














FIȘĂ DE PROIECT P2 

1. Titlul proiectului  

 MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN SATELE APARȚINĂTOARE COMUNEI 

CERNĂTEȘTI 

2. Solicitantul, inclusiv partenerii 

 UAT COMUNA CERNĂTEȘTI 

3. Localizarea  şi dacă este posibil, o imagine cu localizarea pe hartă 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Perioada de implementare estimată  

 2021-2027 

5. Bugetul eligibil estimativ  

 15.000.000 LEI 

6. Obiectivul specific al proiectului 

 Obiectivul specific îl constituie reabilitarea infrastructurii, facilitarea transportului și 

îmbunătățirea serviciilor publice către cetățeni prin modernizarea și reabilitarea 

drumurilor de interes local din satele aparținătoare Comunei Cernătești. 

7. Scurtă descriere a activităților propuse şi scurtă justificare a încadrării acestora în 

activităţile eligibile ale O.S. 

 Execuția unor lucrări de reabilitare și modernizare a drumurilor de interes local din 

satele Aldeni, Băești, Căldărușa, Cernătești, Fulga, Manasia, Vlădeni și Zărneștii-Slănic, 

proiect care va facilita desfășurarea traficului auto local și regional în condiții optime, 

contribuind la asigurarea dezvoltării economice a zonei. Lucrările preconizate se referă la 

lucrări de drum și de modernizare și reabilitare a structurii edilitare aferente. 



8. Scurtă justificare a necesității realizării investiţiei / Grupul țintă vizat 

 Investiția privind reabilitarea și modernizarea drumurilor de interes local conduce la 

atingerea obiectivului privind coeziunea economică și socială a zonei. Investiția creează 

premisele pentru creșterea capacității autorității locale de a răspunde nevoilor de 

dezvoltare a zonei în context local și regional. Ca beneficiu direct pe termen mediu și 

lung se estimează creșterea atractivității zonei pentru noi investiții publice și private. 

Beneficiarii direcți sunt locuitorii din satele aferente zonei de intervenție cât și turiști și 

persoane aflate în tranzit. 

9. Contribuția ideii de proiect la îndeplinirea indicatorilor si impactul proiectului in 

contextul dezvoltarii locale 

 Investiția privind reabilitarea si modernizarea drumurilor de interes local din satele 

aparținătoare comunei Cernătești contribuie la atingerea obiectivului privind creșterea 

calității vieții și crearea de noi locuri de muncă, prin reabilitarea infrastructurii și 

îmbunătățirea serviciilor publice, inclusiv transportul. Primul și cel mai important dintre 

beneficiile realizării proiectului este îmbunătățirea calității vieții locuitorilor, care se vor 

putea deplasa în condiții mai bune. Printre alte beneficii ale acestei implementări (față 

de situația existentă acum) putem enumera: - atragerea în circuitul economic a zonei; - 

scăderea gradului de poluare a aerului; - va scădea emisia de noxe de eșapament și în 

același timp și uzura vehiculelor; - se va reduce simțitor volumul de praf din atmosferă; - 

protecția mediului înconjurător; - fluidizarea traficului; - reducerea consumului de 

carburant; - reducerea timpului cu transportul către și dinspre locurile de muncă; - 

accesul mai ușor al echipajelor de intervenție în caz de forță majoră (salvare, pompieri, 

poliție); 

10 Maturitatea ideii de proiect 

 Proiectul se află în stadiu de Fișă de proiect 

11. Contribuția ideii de proiect la obiectivele privind dezvoltarea durabilă egalitatea de 

șanse și nediscriminarea, egalitatea de gen 

 Principiul egalității de șanse, nediscriminare, egalitate de gen va sta la baza etapelor de 

pregătire si implementare a proiectului.  Proiectul va include minim următoarele măsuri: 

- distribuirea sarcinilor, atât in cadrul echipei de pregătire a proiectului, cat si in cadrul 

unității de implementare se vor baza pe criteriul competentei si valorifica experiența 

fiecărui membru in afara oricăror prejudecați de vârsta, sex, orientare religioasa sau 

de statut; 

- atribuirea contractelor de lucrări si servicii va fi realizata in conformitate cu 

prevederile legale aplicabile beneficiarilor publici, cu respectarea principiilor 

transparentei, economicității, principiul eficientei, principiul eficacității si a 

principiului egalității de șanse, atât in cadrul atribuirii, cat si derulării contractelor; 



- vor fi create premisele necesare creării de locuri de munca temporare pe durata 

execuției lucrărilor, fără restricții legate de vârsta, sex, orientare religioasa sau de 

statut social; 

- vor fi adoptate soluții pentru accesul neîngrădit al persoanelor cu dizabilități ce au ca 

scop creșterea gradului de incluziune sociala a acestora si respectarea principiului 

egalității de șanse; 

- managementul implementării proiectului va fi realizat cu respectarea principiului 

“leadership împărtășit”, responsabilitățile membrilor unității fiind distribuite conform 

experienței si capacitaților individuale in raport cu activitățile specifice; 

 

12. Caracterul integrat al ideii de proiect cu alte investiţii (se vor menţiona ideile de 

proiecte/proiectele complementare, dacă este cazul) 

 Proiectul face parte din Strategia de Dezvoltare Locală a Comunei Cernătești. Proiectul 

este complementar cu alte proiecte propuse spre implementare în perioada 2021 - 2027, 

și anume: 

- Modernizare drumuri în comuna Cernătești, județul Buzău P1 (SDL) 

- Modernizarea drumurilor de interes local inclusiv realizarea de piste de 

biciclete către obiective turistice P6 (SDL) 

- Achiziționarea de mijloace ecologice de transport public local P11 (SDL) 

- Realizarea și valorificarea unor trasee de turism cultural (acces către zona 

Dealul cu Lilieci) P96 (SDL) 

 



FIȘĂ DE PROIECT P4 

 

1. Titlul proiectului  

 REALIZARE DE ALEI PIETONALE, ȘANȚURI ȘI TROTUARE ÎN TOATE SATELE 

APARȚINĂTOARE COMUNEI CERNĂTEȘTI 

2. Solicitantul, inclusiv partenerii 

 UAT COMUNA CERNĂTEȘTI 

3. Localizarea  şi dacă este posibil, o imagine cu localizarea pe hartă 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Perioada de implementare estimată  

 2021 - 2027 

5. Bugetul eligibil estimativ  

 4.500.000 LEI 

6. Obiectivul specific al proiectului 

 În urma analizei situației existente au reieșit o serie de disfuncționalități la nivelul 

infrastructurii adiacente drumurilor de interes local precum și a caracteristicilor circulației 

pietonale. 

– Reabilitarea infrastructurii adiacente drumurilor de interes local pentru creșterea 

calității vieții și creșterea siguranței pentru utilizatorii, facilitarea accesului la 

servicii publice de orice natură, dezvoltarea turismului. 

– Reabilitarea infrastructurii de colectare și dirijare a apelor pluviale aferentă 

drumurilor 

7. Scurtă descriere a activităților propuse şi scurtă justificare a încadrării acestora în 

activităţile eligibile ale O.S. 

 Activități propuse în cadrul proiectului: 

- reabilitare trotuare, zone pietonale de tranzit,  



- construirea de canale pentru scurgerea și colectarea apelor 

- construirea de podețe pentru accesul în curțile riveranilor 

Activitățile propuse în cadrul proiectului se înscriu în activitățile eligibile ale Obiectivului 

specific și se vor derula având în vederea principiile sustenabilitatii. 

8. Scurtă justificare a necesității realizării investiţiei / Grupul țintă vizat 

 În prezent, o parte din drumurile de interes local au o infrastructura rudimentară, 

degradata. Pe drumurile nemodernizate, majoritatea podețelor sunt colmatate, 

subdimensionate sau este necesară realizarea unor podețe noi. De asemenea, nu există 

șanturi, iar apa traversează suprafața carosabilă, conducand la menținerea și agravarea 

stării de degradare. În general, nu sunt asigurate condițiile minime de confort și siguranță 

a circulației nici pentru vehicule, nici pentru pietoni.  

9. Contribuția ideii de proiect la îndeplinirea indicatorilor si impactul proiectului in 

contextul dezvoltarii locale 

 Prin proiect sunt vizate actiuni de reabilitare a infrastructurii adiacente drumurilor de 

interes local, ceea ce va contribui semnificativ la creșterea calității vieții pentru cetățenii 

comunei Cernătești. Toate acțiunile propuse vor conduce la atingerea obiectivului specific 

și la sustenabilitatea proiectului prin reabilitarea și reamenjarea zonelor din arealele de 

locuit. 

11 Maturitatea ideii de proiect 

 Proiectul se află în stadiul de fișă de proiect 

12. Contribuția ideii de proiect la obiectivele privind dezvoltarea durabilă egalitatea de 

șanse și nediscriminarea, egalitatea de gen 

 Principiul egalității de șanse, nediscriminare, egalitate de gen va sta la baza etapelor de 

pregătire si implementare a proiectului. Proiectul va include minim următoarele masuri: 

- distribuirea sarcinilor, atât in cadrul echipei de pregătire a proiectului, cat si in cadrul 

unității de implementare se vor baza pe criteriul competentei si valorifica experiența 

fiecărui membru in afara oricăror prejudecați de vârsta, sex, orientare religioasa sau 

de statut; 

- atribuirea contractelor de lucrări si servicii va fi realizata in conformitate cu 

prevederile legale aplicabile beneficiarilor publici, cu respectarea principiilor 

transparentei, economicității, principiul eficientei, principiul eficacității si a principiului 

egalității de șanse, atât in cadrul atribuirii, cat si derulării contractelor; 

- vor fi create premisele necesare creării de locuri de munca temporare pe durata 

execuției lucrărilor, fără restricții legate de vârsta, sex, orientare religioasa sau de 

statut social; 

- vor fi adoptate soluții pentru accesul neîngrădit al persoanelor cu dizabilități ce au ca 

scop creșterea gradului de incluziune sociala a acestora si respectarea principiului 



egalității de șanse; 

- managementul implementării proiectului va fi realizat cu respectarea principiului 

“leadership împărtășit”, responsabilitățile membrilor unității fiind distribuite conform 

experienței si capacitaților individuale in raport cu activitățile specifice; 

13. Caracterul integrat al ideii de proiect cu alte investiţii (se vor menţiona ideile de 

proiecte/proiectele complementare, dacă este cazul) 

 Proiectul face parte dintr-un plan integrat de dezvoltare aferent Strategiei de Dezvoltare 

Locală a comunei Cernătești. Proiectul este complementar cu alte proiecte propuse spre 

implementare în perioada 2021-2027, și anume: 

- Modernizare drumuri de interes local în satele aparținătoare Comunei Cernătești P2 

(SDL) 

- Modernizarea drumurilor de interes local inclusiv realizarea de piste de biciclete 

către obiective turistice P6 (SDL) 

- Extinderea spațiilor verzi în arealele de locuit prin realizarea de mini-parcuri cât și 

dotarea acestora cu mobilier stradal inteligent P30 (SDL) 

- Acțiuni de promovare a zonei cu informații de interes privind potențialul economic și 

al oportunităților de dezvoltare P55 (SDL) 

 



FIȘĂ DE PROIECT P8 

1. Titlul proiectului  

 REALIZAREA DE STAȚII MODERNE DE CĂLĂTORI PENTRU TRANSPORTUL PUBLIC 

2. Solicitantul, inclusiv partenerii 

 UAT COMUNA CERNĂTEȘTI 

3. Localizarea  şi dacă este posibil, o imagine cu localizarea pe hartă 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Perioada de implementare estimată  

 2021 - 2027 

5. Bugetul eligibil estimativ  

 5.000.000 LEI 

6. Obiectivul specific al proiectului 

 Obiectivul specific al proiectului îl constituie creșterea atractivității, accesibilității și 

eficienței transportului public cât și creșterea procentului de utilizare a acestui mod de 

transport.  Administrația locală își propune să încurajeze utilizarea transportului public în 

vederea reducerii emisiilor de CO2, prin realizarea de investiții cu caracter integrat în 

infrastructura de transport public. 

7. Scurtă descriere a activităților propuse şi scurtă justificare a încadrării acestora în 

activităţile eligibile ale O.S. 

 Activități propuse în cadrul proiectului: 

- Modernizarea stațiilor de transport public prin dotarea cu mobilier urban 

(adăposturi stații cu acoperiș din panouri fotovoltaice, camere de supraveghere 



video, echipamente asigurare acces la internet și echipamente conexe) 

Activitățile propuse în cadrul proiectului se înscriu în activitățăile eligibile ale Obiectivului 

specific și se vor derula având în vederea principiile sustenabilității. 

8. Scurtă justificare a necesității realizării investiţiei / Grupul țintă vizat 

 În prezent, stațiile de transport public din comuna Cernătești sunt nemodernizate, fără 

sisteme de informare călători, degradate și neatractive având un nivel redus de confort și 

de siguranță al deplasărilor cu transportul public. 

9. Contribuția ideii de proiect la îndeplinirea indicatorilor și impactul proiectului în 

contextul dezvoltarii locale 

 Prin proiect sunt vizate acțiuni de modernizare/reabilitare a stațiilor de călători care 

conduc la creșterea atractivității, accesibilității, siguranței și confortului transportului 

public datorită subsistemelor instalate în acestea. Efectele acestei măsuri se vor resimți în 

creșterea gradului de utilizare a transportului public și, implicit, în reducerea emisiilor de 

echivalent CO2. 

11 Maturitatea ideii de proiect 

 Proiectul se află în stadiul de fișă de proiect 

12. Contribuția ideii de proiect la obiectivele privind dezvoltarea durabilă egalitatea de 

șanse și nediscriminarea, egalitatea de gen 

 Principiul egalității de șanse, nediscriminare, egalitate de gen va sta la baza etapelor de 

pregătire si implementare a proiectului. Proiectul va include minim următoarele masuri: 

- distribuirea sarcinilor, atât in cadrul echipei de pregătire a proiectului, cat si in cadrul 

unității de implementare se vor baza pe criteriul competentei si valorifica experiența 

fiecărui membru in afara oricăror prejudecați de vârsta, sex, orientare religioasa sau 

de statut; 

- atribuirea contractelor de lucrări si servicii va fi realizata in conformitate cu 

prevederile legale aplicabile beneficiarilor publici, cu respectarea principiilor 

transparentei, economicității, principiul eficientei, principiul eficacității si a principiului 

egalității de șanse, atât in cadrul atribuirii, cat si derulării contractelor; 

- vor fi create premisele necesare creării de locuri de munca temporare pe durata 

execuției lucrărilor, fără restricții legate de vârsta, sex, orientare religioasa sau de 

statut social; 

- vor fi adoptate soluții pentru accesul neîngrădit al persoanelor cu dizabilități ce au ca 

scop creșterea gradului de incluziune sociala a acestora si respectarea principiului 

egalității de șanse; 

- managementul implementării proiectului va fi realizat cu respectarea principiului 

“leadership împărtășit”, responsabilitățile membrilor unității fiind distribuite conform 

experienței si capacitaților individuale in raport cu activitățile specifice; 



13. Caracterul integrat al ideii de proiect cu alte investiţii (se vor menţiona ideile de 

proiecte/proiectele complementare, dacă este cazul) 

 Proiectul face parte dintr-un plan integrat de dezvoltare aferent Strategiei de Dezvoltare 

Locală a comunei Cernătești. Proiectul este complementar cu alte proiecte propuse spre 

implementare în perioada 2021-2027, si anume: 

- Modernizarea drumurilor de interes local inclusiv realizarea de piste de biciclete 

către obiective turistice P6 (SDL) 

- Achiziționarea de mijloace ecologice de transport public local P11 (SDL) 

- Extinderea sistemului de supraveghere video pentru creșterea siguranței cetățenilor 

din comuna Cernătești P23 (SDL) 

- Acțiuni de promovare a patrimoniului cultural și turistic al comunei Cernătești P94 

(SDL) 

 



FIȘĂ DE PROIECT P13 

1. Titlul proiectului  

 DEZVOLTARE SISTEM INTELIGENT DE DISTRIBUȚIE DE GAZE NATURALE ÎN COMUNA 

CERNĂTEȘTI, JUDEȚUL BUZĂU 

2. Solicitantul, inclusiv partenerii 

 UAT COMUNA CERNĂTEȘTI 

3. Localizarea  şi dacă este posibil, o imagine cu localizarea pe hartă 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Perioada de implementare estimată  

 2021 - 2027 

5. Bugetul eligibil estimativ  

 35.000.000 LEI 

6. Obiectivul specific al proiectului 

 Dezvoltarea sistemului de distribuție gaze naturale contribuie  la realizarea unui grad 

sporit de confort prin reducerea substanțială a cheltuielilor privind încălzirea, prepararea 

hranei și reducerea gradului de poluare în zonă. 

Obiectivul urmărit este realizarea unei investiții durabile care va fi integrată în 

infrastructura existentă și corelată cu investiții prezente și viitoare, în vederea 

conformării cu cerințele legislației în vigoare. Scopul lucrării este: 

- Asigurarea unui sistem modern și eficient, cu creșterea flexibiltății și eficienței în 

operarea rețelelor de gaze naturale 

- Îmbunătățirea nivelului de trai al populației prin ridicarea substanțială a gradului 

de confort al gospodăriilor din mediul rural 

- Reducerea impactului asupra mediului  



7. Scurtă descriere a activităților propuse şi scurtă justificare a încadrării acestora în 

activităţile eligibile ale O.S. 

 Activitățile propuse în cadrul proiectului vizează  

- Dezvoltarea unei rețele de distribuție gaze naturale în regim de presiune medie 

- Realizarea de branțamente pentru consumatorii casnici, terțiari și publici  

- Instrumente inteligente în domeniul presiunii, debitelor, contorizării, inspecției 

interioare a conducetelor, protecție catodică, regulatoare de distribuție, robinete 

cu acționare de  la distanță, contoare inteligente, aplicație GIS 

8. Scurtă justificare a necesității realizării investiţiei / Grupul țintă vizat 

 Prin executarea alimentării cu gaze naturale vor fi ameliorate și îmbunătățite condițiile de 

trai ale locuitorilor din comună, implementarea proiectului având un impact pozitiv 

asupra mediului. Sistemul inteligent de furnizare va asigura arderi complete la nivel de 

consumator rezultând un nivel mai scăzut de poluare prin neexistența arderilor 

incomplete a combustibililor solizi care constribuie la creșterea efectului de seră. 

Grupul țintă vizat îl reprezintă comunitatea locală, investitorii existenți sau potențiali. 

 

9. Contribuția ideii de proiect la îndeplinirea indicatorilor și impactul proiectului în 

contextul dezvoltării locale 

 Prin proiect sunt vizate acțiuni de creștere a gradului de funcționalitate inteligentă a 

infrastructurii de distribuție gaze naturale și interconectivitate la rețeaua de transport și 

distribuție gaze naturale prin dezvoltarea unei rețele inteligente de transport și 

alimentare cu gaze naturale a comunei Cernătești. 

11 Maturitatea ideii de proiect 

 Proiectul se află în stadiul de studiu de fezabilitate 

12. Contribuția ideii de proiect la obiectivele privind dezvoltarea durabilă egalitatea de 

șanse și nediscriminarea, egalitatea de gen 

 Principiul egalității de șanse, nediscriminare, egalitate de gen va sta la baza etapelor de 

pregătire si implementare a proiectului. Proiectul va include minim următoarele masuri: 

- distribuirea sarcinilor, atât in cadrul echipei de pregătire a proiectului, cat si in cadrul 

unității de implementare se vor baza pe criteriul competentei si valorifica experiența 

fiecărui membru in afara oricăror prejudecați de vârsta, sex, orientare religioasa sau 

de statut; 

- atribuirea contractelor de lucrări si servicii va fi realizata in conformitate cu 

prevederile legale aplicabile beneficiarilor publici, cu respectarea principiilor 

transparentei, economicității, principiul eficientei, principiul eficacității si a principiului 

egalității de șanse, atât in cadrul atribuirii, cat si derulării contractelor; 

- vor fi create premisele necesare creării de locuri de munca temporare pe durata 



execuției lucrărilor, fără restricții legate de vârsta, sex, orientare religioasa sau de 

statut social; 

- vor fi adoptate soluții pentru accesul neîngrădit al persoanelor cu dizabilități ce au ca 

scop creșterea gradului de incluziune sociala a acestora si respectarea principiului 

egalității de șanse; 

- managementul implementării proiectului va fi realizat cu respectarea principiului 

“leadership împărtășit”, responsabilitățile membrilor unității fiind distribuite conform 

experienței si capacitaților individuale in raport cu activitățile specifice; 

13. Caracterul integrat al ideii de proiect cu alte investiţii (se vor menţiona ideile de 

proiecte/proiectele complementare, dacă este cazul) 

 Proiectul face parte dintr-un plan integrat de dezvoltare aferent Strategiei de Dezvoltare 

Locală a comunei Cernătești. Proiectul este complementar cu alte proiecte propuse spre 

implementare în perioada 2021-2027, și anume: 

- Producție energie electrică din surse regenerabile P18 (SDL) 

- Dezvoltarea de clustere economice pentru servicii și agricultură P54 (SDL) 

- Crearea de structuri în vederea identificării oportunităților de parteneriat public 

privat în vederea demarării de activități industriale P56 (SDL) 

- Reabilitarea și modernizarea clădirilor de interes public din Comuna Cernătești P22 

(SDL) 

 

 



FIȘĂ DE PROIECT P15 

1. Titlul proiectului  

 EXTINDEREA REȚELEI DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN SATELE ALDENI, MANASIA, CĂLDĂRUȘA, 

VLĂDENI ȘI BĂEȘTI, COMUNA CERNĂTEȘTI, JUDEȚUL BUZĂU 

2. Solicitantul, inclusiv partenerii 

 UAT COMUNA CERNĂTEȘTI 

3. Localizarea  şi dacă este posibil, o imagine cu localizarea pe hartă 

 

 
4. Perioada de implementare estimată  

 2021 - 2027 

5. Bugetul eligibil estimativ  

 20.000.000 LEI 

6. Obiectivul specific al proiectului 

 Extinderea sistemului de apă și apă uzată vizează îmbunătățirea standardelor de viață ale 

cetățenilor din satele comunei Cernătești și a standardelor de mediu și, în același timp, 

constribuie substanțial la îndeplinirea angajamentelor de aderare a României la UE cu 

privire la protecția mediului.   

7. Scurtă descriere a activităților propuse şi scurtă justificare a încadrării acestora în 

activităţile eligibile ale O.S. 

 Activitățile propuse în cadrul proiectului vizează :  
- Construcția/extinderea surselor de apă în vederea potabilizării  
- Construcția stațiilor de tratare a apei potabile  
- Extinderea rețelelor de distribuție a apei potabile și a sistemelor de colectare a 

apelor pluviale 
- Contorizare, echipament de laborator, echipament de detectare a pierderilor  



8. Scurtă justificare a necesității realizării investiţiei / Grupul țintă vizat 

 Din analiza situației existente a rezultat necesitatea extinderii infrastructurii de apă și apă 

uzată în comuna Cernătești în vederea asigurării seviciilor de apă și canalizare, asigurarea 

calității corespunzătoare a apei potabile, îmbunătățirea calității cursurilor de apă și a 

pânzei freatice și crearea de structuri inovatoare și eficiente de management al apei. 

9. Contribuția ideii de proiect la îndeplinirea indicatorilor și impactul proiectului în 

contextul dezvoltării locale 

 Prin proiect sunt vizate acțiuni care vor contribui în mod semnificativ la conformarea cu 

directivele europene de apă și apă uzată. 

Totodată, aceste acțiuni vor avea un impact considerabil în ceea ce privește dezvoltarea 

locală și regională prin adresarea unor nevoi de dezvoltare ale comunității prin 

îmbunătățirea capacității instituționale locale în elaborarea și implementarea politicilor 

din sectorul de apă. 

11 Maturitatea ideii de proiect 

 Proiectul se află în stadiul de fișă de proiect 

12. Contribuția ideii de proiect la obiectivele privind dezvoltarea durabilă egalitatea de 

șanse și nediscriminarea, egalitatea de gen 

 Principiul egalității de șanse, nediscriminare, egalitate de gen va sta la baza etapelor de 

pregătire si implementare a proiectului. Proiectul va include minim următoarele masuri: 

- distribuirea sarcinilor, atât in cadrul echipei de pregătire a proiectului, cat si in cadrul 

unității de implementare se vor baza pe criteriul competentei si valorifica experiența 

fiecărui membru in afara oricăror prejudecați de vârsta, sex, orientare religioasa sau 

de statut; 

- atribuirea contractelor de lucrări si servicii va fi realizata in conformitate cu 

prevederile legale aplicabile beneficiarilor publici, cu respectarea principiilor 

transparentei, economicității, principiul eficientei, principiul eficacității si a principiului 

egalității de șanse, atât in cadrul atribuirii, cat si derulării contractelor; 

- vor fi create premisele necesare creării de locuri de munca temporare pe durata 

execuției lucrărilor, fără restricții legate de vârsta, sex, orientare religioasa sau de 

statut social; 

- vor fi adoptate soluții pentru accesul neîngrădit al persoanelor cu dizabilități ce au ca 

scop creșterea gradului de incluziune sociala a acestora si respectarea principiului 

egalității de șanse; 

- managementul implementării proiectului va fi realizat cu respectarea principiului 

“leadership împărtășit”, responsabilitățile membrilor unității fiind distribuite conform 

experienței si capacitaților individuale in raport cu activitățile specifice; 

 



13. Caracterul integrat al ideii de proiect cu alte investiţii (se vor menţiona ideile de 

proiecte/proiectele complementare, dacă este cazul) 

 Proiectul face parte dintr-un plan integrat de dezvoltare aferent Strategiei de Dezvoltare 

Locală a comunei Cernătești. Proiectul este complementar cu alte proiecte propuse spre 

implementare în perioada 2021-2027, și anume: 

- Producție energie electrică din surse regenerabile P18 (SDL) 

- Achiziționarea de utilaje pentru serviciile publice de utilități publice P26 (SDL) 

- Reabilitarea și modernizarea clădirilor de interes public din Comuna Cernătești P22 

(SDL) 

- Lucrări de regularizare a râului Slănic P31 (SDL) 

- Măsuri de promovare a conceptului de colectare selectivă a deșeurilor P34 (SDL) 

 

 



FIȘĂ DE PROIECT P16 

1. Titlul proiectului  

 EFICIENȚĂ ENERGETICĂ PRIN EXTINDEREA ȘI MODERNIZAREA SISTEMULUI DE 

ILUMINAT PUBLIC ÎN COMUNA CERNĂTEȘTI 

2. Solicitantul, inclusiv partenerii 

 UAT COMUNA CERNĂTEȘTI 

3. Localizarea  şi dacă este posibil, o imagine cu localizarea pe hartă 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Perioada de implementare estimată  

 2021 - 2027 

5. Bugetul eligibil estimativ  

 5.000.000 LEI 

6. Obiectivul specific al proiectului 

 Scopul proiectului îl reprezintă îmbunătățirea calității mediului prin reducerea 

emisiilor de gaze cu efect de seră prin utilizarea unor corpuri de iluminat cu LED care să 

determine o eficiență energetică crescută dar și achiziționarea și instalarea sistemelor de 

dimare/telegestiune care permit reglarea fluxului luminos la nivelul întregului obiectiv de 

investiții. În urma implementării proiectului se va demonstra o economie de energie de 

minim 40%. 

7. Scurtă descriere a activităților propuse şi scurtă justificare a încadrării acestora în 

activităţile eligibile ale O.S. 

 Activități propuse în cadrul proiectului: 

✓ Realizarea unui iluminat public corect, în conformitate cu standardul EN 

13201-2/2003 (Road lighting – Part 2), orientat către utilizatori, adaptat la 



funcțiunile spațiului public, care contribuie astfel la prelungirea 

accesibilității acestora 

✓ Gestionarea centralizată, în timp real a sistemului de iluminat public  care 

generează reducerea costurilor de întreținere  

✓ Realizarea unui iluminat dinamic corelat cu nevoile de consum 

(modificarea dinamică a nivelului luminanței și/sau a iluminării ca urmare a 

monitorizării traficului auto și/sau pietonal) conducând la economii de 

energie electrică. 

✓ Crearea unui iluminat interactiv fără a compromite siguranța populației  

✓ Propunerea de aparate de iluminat care respectă principiile eco-designului, 

contribuind astfel la economisirea de resurse 

8. Scurtă justificare a necesității realizării investiţiei / Grupul țintă vizat 

 În comuna Cernătești sistemul de iluminat actual conţine în cea mai mare parte 

aparate echipate cu lămpi vapori de sodiu de înaltă presiune. 

Ele au fost dimensionate pentru fiecare zonă, ţinând cont de prescripţiile vechiului 

standard în iluminatul public stradal și pietonal, motiv pentru care în anumite zone, 

actualele prescripţii în vigoare privind iluminatul public, nu se respectă. 

Standardele de iluminat folosite în trecut (până în anul 1996) au fost modificate şi 

armonizate cu cerinţele moderne ale iluminatului public şi este de aşteptat că în multe 

zone nivelul de iluminare să fie de 2-3 ori mai redus decât prevăd actualele standarde 

aliniate la normativele internaţionale. 

Comuna Cernătești dorește continuarea investițiilor  în sistemele de iluminat 

public cât și ameliorarea eficienței și a distribuirii iluminatului, în scopul siguranței 

traficului, confortului vizual, din punct de vedere urbanistic, al economiei de energie și 

diminuării poluarii luminoase la nivelul întregului areal al comunei. 

9. Contribuția ideii de proiect la îndeplinirea indicatorilor si impactul proiectului in 

contextul dezvoltarii locale 

 Prin proiect sunt vizate acțiuni de extindere și modernizare a infrastructurii de iluminat 

public prin stabilirea soluției de iluminat folosind aparate de iluminat LED, echipate cu 

soluții electronice dimabile care să asigure un serviciu public la cele mai înalte standard 

de siguranță și sustenabilitate. 

11 Maturitatea ideii de proiect 

 Proiectul se afla în stadiul de fișă de proiect 

12. Contribuția ideii de proiect la obiectivele privind dezvoltarea durabilă egalitatea de 

șanse și nediscriminarea, egalitatea de gen 

 Principiul egalității de șanse, nediscriminare, egalitate de gen va sta la baza etapelor de 

pregătire si implementare a proiectului. Proiectul va include minim următoarele masuri: 



- distribuirea sarcinilor, atât in cadrul echipei de pregătire a proiectului, cat si in cadrul 

unității de implementare se vor baza pe criteriul competentei si valorifica experiența 

fiecărui membru in afara oricăror prejudecați de vârsta, sex, orientare religioasa sau 

de statut; 

- atribuirea contractelor de lucrări si servicii va fi realizata in conformitate cu 

prevederile legale aplicabile beneficiarilor publici, cu respectarea principiilor 

transparentei, economicității, principiul eficientei, principiul eficacității si a principiului 

egalității de șanse, atât in cadrul atribuirii, cat si derulării contractelor; 

- vor fi create premisele necesare creării de locuri de munca temporare pe durata 

execuției lucrărilor, fără restricții legate de vârsta, sex, orientare religioasa sau de 

statut social; 

- vor fi adoptate soluții pentru accesul neîngrădit al persoanelor cu dizabilități ce au ca 

scop creșterea gradului de incluziune sociala a acestora si respectarea principiului 

egalității de șanse; 

- managementul implementării proiectului va fi realizat cu respectarea principiului 

“leadership împărtășit”, responsabilitățile membrilor unității fiind distribuite conform 

experienței si capacitaților individuale in raport cu activitățile specifice; 

13. Caracterul integrat al ideii de proiect cu alte investiţii (se vor menţiona ideile de 

proiecte/proiectele complementare, dacă este cazul) 

 Proiectul face parte dintr-un plan integrat de dezvoltare aferent Strategiei de Dezvoltare 

Locală a comunei Cernătești. Proiectul este complementar cu alte proiecte propuse spre 

implementare în perioada 2021-2027, și anume: 

- Reabilitare în vederea creșterii eficienței energetice clădiri publice - Școala primară 

Zărneștii de Slănic P21 (SDL) 

- Creșterea eficienței energetice prin amplasarea de panouri fotovoltaice pe 

amplasamentele clădirilor publice P19 (SDL) 

- Extinderea sistemului de supraveghere video pentru creșterea siguranței cetățenilor 

din comuna Cernătești P23 (SDL) 

- Extinderea spațiilor verzi în arealele de locuit prin realizarea de mini-parcuri cât și 

dotarea acestora cu mobilier stradal inteligent P30 (SDL) 

- Acțiuni de promovare a patrimoniului cultural și turistic al comunei Cernătești P94 

(SDL) 

 



FIȘĂ DE PROIECT P20/P21/P22  

1. Titlul proiectului  

 P20. REABILITAREA ÎN VEDEREA CREȘTERII EFICIENȚEI ENERGETICE CLĂDIRI PUBLICE – 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ CERNĂTEȘTI 

P21. REBILITAREA ÎN VEDEREA CREȘTERII EFICIENȚEI ENERGETICE CLĂDIRI PUBLICE – 

ȘCOALA PRIMARĂ ZĂRNEȘTII DE SLĂNIC 

P22. REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA CLĂDIRILOR DE INTERES PUBLIC DIN COMUNA 

CERNĂTEȘTI 

2. Solicitantul, inclusiv partenerii 

 UAT COMUNA CERNĂTEȘTI 

3. Localizarea  şi dacă este posibil, o imagine cu localizarea pe hartă 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Perioada de implementare estimată  

 2021 - 2027 

5. Bugetul eligibil estimativ  

 10.000.000 LEI 

6. Obiectivul specific al proiectului 

 Obiectivul specific al proiectului îl reprezintă creșterea eficienței energetice în clădirile 

publice din comuna Cernătești, în special a celor care înregistrează consumuri energetice 

mari în concordanță cu obiectivele privind reducerea emisiilor de CO2 și a reducerii 

costurilor în administrația publică din Strategia de Dezvoltare Locală. 



7. Scurtă descriere a activităților propuse şi scurtă justificare a încadrării acestora în 

activităţile eligibile ale O.S. 

 Lucrările de intervenţie/Acţiunile sprijinite în cadrul acestei priorităţi de investiţie 

cuprind: 

I.Măsuri de creştere a eficienţei energetice a clădirilor publice 

I. II. Măsuri conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicită 

finanţare. 

I. Măsurile de creştere a eficientei energetice includ: 

A. lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii; 

B. lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire 

C. instalarea după caz a unor sisteme alternative de producere a energiei; 

D. lucrări de reabilitare/ modernizare a instalaţiei de iluminat integrat a clădirii; 

E. alte activităţi complementare necesare creşterii eficienţei energetice. 

 

8. Scurtă justificare a necesității realizării investiţiei / Grupul țintă vizat 

 În urma analizei situației existente la nivelul clădirilor publice și a școlilor din comuna 

Cernătești a fost identificată necesitatea și oportunitatea realizării unor lucrări de 

intervenție cu scopul de a crește performanța energetică, respectiv reducerea 

consumurilor energetice pentru încălzire, în condițiile asigurării și menținerii climatului 

termic interior, repararea și aducerea la standardele actuale atât a instalațiilor cât și a 

interioarelor clădirilor cât și ameliorarea aspectului urbanistic al comunei Cernătești. 

9. Contribuția ideii de proiect la îndeplinirea indicatorilor si impactul proiectului in 

contextul dezvoltarii locale 

 Prin proiect sunt vizate acțiuni de reabilitare termică a elementelor de anvelopă ale 

clădirilor, modernizarea sistemului de încălzire și a sistemului de furnizare a apei calde de 

consum, lucrări de reabilitarea/modernizare a instalațiilor de iluminat în clădiri, instalarea 

unor sisteme alternative de producere a energiei electrice/termice pentru consum 

propriu prin care se asigură  creșterea eficienței energetice cu scopul reducerii emisiilor 

de CO2 cât și a eficientizării costurilor prin utilizarea energiei din resurse regenerabile în 

clădirile publice și a unor măsuri de monitorizare și control. 

11 Maturitatea ideii de proiect 

 Proiectul se află în stadiul de fișă de proiect 

12. Contribuția ideii de proiect la obiectivele privind dezvoltarea durabilă egalitatea de 

șanse și nediscriminarea, egalitatea de gen 

 Principiul egalității de șanse, nediscriminare, egalitate de gen va sta la baza etapelor de 

pregătire si implementare a proiectului. Proiectul va include minim următoarele masuri: 



- distribuirea sarcinilor, atât in cadrul echipei de pregătire a proiectului, cat si in cadrul 

unității de implementare se vor baza pe criteriul competentei si valorifica experiența 

fiecărui membru in afara oricăror prejudecați de vârsta, sex, orientare religioasa sau 

de statut; 

- atribuirea contractelor de lucrări si servicii va fi realizata in conformitate cu 

prevederile legale aplicabile beneficiarilor publici, cu respectarea principiilor 

transparentei, economicității, principiul eficientei, principiul eficacității si a principiului 

egalității de șanse, atât in cadrul atribuirii, cat si derulării contractelor; 

- vor fi create premisele necesare creării de locuri de munca temporare pe durata 

execuției lucrărilor, fără restricții legate de vârsta, sex, orientare religioasa sau de 

statut social; 

- vor fi adoptate soluții pentru accesul neîngrădit al persoanelor cu dizabilități ce au ca 

scop creșterea gradului de incluziune sociala a acestora si respectarea principiului 

egalității de șanse; 

- managementul implementării proiectului va fi realizat cu respectarea principiului 

“leadership împărtășit”, responsabilitățile membrilor unității fiind distribuite conform 

experienței si capacitaților individuale in raport cu activitățile specifice; 

13. Caracterul integrat al ideii de proiect cu alte investiţii (se vor menţiona ideile de 

proiecte/proiectele complementare, dacă este cazul) 

- Achiziționarea de mijloace ecologice de transport public local P11 (SDL) 

- Producție energie electrică din surse regenerabile P18 (SDL) 

- Creșterea eficienței energetice prin amplasarea de panouri fotovoltaice pe 

amplasamentele clădirilor publice P19 (SDL) 

- Creșterea calității serviciilor educaționale în comuna Cernătești prin 

reabilitarea, modernizarea și dotarea unităților școlare P71 (SDL) 

 



FIȘĂ DE PROIECT P23 

 

1. Titlul proiectului  

 EXTINDEREA SISTEMULUI DE SUPRAVEGHERE VIDEO PENTRU CREȘTEREA SIGURANȚEI 

CETĂȚENILOR DIN COMUNA CERNĂTEȘTI 

2. Solicitantul, inclusiv partenerii 

 UAT COMUNA CERNĂTEȘTI 

3. Localizarea  şi dacă este posibil, o imagine cu localizarea pe hartă 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Perioada de implementare estimată  

 2021 - 2027 

5. Bugetul eligibil estimativ  

 1.000.000 LEI 

6. Obiectivul specific al proiectului 

 Obiectivul general al proiectului este amplificarea intervenţiilor publice în  rezolvarea 

problemelor comunitare de ordin social în zona de acțiune, prin dezvoltarea de servicii de 

prevenire a criminalităţii, contribuind la creşterea siguranţei şi a gradului de atractivitate 

a comunei. Obiectivul specific al proiectului vizează achiziţionarea şi instalarea unui 

sistem de supraveghere în vederea extinderii celui deja existent în comună (infrastructură 

transfer date, echipamente de transmisie date, camere video fixe şi mobile) necesar 

pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în comuna Cernătești. 

 



7. Scurtă descriere a activităților propuse şi scurtă justificare a încadrării acestora în 

activităţile eligibile ale O.S. 

 Activități propuse în cadrul proiectului: 

 Achiziționare sistem de supraveghere constând în:  

         -     Acces point  

- Antenă direcționala 

- Switch  

- Videoserver 

- Camere fixe 5 Mp  

- Camere mobile 360°  

- Lentile autoiris varifocale  

 

8. Scurtă justificare a necesității realizării investiţiei / Grupul țintă vizat 

 Sistemul de supraveghere, prin structura sa are drept obiectiv creșterea siguranței și 

prevenirea criminalității în comuna Cernătești. Prin achiziționarea de echipamente 

specifice se dorește scăderea ratei criminalității în zona de acțiune în scopul protejării 

persoanelor sau bunurilor împotriva oricăror acte ostile care le pot periclita viața, 

integritatea fizică sau sănătatea.  

Sistemul de supraveghere vine în întâmpinarea autorităților ce au ca obiectiv 

asigurarea ordinii și liniștii publice, paza și protecția obiectivelor de interes public, precum 

și a celor care desfățoara activități de combatere a criminalității. 

9. Contribuția ideii de proiect la îndeplinirea indicatorilor si impactul proiectului in 

contextul dezvoltarii locale 

 Contribuie la creșterea calității vieții locuitorilor comunei Cernătești prin reducerea 

sentimentului de nesiguranță;  

Contribuie la creșterea gradului de civilizație  

Contribuie la atragerea investițiilor în zona de acțiune  

Contribuie la crearea de noi locuri de muncă, respectând principiile dezvoltării durabile și 

ale protecției mediului 

Contribuie la îmbunătățirea cooperării interinstițutionale în scopul combaterii eficiente a 

criminalității; 

Contribuie la creșterea siguranței cetățeanului și prevenirea criminalității sociale; 

Contribuie la creșterea eficienței activităților operative prin utilizarea tehnologiei 

informației și de comunicare; 

Contribuie la informatizarea bazelor de date și interconectarea structurilor de 

specialitate la nivel național; 

 



11 Maturitatea ideii de proiect 

 Proiectul se află în stadiul de fișă de proiect 

12. Contribuția ideii de proiect la obiectivele privind dezvoltarea durabilă egalitatea de 

șanse și nediscriminarea, egalitatea de gen 

 Principiul egalității de șanse, nediscriminare, egalitate de gen va sta la baza etapelor de 

pregătire si implementare a proiectului. Proiectul va include minim următoarele masuri: 

- distribuirea sarcinilor, atât in cadrul echipei de pregătire a proiectului, cat si in cadrul 

unității de implementare se vor baza pe criteriul competentei si valorifica experiența 

fiecărui membru in afara oricăror prejudecați de vârsta, sex, orientare religioasa sau 

de statut; 

- atribuirea contractelor de lucrări si servicii va fi realizata in conformitate cu 

prevederile legale aplicabile beneficiarilor publici, cu respectarea principiilor 

transparentei, economicității, principiul eficientei, principiul eficacității si a principiului 

egalității de șanse, atât in cadrul atribuirii, cat si derulării contractelor; 

- vor fi create premisele necesare creării de locuri de munca temporare pe durata 

execuției lucrărilor, fără restricții legate de vârsta, sex, orientare religioasa sau de 

statut social; 

- vor fi adoptate soluții pentru accesul neîngrădit al persoanelor cu dizabilități ce au ca 

scop creșterea gradului de incluziune sociala a acestora si respectarea principiului 

egalității de șanse; 

- managementul implementării proiectului va fi realizat cu respectarea principiului 

“leadership împărtășit”, responsabilitățile membrilor unității fiind distribuite conform 

experienței si capacitaților individuale in raport cu activitățile specifice; 

13. Caracterul integrat al ideii de proiect cu alte investiţii (se vor menţiona ideile de 

proiecte/proiectele complementare, dacă este cazul) 

 Proiectul face parte dintr-un plan integrat de dezvoltare aferent Strategiei de Dezvoltare 

Locală a comunei Cernătești. Proiectul este complementar cu alte proiecte propuse spre 

implementare în perioada 2021-2027, și anume: 

- Extinderea spațiilor verzi în arealele de locuit prin realizarea de mini-parcuri cât și 

dotarea acestora cu mobilier stradal inteligent P 30 (SDL) 

- Acțiuni de promovare a patrimoniului cultural și turistic al comunei Cernătești P94 

(SDL) 

- Măsuri de combatere și prevenire a practicilor ilegale de deversare la sol P37 (SDL) 

- Digitalizarea serviciilor publice prin introducerea de sisteme informatice inovative în 

administrația publică P44 (SDL) 

- Modernizarea spațiilor publice cu mobilier stradal inteligent P40 (SDL) 

 



FIȘĂ DE PROIECT P30/P40 

1. Titlul proiectului  

 P30. EXTINDEREA SPAȚIILOR VERZI ÎN AREALELE DE LOCUIT PRIN REALIZAREA DE MINI 

PARCURI CÂT ȘI DOTAREA ACESTORA CU MOBILIER STRADAL INTELIGENT 

P40. MODERNIZAREA SPAȚIILOR PUBLICE CU MOBILIER STRADAL INTELIGENT 

2. Solicitantul, inclusiv partenerii 

 UAT COMUNA CERNĂTEȘTI 

3. Localizarea  şi dacă este posibil, o imagine cu localizarea pe hartă 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Perioada de implementare estimată  

 2021 - 2027 

5. Bugetul eligibil estimativ  

 1.500.000 LEI 

6. Obiectivul specific al proiectului 

 Proiectul își propune să răspundă obiectivelor majore și prioritare, privind 

implementarea de soluții de regenerare locală prin realizarea de acțiuni destinate 

îmbunătățirii mediului, revitalizării arealelor de locuit, regenerării și decontaminării 

terenurilor dezafectate. reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a 

zgomotului care să conducă la creșterea gradului de civilizație, a confortului şi a calității 

vieții. Printr-o abordare integrată toate obiectivele prioritare stabilite prin 

documentele strategice converg către obiectivul major de reducere a emisiilor de CO2 

și implicit către reducerea poluării.  

  



7. Scurtă descriere a activităților propuse şi scurtă justificare a încadrării acestora în 

activităţile eligibile ale O.S. 

 Activități propuse în cadrul proiectului: 

- Extinderea zonelor pietonale și de spații de relaxare 

- Realizarea de zone pietonale de tranzit și piste pentru bicicliști 

- Refacerea spațiilor verzi, sistemelor de irigații, fântâni etc  

- Spații tematice recreaționale și spații multifuncționale  

- Iluminat architectural public ecologic  

- Mobilier urban inteligent și toalete publice moderne  

- Internet wifi  

8. Scurtă justificare a necesității realizării investiţiei / Grupul țintă vizat 

 UAT comuna Cernătești își propune îmbunătățirea calității vieții în arealele de locuit, 

transformarea acestora în zone sigure, atractive prin crearea unei infrastructuri de spații 

verzi în zonele degradate, a infrastructurii de petrecere a timpului liber prin realizarea de 

spații multi-uz/mini parcuri pentru protecția naturii și biodiversității și reducerea 

poluării. Proiectul de investiții se înscrie în Obiectivul de Politică 2 „O Europă mai verde, 

cu emisii scăzute de carbon” – Obiectivul specific „Îmbunătățirea protecției naturii și a 

biodiversității, a infrastructurii verzi în special în mediul urban și reducerea poluării.  

9. Contribuția ideii de proiect la îndeplinirea indicatorilor și impactul proiectului în 

contextul dezvoltării locale 

 Rezultatele se subscriu măsurilor propuse de actuala Strategie de Dezvoltare Locală 

privind măsura de Regenerarea a spațiilor publice degradate și abandonate/ 

îmbunătațirea și crearea de zone verzi, reconversia funcţională a terenurilor virane 

degradate/ neutilizate/abandonate şi reincluderea acestora în circuitul social/ economic, 

în vederea creării condiţiilor necesare pentru o dezvoltare durabilă. 

11 Maturitatea ideii de proiect 

 Proiectul se află în stadiul de fișă de proiect 

12. Contribuția ideii de proiect la obiectivele privind dezvoltarea durabilă egalitatea de 

șanse și nediscriminarea, egalitatea de gen 

 Principiul egalității de șanse, nediscriminare, egalitate de gen va sta la baza etapelor de 

pregătire si implementare a proiectului. Proiectul va include minim următoarele masuri: 

- distribuirea sarcinilor, atât in cadrul echipei de pregătire a proiectului, cat si in cadrul 

unității de implementare se vor baza pe criteriul competentei si valorifica experiența 

fiecărui membru in afara oricăror prejudecați de vârsta, sex, orientare religioasa sau 

de statut; 

- atribuirea contractelor de lucrări si servicii va fi realizata in conformitate cu 

prevederile legale aplicabile beneficiarilor publici, cu respectarea principiilor 



transparentei, economicității, principiul eficientei, principiul eficacității si a principiului 

egalității de șanse, atât in cadrul atribuirii, cat si derulării contractelor; 

- vor fi create premisele necesare creării de locuri de munca temporare pe durata 

execuției lucrărilor, fără restricții legate de vârsta, sex, orientare religioasa sau de 

statut social; 

- vor fi adoptate soluții pentru accesul neîngrădit al persoanelor cu dizabilități ce au ca 

scop creșterea gradului de incluziune sociala a acestora si respectarea principiului 

egalității de șanse; 

- managementul implementării proiectului va fi realizat cu respectarea principiului 

“leadership împărtășit”, responsabilitățile membrilor unității fiind distribuite conform 

experienței si capacitaților individuale in raport cu activitățile specifice; 

13. Caracterul integrat al ideii de proiect cu alte investiţii (se vor menţiona ideile de 

proiecte/proiectele complementare, dacă este cazul) 

 Proiectul face parte dintr-un plan integrat de dezvoltare aferent Strategiei de Dezvoltare 

Locală a comunei Cernătești. Proiectul este complementar cu alte proiecte propuse spre 

implementare în perioada 2021-2027, și anume: 

- Modernizarea, extinderea și dotarea locurilor de joacă pentru copii P29 (SDL) 

- Realizare de alei pietonale, șanțuri și trotuare în toate satele aparținătoare Comunei 

Cernătești P4 (SDL) 

- Elaborarea unei strategii de marketing local P52 (SDL) 

- Crearea de zone de agrement / fitness / joacă pentru petrecerea timpului liber P90 

(SDL) 

- Modernizarea și dotarea serviciului de salubrizare Cernătești P35 (SDL) 

 



FIȘĂ DE PROIECT P32/P33/P35/P36 

1. Titlul proiectului  

 P32. IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM DE COLECTARE SELECTIVĂ A DEȘEURILOR  

P33. AMENAJAREA UNEI PLATFORME DE SORTARE, DEPOZITARE ȘI TRANSPORT AL   

         DEȘEURILOR 

P35. MODERNIZAREA ȘI DOTAREA SERVICIULUI DE SALUBRIZARE CERNĂTEȘTI 

P36. ACHIZIȚIONAREA DE PUBELE ECOLOGICE 

2. Solicitantul, inclusiv partenerii 

 UAT COMUNA CERNĂTEȘTI 

3. Localizarea  şi dacă este posibil, o imagine cu localizarea pe hartă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Perioada de implementare estimată  

 2021 - 2027 

5. Bugetul eligibil estimativ  

 8.500.000 LEI 

6. Obiectivul specific al proiectului 

 Obiectivul proiectului este reprezentat de implementarea unui sistem de colectare 

selectivă a deșeurilor din comuna Cernătești în vederea modernizării serviciului de 

salubrizare și totodată realizarea unei platforme de sortare și colectare selectivă a 

deșeurilor în vederea economisirii energiei, reducerii poluării, micșorării cantității de 

gunoi și de conservare a resurselor naturale care contribuie semnificativ la creșterea 

calității vieții.  



7. Scurtă descriere a activităților propuse şi scurtă justificare a încadrării acestora în 

activităţile eligibile ale O.S. 

 - Identificarea deșeurile pentru a le putea colecta selectiv;  

- Deșeurile colectate selectiv se depun în containerele speciale de la punctele de 

colectare. 

- Prin acest sistem se elimină o serie de deşeuri care pot fi reintroduse în circuitul 

economic, mai ales că unele dintre acestea se descompun într-o perioadă foarte 

lungă de timp, poluând mediul înconjurător. 

- Modernizarea serviciului de salubritate Cernătești 

- Achiziționarea de pubele ecologice 

- Campanii de informare pentru cetățeni  

- Campanii de informare și conștientizare în școlile din comună 

8. Scurtă justificare a necesității realizării investiţiei / Grupul țintă vizat 

 Colectarea selectivă este una dintre etapele reciclării, împreună cu separarea și 

procesarea unora dintre componentele deșeurilor. Practic, aproape toate materialele ce 

compun deșeurile se pot recicla, dacă suntem atenți la modul în care facem acest lucru: 

hârtia, sticlă, plasticul, aluminiul, metalul sau lemnul. Există nenumărate beneficii pe care 

acest proces le aduce comunității. Aduce plus valoare comunității, asigură dezvoltarea 

sustenabilă prin protejarea mediului înconjurător, mai puține deșeuri ajung la gropile de 

gunoi,  asigură conservarea resurselor naturale și utilizarea lor în procesul de producție; 

Reduce gradul de poluare și contribuie la un nivel de sănătate publică optim, fără a 

amestecă deșeurile periculoase cu cele generale; 

9. Contribuția ideii de proiect la îndeplinirea indicatorilor si impactul proiectului in 

contextul dezvoltarii locale 

 Prin proiect sunt vizate acțiuni care diminuează semnificativ costurile și ajută la protecția 

mediului. Scopul proiectului este promovarea şi implementarea unui sistem de colectare 

selectivă a deşeurilor şi managementul acestora în vederea reducerii cantităţii depozitate 

necontrolat în comuna Cernătești, sensibilizarea comunităţii privind colectarea selectivă 

şi reciclarea deşeurilor, precum şi îmbunătăţirea capacităţii administratiei locale privind 

dezvoltarea durabila. 

11 Maturitatea ideii de proiect 

 Proiectul se află țn stadiul de fișă de proiect 

12. Contribuția ideii de proiect la obiectivele privind dezvoltarea durabilă egalitatea de 

șanse și nediscriminarea, egalitatea de gen 

 Principiul egalității de șanse, nediscriminare, egalitate de gen va sta la baza etapelor de 

pregătire si implementare a proiectului. Proiectul va include minim următoarele masuri: 

- distribuirea sarcinilor, atât in cadrul echipei de pregătire a proiectului, cat si in cadrul 



unității de implementare se vor baza pe criteriul competentei si valorifica experiența 

fiecărui membru in afara oricăror prejudecați de vârsta, sex, orientare religioasa sau 

de statut; 

- atribuirea contractelor de lucrări si servicii va fi realizata in conformitate cu 

prevederile legale aplicabile beneficiarilor publici, cu respectarea principiilor 

transparentei, economicității, principiul eficientei, principiul eficacității si a principiului 

egalității de șanse, atât in cadrul atribuirii, cat si derulării contractelor; 

- vor fi create premisele necesare creării de locuri de munca temporare pe durata 

execuției lucrărilor, fără restricții legate de vârsta, sex, orientare religioasa sau de 

statut social; 

- vor fi adoptate soluții pentru accesul neîngrădit al persoanelor cu dizabilități ce au ca 

scop creșterea gradului de incluziune sociala a acestora si respectarea principiului 

egalității de șanse; 

- managementul implementării proiectului va fi realizat cu respectarea principiului 

“leadership împărtășit”, responsabilitățile membrilor unității fiind distribuite conform 

experienței si capacitaților individuale in raport cu activitățile specifice; 

13. Caracterul integrat al ideii de proiect cu alte investiţii (se vor menţiona ideile de 

proiecte/proiectele complementare, dacă este cazul) 

 Proiectul face parte dintr-un plan integrat de dezvoltare aferent Strategiei de Dezvoltare 

Locală a comunei Cernătești. Proiectul este complementar cu alte proiecte propuse spre 

implementare în perioada 2021-2027, și anume: 

- Măsuri de combatere și prevenire a practicilor ilegale de deversare la sol P37 (SDL) 

- Producție energie electrică din surse regenerabile P18 (SDL) 

- Dezvoltarea de clustere economice pentru servicii și agricultură P54 (SDL) 

- Realizare de alei pietonale, șanțuri și trotuare în toate satele aparținătoare Comunei 

Cernătești P4 (SDL) 

 



FIȘĂ DE PROIECT P34 

1. Titlul proiectului  

 REÎMPĂDURIREA ZONELOR DEGRADATE DIN AREALUL COMUNEI CERNĂTEȘTI 

2. Solicitantul, inclusiv partenerii 

 UAT COMUNA CERNĂTEȘTI 

3. Localizarea  şi dacă este posibil, o imagine cu localizarea pe hartă 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Perioada de implementare estimată  

 2021 - 2027 

5. Bugetul eligibil estimativ  

 10.000.000 LEI 

6. Obiectivul specific al proiectului 

 Obiectivele acțiunii de reîmpădurire privesc aspecte atât de ordin ecologic, cât și socio-

economic: 

• reducerea poluării atmosferice prin stocarea carbonului, pădurea fiind cea mai 

importantă formă de vegetație capabilă să reducă bioxidul de carbon nociv și de a 

pune în libertate oxigenul indispensabil vieții; 

• refacerea și îmbunătățirea calității solului; 

• refacerea echilibrului hidrologic; 

• asigurarea permanenței și stabilității biodiversității; 

• combaterea schimburilor climatice prin diminuarea efectelor secetei și limitarea 

deșertificării ; 

• protecția solului, diminuarea intensității proceselor de degradare a terenurilor 



7. Scurtă descriere a activităților propuse şi scurtă justificare a încadrării acestora în 

activităţile eligibile ale O.S. 

 Activități propuse în cadrul proiectului: 

- Lucrări de pregătire a terenului și a solului,  
- Lucrări de bornare a limitelor de hotar în cadrul perimetrului, prin confecționarea și 

amplasare de borne amenajistice;   
- Lucrări de reîmpădurire propriu-zise 

Activitățile propuse în cadrul proiectului se înscriu în activitățile eligibile ale obiectivului 

specific și se vor derula având în vederea principiilor sustenabilității. 

8. Scurtă justificare a necesității realizării investiţiei / Grupul țintă vizat 

 Condițiile naturale de climă, relief, regim de precipitații, vegetație și substrat litologic, 

coroborate cu o agrotehnică necorespunzătoare de gospodărire a fondului funciar au 

condus la existența unor zone degradate și deficitare în păduri, iar accentuarea 

fenomenului de secetă și de ariditate manifestate în ultimile două decenii, au condus la 

necesitatea intervenției. 

    Necesitatea acțiunii de împădurire a suprafeței luată în studiu este dictată de formele 

accentuate de degradare prezente: eroziune de suprafată accentuată și eroziune de 

adâncime, forme de degradare ce conduc la scăderea fertilității solului, poluarea solului, 

activarea secetei, micșorarea producției agricole, reducerea suprafeței arabile, 

înrăutățirea regimului apelor, îngreunarea exploatării terenurilor agricole și nu în cele din 

urmă la degradarea drumurilor și a așezărilor omenești.  

  Pornind de la fenomenele negative menționate mai sus și regăsite în zona luată în studiu 

și ținând seama de rolul și de importanța pădurilor în menținerea și ameliorarea 

condițiilor climatice, edafice, sociale și economice, obiectivul prioritar este reîmpădurirea 

acestor terenuri degradate. 

9. Contribuția ideii de proiect la îndeplinirea indicatorilor si impactul proiectului in 

contextul dezvoltarii locale 

 Proiectul de reimpădurire priveste aspecte atât de ordin ecologic, cât și socio-economic: 

➢ reducerea poluării atmosferice prin stocarea carbonului, pădurea fiind cea mai 

importantă formă de vegetatie capabilă să reducă bioxidul de carbon nociv și de a 

pune în libertate oxigenul indispensabil vieții; 

➢ refacerea și îmbunătățirea calității solului; 

➢ refacerea echilibrului hidrologic; 

➢ asigurarea permanenței și stabilității biodiversității; 

➢ combaterea schimburilor climatice prin diminuarea efectelor secetei și limitarea 

deșertificării ; 

➢ protecția solului, diminuarea intensitătii proceselor de degradare a terenurilor și 

ameliorarea progresivă a capacității de producție a acestora sub efectul direct al 



culturilor forestiere ; 

➢ asigurarea standardelor de sănătate a populației și protecția colectivităților 

umane împotriva factorilor dăunători, naturali și antropici ; 

➢ îmbunătățirea aspectului peisagistic al satelor din zona perimetrelor de 

ameliorare; 

➢ valorificarea mai eficientă prin împădurire în interesul comunității a terenurilor: 

lărgirea bazei melifere, obtinerea de masă lemnoasă într-o zonă puternic 

deficitară în lemn, crearea de locuri de muncă. 

    În condițiile date, creșterea procentului de acoperire cu vegetație forestieră ca măsura 

integrată de combatere a secetei, deșertificării și degradării terenurilor se înscrie în 

Programul Național de Împădurire elaborat de Guvernul României pentru perioada 2006-

2035. 

11 Maturitatea ideii de proiect 

 Proiectul se află în stadiul de fișă de proiect 

 

12. Contribuția ideii de proiect la obiectivele privind dezvoltarea durabilă egalitatea de 

șanse și nediscriminarea, egalitatea de gen 

 Principiul egalității de șanse, nediscriminare, egalitate de gen va sta la baza etapelor de 

pregătire si implementare a proiectului. Proiectul va include minim următoarele masuri: 

- distribuirea sarcinilor, atât in cadrul echipei de pregătire a proiectului, cat si in cadrul 

unității de implementare se vor baza pe criteriul competentei si valorifica experiența 

fiecărui membru in afara oricăror prejudecați de vârsta, sex, orientare religioasa sau 

de statut; 

- atribuirea contractelor de lucrări si servicii va fi realizata in conformitate cu 

prevederile legale aplicabile beneficiarilor publici, cu respectarea principiilor 

transparentei, economicității, principiul eficientei, principiul eficacității si a principiului 

egalității de șanse, atât in cadrul atribuirii, cat si derulării contractelor; 

- vor fi create premisele necesare creării de locuri de munca temporare pe durata 

execuției lucrărilor, fără restricții legate de vârsta, sex, orientare religioasa sau de 

statut social; 

- vor fi adoptate soluții pentru accesul neîngrădit al persoanelor cu dizabilități ce au ca 

scop creșterea gradului de incluziune sociala a acestora si respectarea principiului 

egalității de șanse; 

- managementul implementării proiectului va fi realizat cu respectarea principiului 

“leadership împărtășit”, responsabilitățile membrilor unității fiind distribuite conform 

experienței si capacitaților individuale in raport cu activitățile specifice; 

 

 



13. Caracterul integrat al ideii de proiect cu alte investiţii (se vor menţiona ideile de 

proiecte/proiectele complementare, dacă este cazul) 

 Proiectul face parte dintr-un plan integrat de dezvoltare aferent Strategiei de Dezvoltare 

Locală a comunei Cernătești. Proiectul este complementar cu alte proiecte propuse spre 

implementare în perioada 2021-2027, și anume: 

- Modernizarea drumurilor de interes local inclusiv realizarea de piste de biciclete 

către obiective turistice P6 (SDL) 

- Acțiuni de promovare a patrimoniului cultural și turistic al comunei Cernătești P94 

(SDL) 

- Extinderea spațiilor verzi în arealele de locuit prin realizarea de mini-parcuri cât și 

dotarea acestora cu mobilier stradal inteligent P 30 (SDL) 

- Lucrări de regularizare a râului Slănic P39 (SDL) 

 

 



FIȘĂ DE PROIECT P35 

1. Titlul proiectului  

 LUCRĂRI DE REGULARIZARE A RÂULUI SLĂNIC 

2. Solicitantul, inclusiv partenerii 

 UAT COMUNA CERNĂTEȘTI 

3. Localizarea  şi dacă este posibil, o imagine cu localizarea pe hartă 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Perioada de implementare estimată  

 2021 - 2027 

5. Bugetul eligibil estimativ  

 20.000.000 LEI 

6. Obiectivul specific al proiectului 

 Obiectivul specific al proiectului îl constituie realizarea lucrărilor de infrastructură pentru 

apărarea împotriva inundațiilor și evitarea pagubelor produse pe teritoriul comunei 

Cernătești. 

7. Scurtă descriere a activităților propuse şi scurtă justificare a încadrării acestora în 

activităţile eligibile ale O.S. 

 Activități propuse în cadrul proiectului: 

Lucrări de reprofilare a albiei prin:  

a)mărirea secțiunii de curgere a secțiunii râului cu probabilitatea de depășire de 

Q1%+gardă, nivel care corespunde cu probabilitatea de depășire Q0.5%  

b)realizarea unui șenal de tranzit a debitelor mai mici decât Q10%  

c)decolmatarea albiei și utilizarea materialului pentru realizarea secțiunii compuse dublu 



trapezoidale cu șenal  

Lucrări de punere în siguranță a zidului și digului existent pe malurile râului prin:  

a)realizarea unei grinzi în fața consolidărilor existente și cămășuirea zidului existent  

b)realizarea de traverse și căderi dispuse pe toată lățimea albiei majore  

Lucrări de asigurare a cotei de apărare conform Q0.5% pe râu prin:  

a) supraînălțarea digurilor existente pe râu până la cota corespunzătoare  

b) realizarea de consolidări de mal 

Activitățile propuse în cadrul proiectului se înscriu în activitățile eligibile ale obiectivului 

specific și se vor derula având în vedere principiile sustenabilității. 

8. Scurtă justificare a necesității realizării investiţiei / Grupul țintă vizat 

 Investiţia este necesară deoarece în cazul în care nu se realizează lucrări de apărare a 

malurilor vor fi în continuare pagube când se vor produce viituri. Se va evita, astfel, 

afectarea pe viitor a gospodăriilor, a drumului comunal și a celui județean, precum și 

infrastructura podurilor.  

9. Contribuția ideii de proiect la îndeplinirea indicatorilor si impactul proiectului in 

contextul dezvoltarii locale 

 Lucrările care se realizează în cadrul acestui obiectiv de investiții se încadrează în 

Strategia națională de management al riscului la inundații pe termen mediu și lung, 

aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.846/2010, care definește un cadru tehnic, 

instituțional și legal pentru prevenirea și reducerea tuturor consecințelor negative ale 

inundațiilor, până la niveluri acceptabile gradual și procentual, asupra activităților socio-

economice, asupra proprietăților, asupra vieții și sănătății oamenilor și asupra mediului 

înconjurător. 

11 Maturitatea ideii de proiect 

 Proiectul se află în stadiul de fișă de proiect 

12. Contribuția ideii de proiect la obiectivele privind dezvoltarea durabilă egalitatea de 

șanse și nediscriminarea, egalitatea de gen 

 Principiul egalității de șanse, nediscriminare, egalitate de gen va sta la baza etapelor de 

pregătire si implementare a proiectului. Proiectul va include minim următoarele masuri: 

- distribuirea sarcinilor, atât in cadrul echipei de pregătire a proiectului, cat si in cadrul 

unității de implementare se vor baza pe criteriul competentei si valorifica experiența 

fiecărui membru in afara oricăror prejudecați de vârsta, sex, orientare religioasa sau 

de statut; 

- atribuirea contractelor de lucrări si servicii va fi realizata in conformitate cu 

prevederile legale aplicabile beneficiarilor publici, cu respectarea principiilor 

transparentei, economicității, principiul eficientei, principiul eficacității si a principiului 

egalității de șanse, atât in cadrul atribuirii, cat si derulării contractelor; 



- vor fi create premisele necesare creării de locuri de munca temporare pe durata 

execuției lucrărilor, fără restricții legate de vârsta, sex, orientare religioasa sau de 

statut social; 

- vor fi adoptate soluții pentru accesul neîngrădit al persoanelor cu dizabilități ce au ca 

scop creșterea gradului de incluziune sociala a acestora si respectarea principiului 

egalității de șanse; 

- managementul implementării proiectului va fi realizat cu respectarea principiului 

“leadership împărtășit”, responsabilitățile membrilor unității fiind distribuite conform 

experienței si capacitaților individuale in raport cu activitățile specifice; 

13. Caracterul integrat al ideii de proiect cu alte investiţii (se vor menţiona ideile de 

proiecte/proiectele complementare, dacă este cazul) 

 Proiectul face parte dintr-un plan integrat de dezvoltare aferent Strategiei de Dezvoltare 

Locală a comunei Cernătești. Proiectul este complementar cu alte proiecte propuse spre 

implementare în perioada 2021-2027, și anume: 

- Modernizarea drumurilor de interes local inclusiv realizarea de piste de biciclete 

către obective turistice P6 (SDL) 

- Acțiuni de promovare a patrimoniului cultural și turistic al comunei Cernătești P94 

(SDL) 

- Reîmpădurirea zonelor degradate din arealul comunei Cernătești P38 (SDL) 

- Lucrări de consolidare și indiguire a malurilor râului și a infrastructurii de preluare a 

torenților P31 (SDL) 

 



FIȘĂ DE PROIECT P37 ȘI P90 

1. Titlul proiectului  

 P37. MODERNIZAREA, EXTINDEREA ȘI DOTAREA LOCURILOR DE JOACĂ PENTRU COPII 

P90.CREAREA DE ZONE DE AGREMENT/FITNESS/JOACĂ PENTRU PETRECEREA TIMPULUI 

LIBER 

2. Solicitantul, inclusiv partenerii 

 UAT COMUNA CERNĂTEȘTI 

3. Localizarea  şi dacă este posibil, o imagine cu localizarea pe hartă 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Perioada de implementare estimată  

 2021 - 2027 

5. Bugetul eligibil estimativ  

 1.500.000 LEI 

6. Obiectivul specific al proiectului 

 Creșterea calității serviciilor comunitare prin extinderea infrastructurii de agrement,  a 

infrastructurii dedicate petrecerii timpului liber pentru copii și dezvoltarea turismului în 

comuna Cernătești 

7. Scurtă descriere a activităților propuse şi scurtă justificare a încadrării acestora în 

activităţile eligibile ale O.S. 

 Activități propuse în cadrul proiectului: 

Pe lângă amenajarea zonelor verzi și plantarea arborilor in zonele vizate de proiect, 

proiectul include: crearea de alei pietonale și piste pentru biciclete, amenajarea unui loc 

de joacă, amenajarea unei zone de fitness, amenajarea unei zone de relaxare, dotarea cu 



mobilier urban, instalarea de stâlpi de iluminat “smart” în perimetrul proiectelor, cu Wi-

Fi, camere de supraveghere și prize de încărcare.  

Activitățile propuse în cadrul proiectului se înscriu în activitățile eligibile ale Obiectivului 

specific și se vor derula având în vedere principiile sustenabilității. 

Toate elementele de joacă pentru copii vor fi realizate in conformitate cu standardele 

Europene EN 1176 – partea 1-7, care cuprind regulile și cerințele de siguranță generale și 

metodele de testare, privind leagănele, toboganele, traseele de cabluri, balansoarele, 

precum și aspectele privind instalarea, inspecția, întreținerea și exploatarea acestora. 

8. Scurtă justificare a necesității realizării investiţiei / Grupul țintă vizat 

 Amenajarea zonei de relaxare, a locurilor de fitness și a locurilor de joacă pentru copii 

este necesară pentru crearea unui mediu propice stimulării imaginaţiei, sociabilităţii, 

dezvoltării fizice şi a abilităţilor de coordonare motrice a acestora. Aceasta trebuie să se 

integreze armonios în peisajul comunei Cernătești şi să fie un loc de relaxare pentru 

pentru copii, tineri si adulti. 

9. Contribuția ideii de proiect la îndeplinirea indicatorilor si impactul proiectului in 

contextul dezvoltarii locale 

 Sportul şi educaţia fizică contribuie în mod esenţial la dezvoltarea fizică armonioasă, 

menţinerea stării de sănătate la cote optime, precum şi la întărirea spiritului de echipă și 

a celui de competiţie. De aceea, practicarea sportului de către tineri este o necesitate 

imperativă ale cărei beneficii pe termen scurt, mediu şi lung sunt foarte însemnate. 

Oportunitatea investiţiei este justificată și de necesitatea punerii în valoare a spațiilor 

existente și a creării unor locuri de recreere care să conducă la creșterea calității vieții în 

comuna Cernătești. 

11 Maturitatea ideii de proiect 

 Proiectul se află în stadiul de fișă de proiect 

12. Contribuția ideii de proiect la obiectivele privind dezvoltarea durabilă egalitatea de 

șanse și nediscriminarea, egalitatea de gen 

 Principiul egalității de șanse, nediscriminare, egalitate de gen va sta la baza etapelor de 

pregătire si implementare a proiectului. Proiectul va include minim următoarele masuri: 

- distribuirea sarcinilor, atât in cadrul echipei de pregătire a proiectului, cat si in cadrul 

unității de implementare se vor baza pe criteriul competentei si valorifica experiența 

fiecărui membru in afara oricăror prejudecați de vârsta, sex, orientare religioasa sau 

de statut; 

- atribuirea contractelor de lucrări si servicii va fi realizata in conformitate cu 

prevederile legale aplicabile beneficiarilor publici, cu respectarea principiilor 

transparentei, economicității, principiul eficientei, principiul eficacității si a principiului 

egalității de șanse, atât in cadrul atribuirii, cat si derulării contractelor; 



- vor fi create premisele necesare creării de locuri de munca temporare pe durata 

execuției lucrărilor, fără restricții legate de vârsta, sex, orientare religioasa sau de 

statut social; 

- vor fi adoptate soluții pentru accesul neîngrădit al persoanelor cu dizabilități ce au ca 

scop creșterea gradului de incluziune sociala a acestora si respectarea principiului 

egalității de șanse; 

- managementul implementării proiectului va fi realizat cu respectarea principiului 

“leadership împărtășit”, responsabilitățile membrilor unității fiind distribuite conform 

experienței si capacitaților individuale in raport cu activitățile specifice; 

13. Caracterul integrat al ideii de proiect cu alte investiţii (se vor menţiona ideile de 

proiecte/proiectele complementare, dacă este cazul) 

 Proiectul face parte dintr-un plan integrat de dezvoltare aferent Strategiei de Dezvoltare 

Locală a comunei Cernătești. Proiectul este complementar cu alte proiecte propuse spre 

implementare în perioada 2021-2027, și anume: 

- Extinderea spațiilor verzi în arealele de locuit prin realizarea de mini-parcuri cât și 

dotarea acestora cu mobilier stradal inteligent P30 (SDL) 

- Implementarea unui sistem de wi-fi în comuna Cernătești P24 (SDL) 

- Modernizarea drumurilor de interes local inclusiv realizarea de piste de biciclete 

către obiective turistice P6 (SDL) 

- Construirea unei grădinițe în comuna Cernătești P72 (SDL) 

 



FIȘĂ DE PROIECT P44 

1. Titlul proiectului  

 DIGITALIZAREA SERVICIILOR PUBLICE PRIN INTRODUCEREA DE SISTEME INFORMATICE 

INOVATIVE ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ 

2. Solicitantul, inclusiv partenerii 

 UAT COMUNA CERNĂTEȘTI 

3. Localizarea  şi dacă este posibil, o imagine cu localizarea pe hartă 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Perioada de implementare estimată  

 2021 - 2027 

5. Bugetul eligibil estimativ  

 500.000 LEI 

6. Obiectivul specific al proiectului 

 Obiectivul general al proiectului îl constituie creșterea capacității administrative a 

comunei Cernătești de a face față nevoilor cetățenilor prin digitalizare și utilizarea 

tehnologiei avansate în vederea simplificării și optimizării serviciilor publice oferite către 

cetățeni. 

Obiectivele specifice: 

• Optimizarea folosirii resurselor materiale și implicit umane; 

• Optimizarea și eficientizarea timpului necesar prestării serviciilor; 

• Îmbunătățirea relațiilor dintre cetățeni și sectorul public; 

• Îmbunătățirea serviciilor publice în fața cețățenilor; 

• Simplificarea multor proceduri administrative; 

• Eficientizarea costurilor serviciilor publice; 



• Dezvoltarea infrastructurii; 

• Întărirea capacității administrative; 

• Asigurarea accesului la informație cu ajutorul inernetului; 

• Creșterea nivelului de pregătire al angajațiilor din domeniile publice; 

• Asigurarea transparenței în fața cetățenilor în ceea ce privește domeniul 

administrativ; 

• Creșterea calităților serviciilor oferite; 

• Consolidarea democrației și implicit ameliorarea ori eliminarea corupției. 

 

7. Scurtă descriere a activităților propuse şi scurtă justificare a încadrării acestora în 

activităţile eligibile ale O.S. 

 Activitati propuse in cadrul proiectului: 

✓ Servicii electronice configurate în portalul Primăriei și accesibile beneficiarilor 

serviciilor administrației locale, ca alternativă la furnizarea tradițională prin ghișeu 

✓ Cerințe funcționale pentru implementarea de servicii electronice folosind 

instrumentele informatice front-office și back-office achiziționate prin proiect, 

prin analiza fluxurilor de lucru actuale 

✓ Platformă informatică back-office (managementul documentelor, arhiva precum și 

aplicații specializate pentru managementul veniturilor și a patrimoniului) 

configurată, implementată și integrată cu platforma portal front-office, inclusiv 

echipamente hardware pentru susținerea funcționării subsistemelor integrate 

✓ Arhivă electronică de documente constituită și accesibilă 

✓ Instruirea personalului din cadrul primăriei Cernătești în utilizarea și administrarea 

sistemelor dezvoltate prin proiect 

 

8. Scurtă justificare a necesității realizării investiţiei / Grupul țintă vizat 

  

Implementarea și utilizarea pe scară din ce în ce mai largă a serviciilor de e-

guvernare destinate cetățenilor și mediului de afaceri, completat cu mobilitatea oferită 

de echipamentele moderne de comunicații electronice, duc utilizarea tehnologiilor și 

digitalizarea la un alt nivel în cadrul comunităților din România și din întreaga lume. 

Accesarea digitalizată a informațiilor despre instituțiile publice, comerțul electronic, 

completarea de formulare online pe platforme, comerțul electronic, plata online a taxelor 

și impozitelor, depunerea prin Internet a declarațiilor către administrația publică locală, 

utilizarea e-mail-ului sau a documentelor semnate electronic în relația cu instituțiile 

publice devin modalități normale de interacțiune cu administrația publică. 

Beneficiile utilizării serviciilor publice online sunt uriașe, atât la nivelul administrației 

publice cât, mai ales, la nivelul cetățenilor și mediului de afaceri. 



9. Contribuția ideii de proiect la îndeplinirea indicatorilor si impactul proiectului in 

contextul dezvoltarii locale 

 Digitalizarea este un instrument al viitorului ce oferă eficiență și predictibilitate, inclusiv 

în cazul României. Digitalizarea presupune scăderea numărului de interacțiuni cu 

funcționarii din instituțiile publice și optimizarea interacțiunii cetățeanului cu 

reprezentanții instituțiilor publice. Digitalizarea instituțiilor publice aduce cu sine un nivel 

sporit de eficiență și transparență și ar  trebui să fie unul dintre pilonii de dezvoltare ai 

oricărei comunități inteligente. Prin intermediul digitalizării, este eficientizată întreaga 

activitate a instituțiilor publice, pe toate cele trei planuri: la nivel intern, intrainstituțional 

și la nivel extern, în relația cu cetățenii și restul instituțiilor.  

 

11 Maturitatea ideii de proiect 

 Proiectul se află în stadiul de fișă de proiect 

 

12. Contribuția ideii de proiect la obiectivele privind dezvoltarea durabilă egalitatea de 

șanse și nediscriminarea, egalitatea de gen 

 Principiul egalității de șanse, nediscriminare, egalitate de gen va sta la baza etapelor de 

pregătire si implementare a proiectului. Proiectul va include minim următoarele masuri: 

- distribuirea sarcinilor, atât in cadrul echipei de pregătire a proiectului, cat si in cadrul 

unității de implementare se vor baza pe criteriul competentei si valorifica experiența 

fiecărui membru in afara oricăror prejudecați de vârsta, sex, orientare religioasa sau 

de statut; 

- atribuirea contractelor de lucrări si servicii va fi realizata in conformitate cu 

prevederile legale aplicabile beneficiarilor publici, cu respectarea principiilor 

transparentei, economicității, principiul eficientei, principiul eficacității si a principiului 

egalității de șanse, atât in cadrul atribuirii, cat si derulării contractelor; 

- vor fi create premisele necesare creării de locuri de munca temporare pe durata 

execuției lucrărilor, fără restricții legate de vârsta, sex, orientare religioasa sau de 

statut social; 

- vor fi adoptate soluții pentru accesul neîngrădit al persoanelor cu dizabilități ce au ca 

scop creșterea gradului de incluziune sociala a acestora si respectarea principiului 

egalității de șanse; 

- managementul implementării proiectului va fi realizat cu respectarea principiului 

“leadership împărtășit”, responsabilitățile membrilor unității fiind distribuite conform 

experienței si capacitaților individuale in raport cu activitățile specifice; 

 

 

 



13. Caracterul integrat al ideii de proiect cu alte investiţii (se vor menţiona ideile de 

proiecte/proiectele complementare, dacă este cazul) 

 Proiectul face parte dintr-un plan integrat de dezvoltare aferent Strategiei de Dezvoltare 

Locală a comunei Cernătești. Proiectul este complementar cu alte proiecte propuse spre 

implementare în perioada 2021-2027, și anume: 

- e-Cernătești – platforma digitală privind accesul cetățenilor la informațiile de interes 

public P43 (SDL) 

- Programe de formare profesională a funcționarilor publici P45 (SDL) 

- Retrodigitalizarea arhivei Primăriei Comunei Cernătești P47 (SDL) 

- Realizarea unui centru de informare a cetățenilor privind programele de finantare 

nerambursabile P 59 (SDL) 

 



FIȘĂ DE PROIECT P49 

1. Titlul proiectului  

 ÎNFIINȚAREA ȘI DOTAREA UNUI TÂRG SĂPTĂMÂNAL LOCAL 

2. Solicitantul, inclusiv partenerii 

 UAT COMUNA CERNĂTEȘTI 

3. Localizarea  şi dacă este posibil, o imagine cu localizarea pe hartă 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Perioada de implementare estimată  

 2021 - 2027 

5. Bugetul eligibil estimativ  

 500.000 LEI 

6. Obiectivul specific al proiectului 

 Obiectivul acestui proiect îl reprezintă promovarea producției din micile gospodării  și 

fermele din comuna Cernătești, facilitarea valorificării acestora cât și a unei relații directe 

cu consumatorii. Proiectul are în vedere oferirea de oportunități pentru vânzarea directă 

a produselor, nemijlocită, și diversificarea canalelor de desfacere a produselor ce 

păstrează identitatea agricultorului conectat la produs. 

7. Scurtă descriere a activităților propuse şi scurtă justificare a încadrării acestora în 

activităţile eligibile ale O.S. 

 Activități propuse în cadrul proiectului: 

- Realizarea unor spații moderne de vânzare directă a produselor locale și dotarea 

acestora cu echipamente și aparatură specifică 

- Campanii de promovare pentru potențialii producători 



8. Scurtă justificare a necesității realizării investiţiei / Grupul țintă vizat 

 Consumul de produse locale recâștigă popularitate, mai ales în mediul urban, activ social, 

conectat la noile medii de comunicare precum internetul. În același timp, statistica arată 

că dacă alimentele provin din producția locală, distanța se reduce dramatic, ajungând 

până la 70 de kilometri în medie ceea ce conduce la reducerea costurilor cu produsele. 

Aceste date au rolul de a întări convingerea consumatorului că hrana produsă local va fi 

mai proaspătă și asftel mai sănătoasă, va călători mult mai puțin reducând poluarea, iar 

prețurile vor fi mai corecte, în sensul că o mare parte a banilor vor rămâne la producător. 

9. Contribuția ideii de proiect la îndeplinirea indicatorilor si impactul proiectului in 

contextul dezvoltarii locale 

 Proiectul își propune ridicarea nivelului de conştientizare privind necesitatea dezvoltării 

economiei locale şi tradiţionale, adaptate la cerinţele recente de dezvoltare ale pieţelor 

regionale, reprezintă una din metodele capabile să asigure diversificare surselor de venit 

pentru comunitate. În acest context, scopul prezentului proiect este de a revitaliza 

economia rurală locală a comunei Cernătești. 

11 Maturitatea ideii de proiect 

 Proiectul se află în stadiul de fișă de proiect 

12. Contribuția ideii de proiect la obiectivele privind dezvoltarea durabilă egalitatea de 

șanse și nediscriminarea, egalitatea de gen 

 Principiul egalității de șanse, nediscriminare, egalitate de gen va sta la baza etapelor de 

pregătire si implementare a proiectului. Proiectul va include minim următoarele masuri: 

- distribuirea sarcinilor, atât in cadrul echipei de pregătire a proiectului, cat si in cadrul 

unității de implementare se vor baza pe criteriul competentei si valorifica experiența 

fiecărui membru in afara oricăror prejudecați de vârsta, sex, orientare religioasa sau 

de statut; 

- atribuirea contractelor de lucrări si servicii va fi realizata in conformitate cu 

prevederile legale aplicabile beneficiarilor publici, cu respectarea principiilor 

transparentei, economicității, principiul eficientei, principiul eficacității si a principiului 

egalității de șanse, atât in cadrul atribuirii, cat si derulării contractelor; 

- vor fi create premisele necesare creării de locuri de munca temporare pe durata 

execuției lucrărilor, fără restricții legate de vârsta, sex, orientare religioasa sau de 

statut social; 

- vor fi adoptate soluții pentru accesul neîngrădit al persoanelor cu dizabilități ce au ca 

scop creșterea gradului de incluziune sociala a acestora si respectarea principiului 

egalității de șanse; 

- managementul implementării proiectului va fi realizat cu respectarea principiului 
“leadership împărtășit”, responsabilitățile membrilor unității fiind distribuite conform 
experienței si capacitaților individuale in raport cu activitățile specifice; 



13. Caracterul integrat al ideii de proiect cu alte investiţii (se vor menţiona ideile de 

proiecte/proiectele complementare, dacă este cazul) 

 Proiectul face parte dintr-un plan integrat de dezvoltare aferent Strategiei de Dezvoltare 

Locală a comunei Cernătești. Proiectul este complementar cu alte proiecte propuse spre 

implementare în perioada 2021-2027, și anume: 

- Elaborarea unei strategii de marketing local P52 (SDL) 

- Construirea și dotarea unui centru en-gros pentru producătorii locali P50 (SDL) 

- Realizarea unui centru de sprijin pentru start-up-uri în agricultură P57 (SDL) 

 



FIȘĂ DE PROIECT P56/P57/P58 

 

1. Titlul proiectului  

 P56. CREAREA DE STRUCTURI ÎN VEDEREA IDENTIFICĂRII OPORTUNITĂȚILOR DE 

PARTENERIAT PUBLIC PRIVAT ÎN VEDEREA DEMARĂRII DE ACTIVITĂȚI INDUSTRIALE 

P57. REALIZAREA UNUI CENTRU DE SPRIJIN PENTRU START-UP-URI ÎN AGRICULTURĂ 

P58. ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU DE SPRIJIN PENTRU START-UP-URI ÎN INDUSTRIE 

 

2. Solicitantul, inclusiv partenerii 

 UAT COMUNA CERNĂTEȘTI 

3. Localizarea  şi dacă este posibil, o imagine cu localizarea pe hartă 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Perioada de implementare estimată  

 2021 - 2027 

5. Bugetul eligibil estimativ  

 1.200.000 LEI 

6. Obiectivul specific al proiectului 

 Obiectivul proiectelor îl reprezintă creșterea competitivității IMM-urilor, promovarea și 

facilitarea antreprenoriatului inovativ pentru a satisface nevoia de servicii specializate de 

suport și consultanță în sectorul agricol și industrial, printr-o abordare integrată inclusiv 

prin realizarea unor structuri de parteneriate publice private. 

 



7. Scurtă descriere a activităților propuse şi scurtă justificare a încadrării acestora în 

activităţile eligibile ale O.S. 

 Activități propuse în cadrul proiectului: 

• Vor fi dezvoltate activități cu scopul de a îmbunătăți serviciile suport și inovarea 

IMM-urilor și de a le ajuta să exploateze mai bine posibilitățile economice din 

zona comunei Cernătești.  

• Serviciile suport trebuie să ofere sprijin practic și cunoștințe de specialitate 

antreprenorilor și întreprinderilor cu experiență pentru încurajarea/promovarea 

abordărilor inovative, creșterea calității și eficienței serviciilor de sprijin în afaceri 

pentru IMMuri;  

• Creșterea vizibilității IMM-urilor din sectoarele agricol și industrial,  

• Realizarea unei baze de date care va ajuta la evaluarea comparativă a 

avantajelelor;  

• Transfer de know-how pentru întreprinderi în special prin dezvoltarea unor 

cursuri e-learning 

Activitățile propuse în cadrul proiectului se înscriu în activitățile eligibile ale obiectivului 

specific și se vor derula având în vedere principiile sustenabilității. 

8. Scurtă justificare a necesității realizării investiţiei / Grupul țintă vizat 

 Structurile de sprijinire a afacerilor din mediul rural reprezintă un factor vital pentru 

creșterea atractivității zonei, pentru investiții în activități economice și în agricultură și un 

instrument cheie pentru impulsionarea mediului de afaceri local. Structurile de sprijin a 

afacerilor contribuie la dezvoltarea economică a localității și la crearea de noi locuri de 

muncă, diversificarea activităților economice din zonă.  

9. Contribuția ideii de proiect la îndeplinirea indicatorilor si impactul proiectului in 

contextul dezvoltarii locale 

 Impactul proiectului asupra mediului de afaceri se poate realiza prin: 

Crearea unui mediu în care antreprenorii și întreprinderile familiale să poată prospera și 

unde spiritul antreprenorial este recompensat;  

Definirea regulilor după principiul „Gândiți mai întâi la scară mică”; 

Asigurarea reactivității administrațiilor la nevoile IMM-urilor;  

Adaptarea instrumentelor puterilor publice la nevoile IMM-urilor;  

Facilitarea participării IMM-urilor la achizițiile publice și exploatarea mai judicioasă a 

posibilităților oferite IMM-urilor de a beneficia de ajutoare de stat;  

Facilitarea accesului IMM-urilor la finanțare și punerea în aplicare a unui cadru juridic și 

comercial care să favorizeze punctualitatea plăților cu ocazia tranzacțiilor comerciale;  

Sprijinirea IMM-urilor pentru a beneficia mai mult de oportunitățile oferite de piață 

 



11 Maturitatea ideii de proiect 

 Proiectul se află în stadiul de fișă de proiect 

12. Contribuția ideii de proiect la obiectivele privind dezvoltarea durabilă egalitatea de 

șanse și nediscriminarea, egalitatea de gen 

 Principiul egalității de șanse, nediscriminare, egalitate de gen va sta la baza etapelor de 

pregătire si implementare a proiectului. Proiectul va include minim următoarele masuri: 

- distribuirea sarcinilor, atât in cadrul echipei de pregătire a proiectului, cat si in cadrul 

unității de implementare se vor baza pe criteriul competentei si valorifica experiența 

fiecărui membru in afara oricăror prejudecați de vârsta, sex, orientare religioasa sau 

de statut; 

- atribuirea contractelor de lucrări si servicii va fi realizata in conformitate cu 

prevederile legale aplicabile beneficiarilor publici, cu respectarea principiilor 

transparentei, economicității, principiul eficientei, principiul eficacității si a principiului 

egalității de șanse, atât in cadrul atribuirii, cat si derulării contractelor; 

- vor fi create premisele necesare creării de locuri de munca temporare pe durata 

execuției lucrărilor, fără restricții legate de vârsta, sex, orientare religioasa sau de 

statut social; 

- vor fi adoptate soluții pentru accesul neîngrădit al persoanelor cu dizabilități ce au ca 

scop creșterea gradului de incluziune sociala a acestora si respectarea principiului 

egalității de șanse; 

- managementul implementării proiectului va fi realizat cu respectarea principiului 

“leadership împărtășit”, responsabilitățile membrilor unității fiind distribuite conform 

experienței si capacitaților individuale in raport cu activitățile specifice; 

13. Caracterul integrat al ideii de proiect cu alte investiţii (se vor menţiona ideile de 

proiecte/proiectele complementare, dacă este cazul) 

 Proiectul face parte dintr-un plan integrat de dezvoltare aferent Strategiei de Dezvoltare 

Locală a comunei Cernătești. Proiectul este complementar cu alte proiecte propuse spre 

implementare în perioada 2021-2027, și anume: 

- Realizarea unui centru de informare a cetățenilor privind programele de finanțare 

nerambursabile P59 (SDL) 

- Înființarea unei linii tehnologice pentru procesarea produselor lactate P62 (SDL) 

- Programe de consiliere și orientare profesională pentru șomeri, persoane inactive sau 

persoane aflate în căutarea unui loc de muncă P78 (SDL) 

 



FIȘĂ DE PROIECT P71 

1. Titlul proiectului  

 CREȘTEREA CALITĂȚII SERVICIILOR EDUCAȚIONALE ÎN COMUNA CERNĂTEȘTI PRIN 

REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI DOTAREA UNITĂȚILOR ȘCOLARE 

2. Solicitantul, inclusiv partenerii 

 UAT COMUNA CERNĂTEȘTI 

3. Localizarea  şi dacă este posibil, o imagine cu localizarea pe hartă 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Perioada de implementare estimată  

 2021 - 2027 

5. Bugetul eligibil estimativ  

 5.500.000 LEI 

6. Obiectivul specific al proiectului 

 Obiectivul proiectului îl constituie reabilitarea, modernizarea și dotarea unităților de 

învățământ din Comuna Cernătești în vederea accesului la educație de calitate, la 

eliminarea disparităților și la asigurarea unui mediu propice educației pentru elevii din 

comună. 

7. Scurtă descriere a activităților propuse şi scurtă justificare a încadrării acestora în 

activităţile eligibile ale O.S. 

 Activități propuse în cadrul proiectului: 

- Lucrări de reabilitare a clădirilor aferente unităților de învățământ 

- Lucrări de eficiență energetică și de control al costurilor operaționale pentru 

clădire 



- Adecvarea numărului sălilor de clasă, al laboratoarelor, al atelierelor școlare la 

nevoile de educație 

- Realizarea unui spațiu propriu destinat bibliotecii școlare/ centrului de informare 

și documentare  

- Implementarea si dotarea cu tehnologie informatica și de comunicare;  

- Realizarea spațiilor sanitare și dotarea lor în conformitate cu normele de igienă 

privind unitățile pentru ocrotirea, educarea și instruirea copiilor și tinerilor;  

- Accesibilitatea spațiilor școlare și a spațiilor auxiliare pentru toți elevii, inclusiv 

pentru cei cu nevoi speciale. 

Activitățile propuse în cadrul proiectului se înscriu în activitățile eligibile ale obiectivului 

specific și se vor derula având în vedere principiile sustenabilității. 

8. Scurtă justificare a necesității realizării investiţiei / Grupul țintă vizat 

 Investițiile în infrastructura educațională contribuie la asigurarea accesului la medii de 

învățare care sprijină dezvoltarea personală, coeziunea socială și dezvoltarea sustenabilă. 

Asigurarea unor spații fizice sigure, protejate și adecvate vârstei, proiectate să faciliteze 

predarea și învățarea, aliniate principiilor de învățare este absolut necesara în contextul 

actual al dezvoltării comunei Cernătești. În acest sens se dorește crearea unor spații de 

învățare proiectate special pentru a promova noi abordări de predare și învățare, inclusiv 

cu ajutorul tehnologiilor moderne conducând astfel la îmbunătățirea calității și relevanței 

mediilor de învățare pentru stimularea dezvoltării competențelor solicitate pe piața forței 

de muncă sau fundamentale pentru succesul în viață și în societate 

9. Contribuția ideii de proiect la îndeplinirea indicatorilor si impactul proiectului in 

contextul dezvoltarii locale 

 Asigurarea sau îmbunătățirea condițiilor de bază (de exemplu, condiții sanitare, 

alimentare cu apă, încălzire) pentru școlile din mediul rural, pentru școlile izolate și/ sau 

pentru școlile din zonele dezavantajate; asigurarea dotărilor și echipamentelor 

specializate de predare pentru elevii dezavantajați, inclusiv pentru elevii cu cerinţe 

educaţionale speciale; 

11 Maturitatea ideii de proiect 

 Proiectul se află în stadiul de fișă de proiect 

12. Contribuția ideii de proiect la obiectivele privind dezvoltarea durabilă egalitatea de 

șanse și nediscriminarea, egalitatea de gen 

 Principiul egalității de șanse, nediscriminare, egalitate de gen va sta la baza etapelor de 

pregătire si implementare a proiectului. Proiectul va include minim următoarele masuri: 

- distribuirea sarcinilor, atât in cadrul echipei de pregătire a proiectului, cat si in cadrul 

unității de implementare se vor baza pe criteriul competentei si valorifica experiența 

fiecărui membru in afara oricăror prejudecați de vârsta, sex, orientare religioasa sau 



de statut; 

- atribuirea contractelor de lucrări si servicii va fi realizata in conformitate cu 

prevederile legale aplicabile beneficiarilor publici, cu respectarea principiilor 

transparentei, economicității, principiul eficientei, principiul eficacității si a principiului 

egalității de șanse, atât in cadrul atribuirii, cat si derulării contractelor; 

- vor fi create premisele necesare creării de locuri de munca temporare pe durata 

execuției lucrărilor, fără restricții legate de vârsta, sex, orientare religioasa sau de 

statut social; 

- vor fi adoptate soluții pentru accesul neîngrădit al persoanelor cu dizabilități ce au ca 

scop creșterea gradului de incluziune sociala a acestora si respectarea principiului 

egalității de șanse; 

- managementul implementării proiectului va fi realizat cu respectarea principiului 

“leadership împărtășit”, responsabilitățile membrilor unității fiind distribuite conform 

experienței si capacitaților individuale in raport cu activitățile specifice; 

13. Caracterul integrat al ideii de proiect cu alte investiţii (se vor menţiona ideile de 

proiecte/proiectele complementare, dacă este cazul) 

 Proiectul face parte dintr-un plan integrat de dezvoltare aferent Strategiei de Dezvoltare 

Locală a comunei Cernătești. Proiectul este complementar cu alte proiecte propuse spre 

implementare în perioada 2021-2027, și anume: 

- Reabilitare în vederea creșterii eficienței energetice clădiri publice - Școala gimnazială 

Cernătești P20 (SDL) 

- Construirea unei grădinițe în comuna Cernătești P72 (SDL) 

- Programe de combatere a fenomenului de abandon școlar în școlile din comuna 

Cernătești P73 (SDL) 

- Achiziționarea de tablete și dispozitive electronice pentru unitățile de învățământ din 

comuna Cernătești, județul Buzău P75 (SDL) 

 



FIȘĂ DE PROIECT P72 

1. Titlul proiectului  

 CONSTRUIREA UNEI GRĂDINIȚE ÎN COMUNA CERNĂTEȘTI 

2. Solicitantul, inclusiv partenerii 

 UAT COMUNA CERNĂTEȘTI 

3. Localizarea  şi dacă este posibil, o imagine cu localizarea pe hartă 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Perioada de implementare estimată  

 2021 - 2027 

5. Bugetul eligibil estimativ  

 3.500.000 LEI 

6. Obiectivul specific al proiectului 

 Creșterea calității serviciilor sociale și asigurarea educației timpurii, prin construcția și 

dotarea unei gradinițe cu program prelungit în Comuna Cernătești 

7. Scurtă descriere a activităților propuse şi scurtă justificare a încadrării acestora în 

activităţile eligibile ale O.S. 

 Activități propuse în cadrul proiectului: 

- Lucrări de construcții și instalații 

- Implementarea unor soluții de eficiență energetică 

- Dotarea imobilului nou construit: toate piesele de mobilier vor fi adecvate vârstei 

de preșcolar și de asemenea vor fi fixate în pereţi; se propune zonă nouă pentru 

loc de joacă exterior; spaţiul exterior va fi amenajat cu spatii verzi; accesul în 

clădire va fi prevăzut cu rampa pentru persoane cu dizabilități (panta 8%); 

amenajare platformă de beton racordată la punct de apă si împrejmuită pentru 



amplasarea pubelelor de colectare selectivă; alei pietonale în incintă; stâlpi 

iluminat și instalaţii electrice în incintă, se va achiziționa mobilier pentru dotarea 

clădirii, dotări electrocasnice, dotări de specialitate, coşuri și containere selective, 

mobilier urban 

- Angajarea de personal specializat  

Activitățile propuse în cadrul proiectului se înscriu în activitățile eligibile ale obiectivului 

specific și se vor derula având în vederea principiilor sustenabilității. 

8. Scurtă justificare a necesității realizării investiţiei / Grupul țintă vizat 

 Prin construcţia grădiniței cu grupe de preşcolari, se asigură creşterea gradului de 

participare la nivelul educaţiei timpurii, în special pentru copiii cu risc crescut de părăsire 

timpurie a școlii. Proiectul sprijină obiectivele stabilite în cadrul documentelor strategice 

europene în domeniul educaţiei, care își propun ca, în vederea sporirii nivelului general 

de calitate la toate nivelurile de educaţie, statele membre să efectueze investiţii eficiente 

în sistemele de învăţământ şi de formare la toate nivelurile (de la nivel preşcolar, la nivel 

universitar) și să amelioreze rezultatele în domeniul educaţiei, tratând fiecare segment 

(preşcolar, primar, secundar, profesional şi universitar) în cadrul unei abordări integrate, 

care să includă competenţele-cheie şi care are scopul de a reduce abandonul şcolar 

timpuriu. 

Necesitatea grădiniței asupra dezvoltării armonioase a unui copil este caracterizată 

de următoarele aspecte:  

• Ajută la îmbunătățirea capacităților sociale și relaţionale prin activitățile ludice și 

educaţionale în care este angrenat;  

• Contribuie la dezvoltarea capacității de auto-cunoaştere;  

• Influențează în mod pozitiv dezvoltarea inteligenței cognitive și emoţionale prin 

interacţiunea cu ceilalţi copii și cadrele specializate în furnizarea de servicii educaţionale 

din cadrul grădiniței;  

• Copilului îi sunt stimulate creativitatea, imaginaţia, capacitatea de adaptare etc.  

• Pe lângă procesul de socializare deosebit de important in creşterea armonioasa a 

unui copil care se realizează în cadrul unei grădinițe, atenţia și grija cu care copiii sunt 

întâmpinați de către personalul specializat îi ajută în modelarea unei educaţii structurate 

și adaptate ritmului individual. 

 

9. Contribuția ideii de proiect la îndeplinirea indicatorilor si impactul proiectului in 

contextul dezvoltarii locale 

 Îmbunătățirea accesului la învățământul preșcolar din comuna Cernătești  prin creşterea  

capacităţii  de  şcolarizare, respectiv prin construcţia unei gradinițe noi astfel încât să 

conducă la asigurarea infrastructurii necesare pentru învățământul preșcolar, accesul la 

funcţiunile unui proces educaţional modern, eficient şi inovator, prin achiziţionarea 



dotărilor prevăzute prin proiect, in scopul stimulării dezvoltării copilului si a incluziunii 

sociale, în aşa fel încât să ofere şanse egale copiilor care se pregătesc pentru 

învăţământul prescolar. 

11 Maturitatea ideii de proiect 

 Proiectul se află în stadiul de fișă de proiect 

12. Contribuția ideii de proiect la obiectivele privind dezvoltarea durabilă egalitatea de 

șanse și nediscriminarea, egalitatea de gen 

 Principiul egalității de șanse, nediscriminare, egalitate de gen va sta la baza etapelor de 

pregătire si implementare a proiectului. Proiectul va include minim următoarele masuri: 

- distribuirea sarcinilor, atât in cadrul echipei de pregătire a proiectului, cat si in cadrul 

unității de implementare se vor baza pe criteriul competentei si valorifica experiența 

fiecărui membru in afara oricăror prejudecați de vârsta, sex, orientare religioasa sau 

de statut; 

- atribuirea contractelor de lucrări si servicii va fi realizata in conformitate cu 

prevederile legale aplicabile beneficiarilor publici, cu respectarea principiilor 

transparentei, economicității, principiul eficientei, principiul eficacității si a principiului 

egalității de șanse, atât in cadrul atribuirii, cat si derulării contractelor; 

- vor fi create premisele necesare creării de locuri de munca temporare pe durata 

execuției lucrărilor, fără restricții legate de vârsta, sex, orientare religioasa sau de 

statut social; 

- vor fi adoptate soluții pentru accesul neîngrădit al persoanelor cu dizabilități ce au ca 

scop creșterea gradului de incluziune sociala a acestora si respectarea principiului 

egalității de șanse; 

- managementul implementării proiectului va fi realizat cu respectarea principiului 

“leadership împărtășit”, responsabilitățile membrilor unității fiind distribuite conform 

experienței si capacitaților individuale in raport cu activitățile specifice; 

13. Caracterul integrat al ideii de proiect cu alte investiţii (se vor menţiona ideile de 

proiecte/proiectele complementare, dacă este cazul) 

 Proiectul face parte dintr-un plan integrat de dezvoltare aferent Strategiei de Dezvoltare 

Locală a comunei Cernătești. Proiectul este complementar cu alte proiecte propuse spre 

implementare în perioada 2021-2027, și anume: 

- Creșterea calității serviciilor educaționale în comuna Cernătești prin reabilitarea, 

modernizarea și dotarea unităților școlare P71 (SDL) 

- Înființarea de terenuri de sport multifuncționale la școlile din comuna Cernătești P77 

(SDL) 

- Modernizarea, extinderea și dotarea locurilor de joacă pentru copii P29 (SDL) 

- Reabilitarea și modernizarea clădirilor de interes public din Comuna Cernătești P22 
(SDL) 



 



FIȘĂ DE PROIECT P77/P88/P89 

1. Titlul proiectului  

 77. ÎNFIINȚAREA DE TERENURI DE SPORT MULTIFUNCȚIONALE LA ȘCOLILE DIN COMUNA 

CERNĂTEȘTI  

88. MODERNIZAREA TERENURILOR DE FOTBAL DIN SATELE ALDENI ȘI ZĂRNEȘTII DE 

SLĂNIC 

89. AMENAJAREA UNUI TEREN DE MINIFOTBAL ȘI TENIS DE CÂMP 

2. Solicitantul, inclusiv partenerii 

 UAT COMUNA CERNĂTEȘTI 

3. Localizarea  şi dacă este posibil, o imagine cu localizarea pe hartă 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Perioada de implementare estimată  

 2021 - 2027 

5. Bugetul eligibil estimativ  

 3.500.000 LEI 

6. Obiectivul specific al proiectului 

 - Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului 

obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului;  

- Asigurarea condițiilor adecvate desfășurării orelor de educație fizică și de practicare a 

sportului scolar  

- Sporirea numărului de elevi de toate vârstele care participă la activităţi sportive în 

interesul păstrării şi ridicării nivelului de sănătate individuală, al ridicării nivelului de 

coeziune, integrare şi încredere socială; 

 - Îmbunătațirea condițiilor oferite elevilor și cadrelor didactice în educația de bază;  

- Eliminarea discriminării între clase sociale, sexe, etnii; 



7. Scurtă descriere a activităților propuse şi scurtă justificare a încadrării acestora în 

activităţile eligibile ale O.S. 

 Activități propuse în cadrul proiectului: 

Investiția prevede construirea unui teren multifuncțional de sport (baschet, handball și 

minifotbal, tenis), cu suprafața de joc sintetică, prevăzut cu rigole pentru preluarea apelor 

pluviale, dar și cu instalație de iluminat cu 6 nocturne. 

Porți de fotbal-handbal, prevăzute cu panouri pentru baschet și fileu tenis;  

- Stâlpi de iluminat; 

Lucrări executate și/sau intervenții: amenajarea terenului;  

- Amenajarea terenului va consta în turnarea unei plăci slab armate din beton  

- Se amenajează spațiul adiacent terenului pentru accesul pietonal al copiilor  

- Se vor monta 6 stâlpi de iluminat. 

Activitățile propuse în cadrul proiectului se înscriu în activitățile eligibile ale obiectivului 

specific și se vor derula având în vederea principiilor sustenabilității. 

8. Scurtă justificare a necesității realizării investiţiei / Grupul țintă vizat 

 Educaţia din mediul rural se realizează în România cu dificultăţi din ce în ce mai mari, 
decalajul faţă de oferta educaţională a instituţiilor de învăţământ din mediul urban 
cronicizându-se într-un ritm alert. Sportul și educația fizică contribuie în mod esențial la 
dezvoltarea fizică armonioasă, menținerea stării de sănătate la cote optime precum și la 
întărirea spiritului de echipă și a celui de competiție. De aceea, practicarea sportului de 
către tineri este o necesitate imperativă ale cărei beneficii pe termen scurt mediu și lung 
sunt foarte însemnate. 
Având in vedere faptul că tinerii sunt din ce în ce mai atrași de activități statice 
(computer, filme etc) în detrimentul celor care implică sport și mișcare, este necesară 
implementarea unor măsuri care să contribuie la atragerea tinerilor către activitățile 
sportive. 
De aceea, amenajarea unor terenuri de handball, baschet și minifotbal în aer liber, în 
condiții calitative ridicate și care oferă o siguranță maximă practicanților este oportună și 
prezintă multiple avantaje: 
 
- asigurarea unor condiții calitative ridicate pentru practicarea handbalului, baschetului și 
minifotbalului sporturi care atrag din ce în ce mai mulți tineri din comuna Cernatesti ; 
- asigurarea atragerii tinerilor către mișcare în aer liber în detrimentul activităților 
sedentare prin crearea unor terenuri de sport la nivelul celor mai ridicate standarde 
existente în domeniu; 

9. Contribuția ideii de proiect la îndeplinirea indicatorilor și impactul proiectului în 

contextul dezvoltării locale 

 Rolul important pe care îl are sportul prin funcțiile sale socială, educațională, culturală și 

economică îl confirmă ca una dintre cele mai însemnate componente în dezvoltarea 

omului în plan fizic, psihic și motric. În orice societate avansată, sportul reprezintă un 



fenomen social, o formă privilegiată de cultură, care îmbracă multiple aspecte: experiență 

individuală și instituție, excelență sportivă și recreere, expresie spontană și tehnică 

elaborată, practică educativă și spectacol, exercițiu fizic și conduită psihică, toate 

conturând un ansamblu de valori specifice, relaționate condiției umane in comunitate. 

11 Maturitatea ideii de proiect 

 Proiectul se află în stadiul de fișă de proiect 

12. Contribuția ideii de proiect la obiectivele privind dezvoltarea durabilă egalitatea de 

șanse și nediscriminarea, egalitatea de gen 

 Principiul egalității de șanse, nediscriminare, egalitate de gen va sta la baza etapelor de 

pregătire si implementare a proiectului. Proiectul va include minim următoarele masuri: 

- distribuirea sarcinilor, atât in cadrul echipei de pregătire a proiectului, cat si in cadrul 

unității de implementare se vor baza pe criteriul competentei si valorifica experiența 

fiecărui membru in afara oricăror prejudecați de vârsta, sex, orientare religioasa sau 

de statut; 

- atribuirea contractelor de lucrări si servicii va fi realizata in conformitate cu 

prevederile legale aplicabile beneficiarilor publici, cu respectarea principiilor 

transparentei, economicității, principiul eficientei, principiul eficacității si a principiului 

egalității de șanse, atât in cadrul atribuirii, cat si derulării contractelor; 

- vor fi create premisele necesare creării de locuri de munca temporare pe durata 

execuției lucrărilor, fără restricții legate de vârsta, sex, orientare religioasa sau de 

statut social; 

- vor fi adoptate soluții pentru accesul neîngrădit al persoanelor cu dizabilități ce au ca 

scop creșterea gradului de incluziune sociala a acestora si respectarea principiului 

egalității de șanse; 

- managementul implementării proiectului va fi realizat cu respectarea principiului 

“leadership împărtășit”, responsabilitățile membrilor unității fiind distribuite conform 

experienței si capacitaților individuale in raport cu activitățile specifice; 

13. Caracterul integrat al ideii de proiect cu alte investiţii (se vor menţiona ideile de 

proiecte/proiectele complementare, dacă este cazul) 

 Proiectul face parte dintr-un plan integrat de dezvoltare aferent Strategiei de Dezvoltare 

Locală a comunei Cernătești. Proiectul este complementar cu alte proiecte propuse spre 

implementare în perioada 2021-2027, și anume: 

- Crearea de zone de agrement / fitness / joacă pentru petrecerea timpului liber P90 (SDL) 

- Proiect privind susținerea sportului prin înființarea Clubului Sportiv Comunal P91 (SDL) 

- Modernizarea drumurilor de interes local inclusiv realizarea de piste de biciclete către 

obiective turistice P6 (SDL) 

 



FIȘĂ DE PROIECT P79 

1. Titlul proiectului  

 REABILITAREA ȘI DOTAREA CĂMINELOR CULTURALE ȘI TRANSFORMAREA LOR ÎN 

CENTRE MODERNE PENTRU TINERET 

2. Solicitantul, inclusiv partenerii 

 UAT COMUNA CERNĂTEȘTI 

3. Localizarea  şi dacă este posibil, o imagine cu localizarea pe hartă 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Perioada de implementare estimată  

 2021 - 2027 

5. Bugetul eligibil estimativ  

 5.000.000 LEI 

6. Obiectivul specific al proiectului 

 Centrul pentru Tineri este un serviciu social care va fi înființat cu scopul de a 

preveni/combate riscul marginalizării sociale a persoanelor tinere aflate în situație de 

dificultate extremă și de a crea, dezvolta și aplica un ansamblu de măsuri și proceduri 

menite să ducă la formarea, dezvoltarea, îmbunătățirea sau redobândirea capacităților de 

viață independentă a persoanelor beneficiare din comuna Cernătești. 

7. Scurtă descriere a activităților propuse şi scurtă justificare a încadrării acestora în 

activităţile eligibile ale O.S. 

 Activități și serviciile propuse în cadrul proiectului: 

- Lucrări de construcții și instalații de reabilitare și modernizare a clădirilor existente 

- Implementarea unor soluții de eficiență energetică 

- Dotarea imobilului în vederea desfășurării în condiții optime a activităților 

propuse prin proiect 



- Servicii oferite: 

❖ reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana 

beneficiară; 

❖ consiliere psihologică și suport emoțional; 

❖ consiliere socială și informare; 

❖ educare; 

❖ socializare și activități culturale; 

❖ integrare familială și comunitară; 

❖ dezvoltare abilități de viață independentă; 

❖ orientare vocațională; 

❖ inserție/reinserție socială; 

❖ consiliere juridică; 

❖ promovarea unu stil de viata activ si implicarea in activitati de voluntariat 

❖ activitati de promovare pentru actiunile centrului si colaborarea cu institutii si 

partneri privati 

- Activitățile propuse în cadrul proiectului se înscriu în activitățile eligibile ale 

obiectivului specific și se vor derula având în vedere principiile sustenabilității. 

8. Scurtă justificare a necesității realizării investiţiei / Grupul țintă vizat 

 Dezvoltarea sectorului de tineret, precum și a structurilor de tineret și a 

organizațiilor/instituțiilor ce oferă programe și servicii tinerilor, axate pe dezvoltarea 

cunoștințelor și competențelor acestora în vederea integrării depline, implicării active în 

toate aspectele vieții, este o prioritate asumată de administrația locală din Comuna 

Cernătești. 

9. Contribuția ideii de proiect la îndeplinirea indicatorilor si impactul proiectului in 

contextul dezvoltarii locale 

 Proiectul își propune să contribuie la identificarea și rezolvarea unor probleme ale 

comunității prin: stabilirea nevoilor tinerilor, stabilirii priorităților lor, capacitatea de 

integrare în comunitate, promovarea de activități culturale care să promoveze tradițiile 

locale, implicarea tinerilor în viața socială.  

11 Maturitatea ideii de proiect 

 Proiectul se află în stadiul de fișă de proiect 

12. Contribuția ideii de proiect la obiectivele privind dezvoltarea durabilă egalitatea de 

șanse și nediscriminarea, egalitatea de gen 

 Principiul egalității de șanse, nediscriminare, egalitate de gen va sta la baza etapelor de 

pregătire si implementare a proiectului. Proiectul va include minim următoarele masuri: 



- distribuirea sarcinilor, atât in cadrul echipei de pregătire a proiectului, cat si in cadrul 

unității de implementare se vor baza pe criteriul competentei si valorifica experiența 

fiecărui membru in afara oricăror prejudecați de vârsta, sex, orientare religioasa sau 

de statut; 

- atribuirea contractelor de lucrări si servicii va fi realizata in conformitate cu 

prevederile legale aplicabile beneficiarilor publici, cu respectarea principiilor 

transparentei, economicității, principiul eficientei, principiul eficacității si a principiului 

egalității de șanse, atât in cadrul atribuirii, cat si derulării contractelor; 

- vor fi create premisele necesare creării de locuri de munca temporare pe durata 

execuției lucrărilor, fără restricții legate de vârsta, sex, orientare religioasa sau de 

statut social; 

- vor fi adoptate soluții pentru accesul neîngrădit al persoanelor cu dizabilități ce au ca 

scop creșterea gradului de incluziune sociala a acestora si respectarea principiului 

egalității de șanse; 

- managementul implementării proiectului va fi realizat cu respectarea principiului 

“leadership împărtășit”, responsabilitățile membrilor unității fiind distribuite conform 

experienței si capacitaților individuale in raport cu activitățile specifice; 

13. Caracterul integrat al ideii de proiect cu alte investiţii (se vor menţiona ideile de 

proiecte/proiectele complementare, dacă este cazul) 

 Proiectul face parte dintr-un plan integrat de dezvoltare aferent Strategiei de Dezvoltare 

Locală a comunei Cernătești. Proiectul este complementar cu alte proiecte propuse spre 

implementare în perioada 2021-2027, și anume: 

- Programe de consiliere și orientare profesională pentru șomeri, persoane inactive sau 

persoane aflate în căutarea unui loc de muncă P78 (SDL) 

- Acțiuni de promovare a patrimoniului cultural și turistic al comunei Cernătești P94 

(SDL) 

- Organizarea unei burse locale a locurilor de muncă P63 (SDL) 

- Înființarea unui centru multifuncțional pentru activități și servicii pentru comunitate 

P68 (SDL) 

 



FIȘĂ DE PROIECT P87 

 

1. Titlul proiectului  

 CONSTRUIRE SALĂ DE SPORT MULTIFUNCȚIONALĂ 

2. Solicitantul, inclusiv partenerii 

 UAT COMUNA CERNĂTEȘTI 

3. Localizarea  şi dacă este posibil, o imagine cu localizarea pe hartă 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Perioada de implementare estimată  

 2021 - 2027 

5. Bugetul eligibil estimativ  

 3.000.000 LEI 

6. Obiectivul specific al proiectului 

 - Creșterea numărului de manifestări sportive 

- Îmbunătățirea performanțelor sportive și economice ale echipelor sportive locale 

- Sporirea atractivității turistice 

- Asigurarea condițiilor adecvate desfășurării orelor de educație fizică și de practicare a 

sportului școlar  

- Sporirea numărului de elevi de toate vârstele care participă la activităţi sportive în 

interesul păstrării şi ridicării nivelului de sănătate individuală, al ridicării nivelului de 

coeziune, integrare şi încredere socială; 

 - Îmbunătațirea condițiilor oferite elevilor și cadrelor didactice în educația de bază;  

 



7. Scurtă descriere a activităților propuse şi scurtă justificare a încadrării acestora în 

activităţile eligibile ale O.S. 

 Activități propuse în cadrul proiectului: 

Sala de sport are un regim de înălțime P+1 astfel încât partea de la parter este dedicată 

sportivilor și activităților sportive, iar partea de la etaj este dedicată spectatorilor. De 

asemenea ea este dimensionată astfel încât să poată fi utilizată pentru mai multe 

discipline sportive, existând marcaje cu distanțele de siguranță aferente care permit 

practicarea de sporturi precum baschet, tenis sau volei. Sala dispune de o tribună, 

vestiare pentru sportivi și grupuri sanitare pentru public. Totodată, sala poate fi utilizată 

și pentru activități non-sportive de genul celor culturale sau recreative (serbări, 

prelegerilor, expoziții etc.). 

Activitățile propuse în cadrul proiectului se înscriu în activitățile eligibile ale obiectivului 

specific și se vor derula având în vederea principiile sustenabilității. 

8. Scurtă justificare a necesității realizării investiţiei / Grupul țintă vizat 

 Educaţia din mediul rural se realizează în România cu dificultăţi din ce în ce mai mari, 

decalajul faţă de oferta educaţională a instituţiilor de învăţământ din mediul urban 

cronicizându-se într-un ritm alert. Sportul și educația fizică contribuie în mod esențial la 

dezvoltarea fizică armonioasă, menținerea stării de sănătate la cote optime precum și la 

întărirea spiritului de echipă și a celui de competiție. De aceea, practicarea sportului de 

către tineri este o necesitate imperativă ale cărei beneficii pe termen scurt mediu și lung 

sunt foarte însemnate. 

Având in vedere faptul că tinerii sunt din ce în ce mai atrași de activități statice 

(computer, filme etc) în detrimentul celor care implică sport și mișcare, este necesară 

implementarea unor măsuri care să contribuie la atragerea tinerilor către activitățile 

sportive. 

De aceea, amenajarea unor Sali de sport multifunctionale, în condiții calitative ridicate și 

care oferă o siguranță maximă practicanților este oportună și prezintă multiple avantaje: 

- asigurarea unor condiții calitative ridicate pentru practicarea handbalului, baschetului și 

minifotbalului sporturi care atrag din ce în ce mai mulți tineri din comuna; 

- asigurarea atragerii tinerilor către mișcare în detrimentul activităților sedentare prin 

crearea unor conditii la nivelul celor mai ridicate standarde existente în domeniu; 

9. Contribuția ideii de proiect la îndeplinirea indicatorilor si impactul proiectului in 

contextul dezvoltarii locale 

 Rolul important pe care îl are sportul prin funcțiile sale socială, educațională, culturală și 

economică îl confirmă ca una dintre cele mai însemnate componente în dezvoltarea 

omului în plan fizic, psihic și motric. În orice societate avansată, sportul reprezintă un 

fenomen social, o formă privilegiată de cultură, care îmbracă multiple aspecte: experiență 

individuală și instituție, excelență sportivă și recreere, expresie spontană și tehnică 



elaborată, practică educativă și spectacol, exercițiu fizic și conduită psihică, toate 

conturând un ansamblu de valori specifice, relaționate condiției umane în comunitate. 

11 Maturitatea ideii de proiect 

 Proiectul se află în stadiul de fișă de proiect 

12. Contribuția ideii de proiect la obiectivele privind dezvoltarea durabilă egalitatea de 

șanse și nediscriminarea, egalitatea de gen 

 Principiul egalității de șanse, nediscriminare, egalitate de gen va sta la baza etapelor de 

pregătire si implementare a proiectului. Proiectul va include minim următoarele masuri: 

- distribuirea sarcinilor, atât in cadrul echipei de pregătire a proiectului, cat si in cadrul 

unității de implementare se vor baza pe criteriul competentei si valorifica experiența 

fiecărui membru in afara oricăror prejudecați de vârsta, sex, orientare religioasa sau 

de statut; 

- atribuirea contractelor de lucrări si servicii va fi realizata in conformitate cu 

prevederile legale aplicabile beneficiarilor publici, cu respectarea principiilor 

transparentei, economicității, principiul eficientei, principiul eficacității si a principiului 

egalității de șanse, atât in cadrul atribuirii, cat si derulării contractelor; 

- vor fi create premisele necesare creării de locuri de munca temporare pe durata 

execuției lucrărilor, fără restricții legate de vârsta, sex, orientare religioasa sau de 

statut social; 

- vor fi adoptate soluții pentru accesul neîngrădit al persoanelor cu dizabilități ce au ca 

scop creșterea gradului de incluziune sociala a acestora si respectarea principiului 

egalității de șanse; 

- managementul implementării proiectului va fi realizat cu respectarea principiului 

“leadership împărtășit”, responsabilitățile membrilor unității fiind distribuite conform 

experienței si capacitaților individuale in raport cu activitățile specifice; 

13. Caracterul integrat al ideii de proiect cu alte investiţii (se vor menţiona ideile de 

proiecte/proiectele complementare, dacă este cazul) 

 Proiectul face parte dintr-un plan integrat de dezvoltare aferent Strategiei de Dezvoltare 

Locală a comunei Cernătești. Proiectul este complementar cu alte proiecte propuse spre 

implementare în perioada 2021-2027, și anume: 

- Reabilitare în vederea creșterii eficienței energetice clădiri publice - Școala gimnazială 

Cernătești P20 (SDL) 

- Construirea unui complex de agrement prin implementarea unui proiect de 

parteneriat public privat P85 (SDL) 

- Proiect privind susținerea sportului prin înființarea Clubului Sportiv Comunal P91 

(SDL) 

- Amenajare și dotare parc de agrement în comuna Cernătești, județul Buzău P86 (SDL) 

 



FIȘĂ DE PROIECT P92 

1. Titlul proiectului  

 REALIZAREA UNUI CIRCUIT DE MOUNTAIN BIKE ÎN COMUNA CERNĂTEȘTI 

2. Solicitantul, inclusiv partenerii 

 UAT COMUNA CERNĂTEȘTI 

3. Localizarea  şi dacă este posibil, o imagine cu localizarea pe hartă 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Perioada de implementare estimată  

 2021 - 2027 

5. Bugetul eligibil estimativ  

 300.000 LEI 

6. Obiectivul specific al proiectului 

 Obiectivul proiectului îl constituie promovarea unui turism sustenabil prin protejarea pe 

termen lung a mediului înconjurător. Cicloturismul a devenit o oportunitate tot mai mare 

pentru multe zone rurare cu potențial turistic deoarece au fost amenajate foarte multe 

trasee de ciclism atât în zona de munte, cât și în zonele din apropierea marilor centre 

urbane. După modelul occidental, cicloturismul a devenit un factor economic important, 

de interes local și de promovare a economiei sustenabile. 

7. Scurtă descriere a activităților propuse şi scurtă justificare a încadrării acestora în 

activităţile eligibile ale O.S. 

 Activități propuse în cadrul proiectului: 

Proiectarea, marcarea, monitorizarea și întreținerea ciclotraseelor  

Marcajele cicloturistice, în funcție de complexitate și condițiile tehnice, se aplică prin 

vopsire directă pe substrat sau prin intermediul unor indicatoare și panouri de marcaj 



cicloturistic 

Realizarea de hărți interactive pentru trasee 

Activitățile propuse în cadrul proiectului se înscriu în activitățile eligibile ale obiectivului 

specific și se vor derula având în vederea principiilor sustenabilității. 

8. Scurtă justificare a necesității realizării investiţiei / Grupul țintă vizat 

 Promovarea ciclismului ca sport de masă în zonele rurale, prin amenajarea unor trasee 

cicloturistice de nivel mediu de dificultate care vor lega diverse areale din comuna cat si  

de localitățile limitrofe. Proiectul vizeaza creșterea numărului de cicliști de diverse 

categorii care abordează pe bicicletă zone deosebite, dar puțin cunoscute, din județul 

Buzau. 

Crearea condițiilor necesare pentru ca cicliștii sportivi din zona și din afara orașului să se 

poată antrena. Diversificarea serviciilor turistico-culturale pentru turiștii din țară și 

străinătate care vizitează județul Buzău prin amenjarea unor trasee cicloturistice cu nivel 

de dificultate ușor sau mediu. Oferirea unor variante alternative și sigure de deplasare cu 

bicicleta pentru iubitorii de sport și natură. 

9. Contribuția ideii de proiect la îndeplinirea indicatorilor si impactul proiectului in contextul 

dezvoltarii locale 

 Rolul important pe care îl are sportul prin funcțiile sale socială, educațională, culturală și 

economică îl confirmă ca una dintre cele mai însemnate componente în dezvoltarea 

omului în plan fizic, psihic și motric. În orice societate avansată, sportul reprezintă un 

fenomen social, o formă privilegiată de cultură, care îmbracă multiple aspecte: experiență 

individuală și instituție, excelență sportivă și recreere, expresie spontană și tehnică 

elaborată, practică educativă și spectacol, exercițiu fizic și conduită psihică, toate 

conturând un ansamblu de valori specifice, relaționate condiției umane în comunitate. 

11 Maturitatea ideii de proiect 

 Proiectul se află în stadiul de fișă de proiect 

12. Contribuția ideii de proiect la obiectivele privind dezvoltarea durabilă egalitatea de 

șanse și nediscriminarea, egalitatea de gen 

 Principiul egalității de șanse, nediscriminare, egalitate de gen va sta la baza etapelor de 

pregătire si implementare a proiectului. Proiectul va include minim următoarele masuri: 

- distribuirea sarcinilor, atât in cadrul echipei de pregătire a proiectului, cat si in cadrul 

unității de implementare se vor baza pe criteriul competentei si valorifica experiența 

fiecărui membru in afara oricăror prejudecați de vârsta, sex, orientare religioasa sau 

de statut; 

- atribuirea contractelor de lucrări si servicii va fi realizata in conformitate cu 

prevederile legale aplicabile beneficiarilor publici, cu respectarea principiilor 

transparentei, economicității, principiul eficientei, principiul eficacității si a principiului 



egalității de șanse, atât in cadrul atribuirii, cat si derulării contractelor; 

- vor fi create premisele necesare creării de locuri de munca temporare pe durata 

execuției lucrărilor, fără restricții legate de vârsta, sex, orientare religioasa sau de 

statut social; 

- vor fi adoptate soluții pentru accesul neîngrădit al persoanelor cu dizabilități ce au ca 

scop creșterea gradului de incluziune sociala a acestora si respectarea principiului 

egalității de șanse; 

- managementul implementării proiectului va fi realizat cu respectarea principiului 

“leadership împărtășit”, responsabilitățile membrilor unității fiind distribuite conform 

experienței si capacitaților individuale in raport cu activitățile specifice; 

13. Caracterul integrat al ideii de proiect cu alte investiţii (se vor menţiona ideile de 

proiecte/proiectele complementare, dacă este cazul) 

 Proiectul face parte dintr-un plan integrat de dezvoltare aferent Strategiei de Dezvoltare 

Locală a comunei Cernătești. Proiectul este complementar cu alte proiecte propuse spre 

implementare în perioada 2021-2027, și anume: 

- Crearea de zone de agrement / fitness / joacă pentru petrecerea timpului liber P90 (SDL) 

- Proiect privind susținerea sportului prin înființarea Clubului Sportiv Comunal P91 (SDL) 

- Modernizarea drumurilor de interes local inclusiv realizarea de piste de biciclete către 

obiective turistice P6 (SDL) 

- Acțiuni de promovare a patrimoniului cultural și turistic al comunei Cernătești P94 (SDL) 

 



FISA DE PROIECT P96 

1. Titlul proiectului  

 REALIZAREA ȘI VALORIFICAREA UNOR TRASEE DE TURISM CULTURAL (ACCES CĂTRE 

ZONA DEALUL CU LILIECI) 

2. Solicitantul, inclusiv partenerii 

 UAT COMUNA CERNĂTEȘTI 

3. Localizarea  şi dacă este posibil, o imagine cu localizarea pe hartă 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Perioada de implementare estimată  

 2021 - 2027 

5. Bugetul eligibil estimativ  

 1.000.000 LEI 

6. Obiectivul specific al proiectului 

 Creștea gradului de promovare, protejare și accesibilizare sustenabilă a zonei Dealul cu 

Lilieci din Comuna Cernătești. 

7. Scurtă descriere a activităților propuse şi scurtă justificare a încadrării acestora în 

activităţile eligibile ale O.S. 

 Activități propuse în cadrul proiectului: 

- Zone de parcare auto 

- Amenajare zonă spațiu expozițional care să promoveze potențialul turistic la zonei 

- Realizarea de piste de biciclete pentru un turism sustenabil/ parcare de biciclete 

- Activități de promovare a zonei prin utilizarea unui panou de informare interactiv 



alimentat cu celule fotovoltaice 

- Punct de observare pentru turiști 

Activitățile propuse în cadrul proiectului se înscriu în activitățile eligibile ale obiectivului 

specific și se vor derula având în vedere principiile sustenabilității. 

8. Scurtă justificare a necesității realizării investiţiei / Grupul țintă vizat 

            Activitățile de promovare sunt necesare în vederea punerii în valoare a 

potențialului turistic deosebit al zonei de care să beneficieze atât economia locală cât și 

turiștii. 

„Dealul cu Lilieci”, din comuna Cernăteşti, a fost declarat rezervaţie naturală de 

interes local în anul 1995, atunci când a fost dată în administrarea Ocolului Silvic Vintilă 

Vodă.    În anul 2000, „Dealul cu Lilieci” a fost declarat rezervaţie naturală de interes 

naţional iar de atunci zona este monitorizată de către responsabilii Agenţiei pentru 

Protecţia Mediului.   Dealul cu Lilieci se întinde pe aproximativ trei hectare şi se află la 

poalele munţilor Buzăului, în partea vestică a comunei Cernăteşti, pe Dealul Săpoca. 

În arealul rezervaţiei alături de liliac mai sunt întâlnite specii arboricole de stejar 

pufos (Quercus pubescens), cer (Quercus cerris), gârniţă (Quercus frainetto); arbuşti cu 

specii de: scumpie (Cotinus coggygria), mojdrean (Fraxinus ornus), cărpiniţă (Carpinus 

orientalis), precum şi specii ierboase de alior (Euphorbia cyparissias), măciuca ciobanului 

(Echinops ruthenicus), ruşcuţă de primăvară (Adonis vernalis L.), unghia găii (Artagalus 

glycyphyllos) sau cârcel (Ephedra distachya). 

 

9. Contribuția ideii de proiect la îndeplinirea indicatorilor si impactul proiectului in 

contextul dezvoltarii locale 

 Turismul reprezintă pentru România sectorul economic care dispune de un valoros 

potenţial de dezvoltare, neexploatat încă suficient şi care poate deveni o sursă de atracţie 

atât a investitorilor, cât şi a turiştilor străini în vederea dezvoltării durabile a zonei. 

11 Maturitatea ideii de proiect 

 Proiectul se află în stadiul de fișă de proiect 

12. Contribuția ideii de proiect la obiectivele privind dezvoltarea durabilă egalitatea de 

șanse și nediscriminarea, egalitatea de gen 

 Principiul egalității de șanse, nediscriminare, egalitate de gen va sta la baza etapelor de 

pregătire si implementare a proiectului. Proiectul va include minim următoarele masuri: 

- distribuirea sarcinilor, atât in cadrul echipei de pregătire a proiectului, cat si in cadrul 

unității de implementare se vor baza pe criteriul competentei si valorifica experiența 

fiecărui membru in afara oricăror prejudecați de vârsta, sex, orientare religioasa sau 

de statut; 

- atribuirea contractelor de lucrări si servicii va fi realizata in conformitate cu 



prevederile legale aplicabile beneficiarilor publici, cu respectarea principiilor 

transparentei, economicității, principiul eficientei, principiul eficacității si a principiului 

egalității de șanse, atât in cadrul atribuirii, cat si derulării contractelor; 

- vor fi create premisele necesare creării de locuri de munca temporare pe durata 

execuției lucrărilor, fără restricții legate de vârsta, sex, orientare religioasa sau de 

statut social; 

- vor fi adoptate soluții pentru accesul neîngrădit al persoanelor cu dizabilități ce au ca 

scop creșterea gradului de incluziune sociala a acestora si respectarea principiului 

egalității de șanse; 

- managementul implementării proiectului va fi realizat cu respectarea principiului 

“leadership împărtășit”, responsabilitățile membrilor unității fiind distribuite conform 

experienței si capacitaților individuale in raport cu activitățile specifice; 

13. Caracterul integrat al ideii de proiect cu alte investiţii (se vor menţiona ideile de 

proiecte/proiectele complementare, dacă este cazul) 

 Proiectul face parte dintr-un plan integrat de dezvoltare aferent Strategiei de Dezvoltare 

Locală a comunei Cernătești. Proiectul este complementar cu alte proiecte propuse spre 

implementare în perioada 2021-2027, și anume: 

- Acțiuni de promovare a patrimoniului cultural și turistic al comunei Cernătești P94 

(SDL) 

- Măsuri de promovare a sărbătorilor locale P93 (SDL) 

- Înființarea unui centru de promovare turistică P95 (SDL) 

- Modernizarea drumurilor de interes local inclusiv realizarea de piste de biciclete 

către obiective turistice P6 (SDL) 

- Modernizarea drumurilor vicinale din comuna Cernătești P64 (SDL) 

 


