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I. INTRODUCERE 

 

Strategia de dezvoltare reprezintă cadrul care orientează alegerile ce determină natura și 

direcția unei comunități. Aceasta ajută la stabilirea unei direcții unitare pentru comunitate 

în termenii obiectivelor sale operaționale și furnizează baza alocării resurselor necesare pentru 

orientarea acesteia spre atingerea  scopului principal și a obiectivelor stabilite. 

 

 

Strategia de Dezvoltare Locală este instrumentul participativ care implică întreaga 

comunitate și care are drept scop asigurarea dezvoltării economice și sociale. Astfel, aceasta este un 

demers pe termen scurt, mediu și lung, reprezentând o modalitate de protecție pentru viitorul 

comunității. De asemenea, trebuie menționat faptul că Strategia de Dezvoltare                                                                                                                                                              Locală este 

instrumentul principal pentru luarea unor decizii și are la bază evaluări anterioare cu caracter 

justificativ. Elaborarea acesteia se realizează cu ajutorul datelor colectate în teren și a analizei 

documentelor oficiale întocmite de                   specialiști din domenii diferite. Strategia de Dezvoltare 

Locală vizează dezvoltarea teritoriului din punct de vedere socio-economic, astfel încât să se asigure 

condiții de viață bune pentru locuitori.  
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Planificarea strategică constituie procesul sistematic prin care Comuna Cernătești agreează 

anumite priorități esențiale pentru îndeplinirea misiunii și se află în concordanță cu evoluția 

mediului înconjurător. Aceasta presupune luarea de decizii cu privire la: 

 

❖ Ce trebuie făcut? 

❖ Când trebuie făcut?  

❖ Unde trebuie făcut? 

❖ Cum trebuie făcut? 

❖ De către cine trebuie făcut? 

❖ Cu ce resurse trebuie făcut?  

 

Planificarea reprezintă un proces continuu care nu are finalitate decât după ce strategia a fost 

implementată cu succes cu ajutorul organizării, coordonării și controlului. Controlul furnizează 

informații în legătură cu eficiența planurilor de acțiune și asigură date de intrare în noul proces de 

planificare. Ciclicitatea procesului de planificare este   ilustrată de stabilirea obiectivelor, planificarea 

propriu -zisă pentru atingerea acestora, un proces de autocontrol și un sistem periodic de revizuire, ultimii pași 

fiind evaluarea rezultatelor și decizia de a reîncepe exercițiul de programare. 

 

Planificarea Strategiei de Dezvoltare Locală a  Comunei Cernătești se focalizează pe caracteristicile: 

A. Vizează dezvoltarea, sprijinindu-se atât pe practicile existente, cât și pe introducerea de noi  

oportunități de acțiune; 

B. Operează într-un teritoriu bine definit     spațial și administrativ; 

C. Abordează problemele la nivel macro și nu se concentrează pe cazurile izolate;  

D. Aduce elemente noi în domeniul tehnic, managerial și financiar, adaptând experiențe care s-au 

dovedit de succes; 

E. Generează resurse, stabilind o legătură directă între planificare și implementare. 

 
Necesitatea realizării acestui document reiese din faptul că este un instrument tehnic de utilitate 

publică, o paletă largă de actori fiind interesată de existența, eficacitatea și beneficitatea acestuia. Acesta 

poate fi utilizat în corespondență cu mediul căruia i se adresează, astfel: 

❖ pentru Comunitate și Societatea civilă - un document care furnizează informații cu privire la 

dezvoltarea unității administrativ-teritoriale; 

❖ pentru Mediul de Afaceri - un instrument pragmatic, prin care investitorii își pot construi 
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strategia de dezvoltare la nivelul arealului geografic utilizând resursele de care dispune UAT-ul; 

❖ pentru Autoritatea Publică Locală - un ghid de lucru permanent, care conține direcțiile de urmat; 

❖ pentru Factorii de decizie locali - un îndrumător, care conține acțiunile clare ce pot fi  

întreprinse pentru atingerea obiectivelor strategice. 

 

În elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Comunei Cernătești pentru perioada 2021 - 2027 s-a 

urmărit ca rezultatele analizelor să fie puse în evidență prin evaluarea comparativă a documentelor 

programatice de la nivel european, național, regional și județean cu cele de la nivel local, în vederea 

creării condițiilor optime pentru accesarea și implementarea proiectelor finanțate în perioada 2021 - 2027. 

 

În elaborarea documentului strategic al Comunei Cernătești pentru orizontul de finanțare 2021 - 

2027 s-au parcurs următoarele etape: 

❖ Identificarea actorilor locali care se pot implica în realizarea strategiei (Societatea civilă, Mediul 

de afaceri, Administrația Publică Locală); 

❖ Analiza documentelor realizate la nivelul  Comunei Cernătești; 

❖ Culegerea informațiilor despre comunitate din diverse surse de date, precum: Institutul Național 

de Statistică, compartimentele Primăriei  Cernătești, instituții descentralizate, studiu de opinie a  populației, 

cercetare mediu de afaceri și structurarea acestora pe domenii de analiză, etc.; 

 

❖ Realizarea analizei diagnostic și a analizei SWOT pe domenii; 

 

❖ Stabilirea direcțiilor strategice în funcție de  rezultatul analizei SWOT; 

 

❖ Identificarea domeniilor prioritare de intervenție și a proiectelor de investiții; 

 

❖ Redactarea documentului final. 

 

Planificarea reprezintă un proces continuu care nu are finalitate decât după ce strategia a fost  

implementată cu succes cu ajutorul organizării, coordonării și controlului. Controlul furnizează  

informații în legătură cu eficiența planurilor de acțiune și asigură date de intrare în noul proces de 

planificare. Ciclicitatea procesului de planificare este  ilustrată de stabilirea obiectivelor, planificarea  

propriu-zisă pentru atingerea acestora, un proces de autocontrol și un sistem periodic de revizuire, ultimii pași 

fiind evaluarea rezultatelor și decizia de a reîncepe exercițiul de programare.  

 

Planificarea Strategiei de Dezvoltare Locală a  Comunei Cernătești se focalizează pe caracteristicile: 
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A. Vizează dezvoltarea, sprijinindu-se atât pe practicile existente, cât și pe introducerea de noi 

oportunități de acțiune; 

B. Operează într-un teritoriu bine definit  spațial și administrativ; 

C. Abordează problemele la nivel macro și nu  se concentrează pe cazurile izolate; 

D. Aduce elemente noi în domeniul tehnic, managerial și financiar, adaptând experiențe care s-au 

dovedit de succes; 

E. Generează resurse, stabilind o legătură directă între planificare și implementare. 

 

II. METODOLOGIE 

 

Din punct de vedere al dezvoltării, zonele rurale înregistrează un decalaj 

semnificativ faţă de zonele urbane şi se caracterizează prin:  

- deficienţe structurale persistente (numărul mare al populaţiei ocupate în 

agricultură, îmbătrânirea populaţiei, un număr mare de exploataţii de 

subzistenţă etc.);  

- valoare adăugată scăzută a produselor agro-alimentare;  

- randamentele şi productivitatea muncii scăzute în special în agricultura de 

semisubzistenţă; 

- spirit antreprenorial slab pentru dezvoltarea activităţilor economice, acces 

redus la credite;  

- o piaţă a terenurilor nefuncţională;  

- o modestă orientare către export;  

- investiţii insuficiente în cercetare şi dezvoltare;  

- accesul la servicii şi infrastructură cu mult în urma zonelor urbane;  

- creşterea continuă a disparităţilor regionale;  

- o pondere ridicată a populaţiei expuse riscului de sărăcie şi excluziune 

socială;  

- o administraţie publică ineficientă;  

- o serie de        riscuri pentru oameni. 

Spațiul rural este expresia efortului îndelungat al omului pentru a pune în 

serviciul său componentele fizico-geografice ale spațiului, ale naturii. Este un spațiu pe 

care omul l-a modelat în funcție de nevoile sale, pe care l-a creat prin munca sa și l-a 

umplut cu creațiile sale de natură antropică, fiind deci o adevărată “capodoperă 

rustică” a omului. 
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Dezvoltarea este, în esență, o acțiune cu caracter strategic, care are ca scop 

creșterea durabilă a productivității individuale, comunitare și instituționale, ceea ce 

poate duce la asigurarea unor venituri mai mari pentru indivizi.  

 

Realizarea acestui document strategic este rezultatul voinţei comunităţii locale 

din COMUNA CERNĂTEȘTI, JUDEȚUL BUZĂU, care are la bază colaborarea dintre 

membrii comunităţii şi reprezentanţii administraţiei publice. Obiectivul acestei Strategii 

este de a susţine eforturile viitoare de dezvoltare ale comunei, prin stabilirea unor 

direcţii strategice care au la bază analiza a 4 factori importanţi: resurse, puncte slabe, 

oportunităţi şi   ameninţări cu care se confruntă localitatea. 

Strategia de dezvoltare locală a COMUNEI CERNĂTEȘTI reprezintă instrumentul 

de lucru al administrației publice locale și este agreat de întreaga comunitate locală. 

Astfel se va orienta gândirea, decizia și acțiunea către obiective superioare sau către 

premisele obiectivelor. Totodată prin acest mijloc se vor evita abaterile datorate 

urgențelor, avantajelor și dezavantajelor ce pot interveni în anumite momente. În 

aceste condiții, toți factorii interesați de progresul economico - social al comunei vor 

beneficia de acest ghid de prezentare al tuturor obiectivelor de dezvoltare, prin care se 

indică atât direcțiile de dezvoltare specifice, cât și acțiunile punctuale ce se vor 

constitui ca viitoare proiecte ale administrației publice locale. 

Utilizarea instrumentelor de consultare a comunității locale a determinat 

adaptarea tuturor propunerilor de acțiuni pentru că se dorea ca la final strategia de 

dezvoltare locală să fie în consens cu aspirațiile locuitorilor comunei CERNĂTEȘTI. 

Importanța acestui aspect este dată atât de certitudinea implicării viitoare a 

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

asumării depline și conștiente a acesteia. 

Acest material a fost conceput ca un instrument care să vină în ajutorul  

tuturor membrilor comunităţii locale, adresându-se deopotrivă administraţiei publice, 

mediului de afaceri, instituţiilor publice, organizaţiilor neguvernamentale, dar şi 

cetăţeanului  interesat de evoluţia viitoare a comunităţii sale. Se prevede că acest 

instrument va fi deosebit de util în programarea viitoarelor investiţii dar și în atragerea 

resurselor financiare (naţionale și europene) pentru realizarea unor proiecte de 

anvergură pentru Comuna CERNĂTEȘTI. 

Metodologia folosită în elaborarea Strategiei respectă următoarele principii: 

➢ validitate ştiinţifică – procesul de elaborare a documentului trebuie 

să respecte cerinţele tehnice ale planificării strategice; 

➢ principiul coerenţei – acesta se referă la corelarea strategiei locale cu 

documentele de planificare de rang superior precum şi cu documente locale; 

➢ principiul parteneriatului – dezvoltarea unei relaţii de colaborare 
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între administraţie şi membrii comunităţii locale, element deosebit de important 

atât în etapa de elaborare a strategiei cât si în cea de implementare; 

➢ implicarea comunităţii - procesul trebuie să fie deschis tuturor celor 

interesaţi din comunitate; 

➢ transparență și obiectivitate - procesul trebuie să fie transparent şi să 

reflecte interesele comunităţii ca întreg; 

➢ coerență și continuitate - construcţia documentului de planificare nu 

înseamnă finalizarea procesului strategic; acest document trebuie să rămână deschis 

ideilor și completărilor viitoare (adaptarea periodică a documentului în funcţie de 

modificările care se produc la nivelul comunităţii). 

Viziunea de dezvoltare a Comunei CERNĂTEȘTI trebuie să înglobeze 

materializarea în timp a unor politici benefice comunității locale și cetățenilor 

comunei, ca viitori cetățeni europeni. În aceste conditii, COMUNA CERNĂTEȘTI trebuie 

să se dezvolte ca o comună europeană, cu standarde de calitate aferente fiecarui 

domeniu cheie - infrastructură, industrie, agricultură, servicii publice și comerciale, 

resurse umane, asistență socială, educație, sănătate, siguranţa cetăţeanului etc, dar şi 

să se integreze şi să mobilizeze activ la nivel regional potențialul existent. Valorificarea 

acestuia în paralel cu inițierea, susținerea și materializarea unor demersuri acționale și 

investiționale se poate realiza prin atragerea de surse publice și private. Astfel, se 

propune ca localitatea CERNĂTEȘTI să se impună ca un actor local. 

Orice comunitate deţine caracteristici specifice care o diferenţiază de alte 

comunităţi similare. Procesul de Planificare Strategică trebuie structurat în funcţie de 

aceste caracteristici. Sistemul aşezărilor rurale determină structura teritorială a 

producţiei materiale şi oferă premise pentru dezvoltarea ulterioară a producţiei, 

respectiv zone de amplasare a unităţilor economice, resurse de muncă şi infrastructură 

socială. Forma exterioară este datorată suprafeţei topografice pe care s-au dezvoltat, 

precum şi condiţiilor istorice.  

               În acest context, trebuie să investim în viitor, în generația de mâine și să 

exploatăm avantajele competitive pe care le avem: poziționarea geografică și asocierea 

intercomunitară pentru dezvoltare locală, terenuri extravilane și intravilane. 

Un instrument principal al dezvoltării durabile și coerente a comunei este 

Planul de Urbanism General care este refăcut și actualizat, astfel încât dezvoltarea              pe 

care o vizăm să nu afecteze mediul, să nu producă dezechilibre sociale sau să afecteze 

arhitectura tradițională a comunei. 

Strategia ne ajută să construim viitorul! Un viitor mai bun pentru noi și copiii 

noștri. Un viitor în care fiecare locuitor își va găsi locul unde se poate dezvolta și 

performa pe piața muncii, își va găsi locuința dorită, va beneficia de servicii sociale   

de calitate și va găsi plăcerea spațiilor publice pentru recreere și refacere. 
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De abilitatea și determinarea noastră în procesul de punere în practica a 

acestui document depinde atingerea obiectivului final: o comună ospitalieră, mai 

curată și mai sigură. 

În urma analizelor şi dezbaterilor organizate a fost creionată o viziune de 

dezvoltare a comunei pornind de la următoarele elemente: importanţa regională a 

comunei, afirmarea comunei ca centru de inovaţie şi oportunităţi, importanţa 

contrucţiei unei comunităţi primitoare, a unui mediu local plăcut pentru locuitori şi 

pentru vizitatori (creşterea calităţii vieţii), afirmarea comunei CERNĂTEȘTI ca şi  

comunitate financiar-economică, necesitatea structurării unei administraţii locale 

eficiente, eficace, transparente şi responsabile la nevoile comunităţii, importanţa 

activismului la nivelul cetățenilor, ca factor de stimulare a dezvoltării comunitare şi, în 

fine, dezvoltarea unui mediu de afaceri bazat pe antreprenoriat, dinamism şi implicare 

în viaţa comunităţii. 

Viziunea propusă pentru comună este: Comuna CERNĂTEȘTI va fi un centru al 

inovării şi oportunităţilor atât pentru locuitorii săi cât și pentru investitori, un loc plăcut 

în care să trăieşti, să munceşti şi să studiezi; o comună cu autorităţi locale responsabile 

şi deschise, cu cetăţeni activi şi o comunitate de afaceri dinamică şi implicată.  

 

Etapele metodologice principale ale Procesul de Planificare Strategică sunt 

următoarele: 

 

Realizarea analizei preliminare. 

Planificarea strategică presupune o analiză preliminară a caracteristicilor  

comunităţii vizate. Această analiză cuprinde elemente diverse: 

• elemente de istorie a comunităţii; 

• analiza de mediu (fişa de localitate, elemente socio-economice, elemente de 

infrastructură, etc); 

• analiza cadrului strategic la nivel naţional, regional şi judeţean. Principala 

misiune a analizei preliminare se referă la structurarea mediului în care se 

plasează comunitatea şi la identificarea capacităţilor reale deţinute de aceasta. 

 

 Stabilirea viziunii asupra dezvoltării strategice a comunităţii. 

Pasul al doilea se referă la stabilirea unei viziuni asupra dezvoltării strategice a 

comunei CERNĂTEȘTI. Această viziune trebuie să ţină seama de elementele principale 

ale analizei preliminare. 
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  Analiza sectorială a domeniilor strategice principale. 

Această analiză se realizează pe domenii. În cadrul fiecărui domeniu au fost 

elaborate sinteze de lucru pe baza cărora au fost organizate dezbateri publice. Domenii 

strategice principale: 

• dezvoltare şi competitivitate economică; 

• dezvoltare rurală şi infrastructură (urbanism, transport, mediu etc); 

• dezvoltarea resurselor umane (educaţie, pregătire continuă, relaţia cu 

unităţile de învăţământ, etc); 

• dezvoltare comunitară (cultură, tineret, sport, ong-uri, social, 

sănătate).  

Metodologia presupune următoarele elemente principale: 

• analiza SWOT (puncte slabe, puncte tari, oportunităţi, ameninţări); 

• identificarea problemelor strategice pe baza analizei SWOT; 

• elaborarea de strategii sectoriale care să răspundă problemelor strategice 

identificate; 

• modalităţi de evaluare a rezultatelor pe termen mediu şi lung. 

Toate sintezele de lucru au fost supuse dezbaterii publice, la care au fost 

invitate să ia parte toate părţile interesate. Sintezele au fost modificate pe baza acestor 

dezbateri publice, pentru că ele trebuie să reflecte realitatea şi să reprezinte dorinţele 

şi interesele comunităţii. 

 

    Realizare documentului strategic, a portofoliului de proiecte si a fiselor proiectelor 

prioritare 

Acest document strategic principal a fost elaborat în urma definirii strategiilor 

sectoriale bazate pe sintezele de lucru şi dezbaterile publice. Acesta este necesar să fie 

analizat de Consiliul Local, de partidele politice şi de societatea civilă din COMUNA 

CERNĂTEȘTI forma lui finală putând fi asumată ca document de planificare strategică 

pentru comunitate. 

Principii de bază în elaborarea proiectului de planificare strategică a comunei 

CERNĂTEȘTI: 

• validitate ştiinţifică (procesul trebuie să respecte cerinţele tehnice ale 

planificării strategice); 

• implicarea comunităţii (procesul trebuie să fie deschis tuturor celor 

interesaţi din comunitate); 
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• transparenţă şi obiectivitate (procesul trebuie să fie transparent şi să 

reflecte interesele comunităţii ca întreg); 

• coerenţă şi continuitate (construcţia documentului de planificare nu  

înseamnă finalizarea procesului strategic; acest document trebuie să rămână deschis 

ideilor şi completărilor viitoare). 

Strategia de Dezvoltare Locală va fi instrumentul de lucru al administraţiei 

publice locale care va orienta gîndirea, decizia şi acţiunea către obiectivele superioare 

sau către premisele obiectivelor, fără ca pe parcurs să existe abateri datorate 

urgenţelor sau avantajelor şi dezavantajelor ce pot interveni în anumite momente.
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III. CONTEXUL ELABORĂRII STRATEGIEI DE DEZVOLTARE 

LOCALĂ 

 

3.1. CONTEXTUL EUROPEAN 

 

La elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Comunei Cernătești 2021-2027, 

a fost avută în vedere încadrarea și corelarea cu strategiile si politicile sectoriale 

existente la nivel european. 

  

Strategia de Dezvoltare Locală reprezintă un document programatic al cărui 

scop, în cadrul perioadei de programare 2021‐2027,  este să asigure cadrul de 

dezvoltare a unei viziuni coerente de modernizare și dezvoltare atât la nivel local cât și 

regional, dezvoltare transpusă în măsuri și proiecte prioritare care au sprijinul 

comunității și sunt implementate de administrația public locală. 

Ca instrument de planificare, o Strategie Integrată (SDL) trebuie să răspundă la 

nevoile locale de dezvoltare prin implementarea unui proces participativ în care buna 

guvernanță, colaborarea și implicarea comunității să reprezinte piloni de dezvoltare și 

să asigure continuitatea pe termen lung a viziunii de dezvoltare. 

Arhitectura programelor operaționale, prin intermediul cărora va fi administrat  

bugetul alocat României în perioada 2021-2027 va fi semnificativ modificată față de 

actualul sistem. 
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În cadrul următorului buget pe termen lung al UE pentru 2021-2027, Comisia 

Europeană propune modernizarea politicii de coeziune, principala politică de investiții    a 

UE. Se preconizează cinci priorități investiționale: 

1. Europă mai inteligentă, prin inovare, digitalizare, transformare economică și 

sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii 

2. Europă mai verde, fără emisii de carbon, punerea în aplicare a Acordului de la 

Paris și investiții în tranziția energetică, energia din surse regenerabile și 

combaterea schimbărilor climatice 

3. Europă conectată, cu rețele strategice de transport și digitale 

4. Europă mai socială, pentru realizarea pilonului european al drepturilor sociale și 

sprijinirea calității locurilor de muncă, a învățământului, a competențelor, a 

incluziunii sociale și a accesului egal la sistemul de sănătate 

5. Europă mai apropiată de cetățenii săi, prin sprijinirea strategiilor de dezvoltare 

conduse la nivel local și a dezvoltării urbane durabile în UE 

 

OP 1.  O Europă mai inteligentă 
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OP 2.  O Europă mai verde 
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OP 3. O Europă mai conectată 
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OP 4. O Europă mai socială 
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OP 5. O Europă mai aproape de cetățenii săi 
 

 
 

Investițiile în dezvoltare regională se vor axa mai ales pe obiectivele 1 și 2. 

Acestor priorități li se vor aloca 65 % - 85 % din resursele FEDR și ale Fondului de 

coeziune, în funcție de prosperitatea relativă a statelor membre. 

Politica de coeziune continuă investițiile în toate regiunile, pe baza a 3 categorii 

(mai puțin dezvoltate, în tranziție, mai dezvoltate). Metoda de alocare a fondurile se 

bazează încă, în mare măsură, pe PIB-ul pe cap de locuitor. Se introduc noi criterii 

(șomajul în rândul tinerilor, nivel scăzut de educație, schimbări climatice și primirea și 

integrarea migranților), pentru a reflecta mai bine realitatea de pe teren. Regiunile 

ultraperiferice vor beneficia în continuare de sprijin special de la UE. Politica de 

coeziune continuă să sprijine strategiile de dezvoltare conduse la nivel local și să 

autonomizeze gestionarea fondurilor de către autoritățile locale. Crește și dimensiunea 



  

” Strategia de dezvoltare locală a comunei Cernăteşti 2021-2027 ” 

23 

 

urbană a politicii de coeziune, prin alocarea a 6 % din FEDR dezvoltării urbane durabile 

și printr-un nou program de colaborare în rețea și de consolidare a capacităților dedicat 

autorităților urbane. 

 

Principalele caracteristici ale noului cadru pentru Politica de Coeziune 2021-2027 

 

Concentrare tematică 

- 35% din FEDR pentru OP1 (O Europă mai inteligentă) 

- 30% din FEDR pentru OP2 (O Europă mai verde) 

- FEDR să contribuie cu 30% la obiectivele de schimbări climatice 

- FC să contribuie cu 37% la obiectivele de schimbări climatice 

- Min. 6% din FEDR, pentru dezvoltare urbană 

- 2% din FSE+ pentru susținerea materială a persoanelor cele mai 

defavorizate 25% din FSE+ pentru incluziune socială 

- 10% din FSE+ pentru sprijinul pentru tinerii care nu au un loc de 

muncă 

 

     Aspecte financiare (CFM) 

- Forma principală de finanțare - granturile 

- Cofinanțarea la nivel național: 70% pentru regiunile mai puțin dezvoltate 

și pentru Fondul de Coeziune; 40% pentru regiunile mai dezvoltate. 

- Prefinanțare anuală - 0,5% din valoarea totală a sprijinului din partea  

fondurilor 

- TVA nu este eligibilă pentru o contribuție din partea fondurilor, cu 

excepția operațiunilor al căror cost total este mai mic de 5000000 euro. 

- Dezangajarea - regula „N+2”. 

Conform unor documente publicate recent de Ministerul Fondurilor Europene 

(MFE), următoarea perioadă financiară aduce schimbări importante atât în structura 

instituțională, cât și în cea strategică. 

În cadrul politicii de coeziune Ministerul propune 9 tipuri de programe, 

Programul Operațional Regional urmând a fi gestionat descentralizat la nivelul 

Agențiilor de Dezvoltare Regională din fiecare dintre cele 8 regiuni ale țării (pe model 
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polonez): 

Programul Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD) 

 Programul Operațional Transport (POT) 

Programul Operațional Creștere Inteligentă şi Digitalizare (POCID)  

Programul Naţional de Sănătate (multifond) (PNS) 

Programul Operațional Capital Uman (POCU) 

Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate (POAD)  

Programul Operațional de Dezvoltare Teritoriala Integrată (multifond) (PODTI) 

Programele Operaţionale Regionale – implementate la nivel de regiune                  

   Programul Operațional Asistenţă Tehnică (multifond) (POAT) 

 

Actualul Program Operațional Infrastructură Mare (care are cea mai mare 

alocare financiară în 2014-2020) se va întoarce la structura din 2007 – 2013, 

intervențiile din domeniul Mediului urmând a fi preluate de Programul Operațional 

Dezvoltare Durabilă, iar cele din domeniul Transportului urmând a trece sub o 

Autoritate de Management din cadrul Ministerului de Transport. Se vor crea 

oportunități separate pentru ITI Delta Dunării și ITI Valea Jiului. 

În premieră, Fondul Social European nu va mai finanța un Program dedicat 

creșterii capacității administrative, această intervenție regăsindu-se conform 

ministerului printre direcțiile viitorului Program Operațional Capital Uman. 

Va fi creat un Program Național de Sănătate care ar urma să finanțeze 

infrastructura pentru 3 spitale regionale (faza 2), construcția și dotarea Institutului 

National de Hematologie, construcție și dotare pentru un Laborator de Referință 

National, precum și alte intervenții în domeniul medical. 

MADR va gestiona în continuare finanțările prin intermediul Politicii Agricole 

Comune și prin cea a Pescuitului. MAI va gestiona fondurile aferente domeniului afaceri 

interne (Fondul azil, migrație și integrare, Fondul securitate internă, Instrumentul 

pentru mangementul frontierei și vize). 

Conform propunerii făcute publice de autorități, companiile vor putea accesa în 

următoarea perioadă financiară granturi/instrumente financiare prin intermediul mai      

multor programe. Programele operaționale regionale se vor axa pe „smart 

specialization”, transferul tehnologic, inovarea, sprijinirea IMM și digitalizare. 

Programul Operațional Creștere Inteligentă și Digitalizare va pune la dispoziție 

instrumente financiare. Prin Programul Operațional Dezvoltare Teritorială Integrată se 

vor finanța intervenții în domeniul  turismului, culturii și patrimoniului cultural. 
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3.2. PLANUL NAȚIONAL DE  RELANSARE ȘI REZILIENȚĂ 

 

Uniunea Europeană a decis să înființeze un instrument financiar temporar – 

#NextGenerationEU, în valoare de 750 de miliarde euro, separat de bugetul pe termen 

lung al UE, Cadrul Financiar Multianual (CFM), pentru perioada 2021 -2027. Scopul 

principal al acestuia este să ofere sprijin statelor membre pentru a face față 

provocărilor generate de Criza Covid19 și consecințele sale economice. 

 

Mecanism de redresare și reziliență (MRR) este pilonul principal al #NextGenerationEU 

și are alocat un buget total de 672,5 miliarde euro. 
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Scopul Mecanismului de Redresare și Reziliență este de a oferi sprijin pentru 

investiții și reforme esențiale în vederea redresării sustenabile și pentru ameliorarea 

rezilienței economice și sociale a statelor membre UE. La finalul perioadei de investiții, 

economiile și societățile europene vor fi mai bine pregătite pentru provocările și 

portunitățile tranzițiilor verzi și digitale. 

Obiectivul general al PNRR al României este corelat în mod direct cu Obiectivul 

general al MRR1, așa cum este inclus în Regulamentul 2021/241 al Parlamentului 

European și al Consiliului, din 12 februarie 2021, Art.4.  

Astfel, obiectivul general al PNRR al României este dezvoltarea României prin 

realizarea unor programe și proiecte esențiale, care să sprijine reziliența, nivelul de 

pregătire pentru situații de criză, capacitatea de adaptare și potențialul de creștere, 

prin reforme majore și investiții cheie cu fonduri din Mecanismul de Redresare și 

Reziliență.  

Obiectivul specific al PNRR este și el corelat cu cel al mecanismului, detaliat în 

Regulament, și anume de a atrage fondurile puse la dispoziție de Uniunea Europeană 

prin NextGenerationEU în vederea atingerii jaloanelor și a țintelor în materie de reforme 

și investiții. 

 

Pilon Domenii de 

intervenție 

Investitii  Buge

t 

(mld 

euro

) 

Indicatori 

I. Tranziția 

verde și 

schimbări 

climatice   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transport durabil 

(rutier, feroviar, 

metrou) 

1. Rutier: Autostrăzi 

și drumuri expres 

(TEN-T) 

3.54 Peste 250 km de autostradă 

și drumuri expres cu un 

buget estimat de 3,54 mld. 

Euro; 

2. Rutier: Variante 

Ocolitoare și 

conexiuni municipii 

la rețeaua TEN-T 

1 Peste 330 km de Variante 

Ocolitoare și drumuri de 

legătură la rețeaua primară 

cu un buget estimat de 1 

mld. Euro; 

3. Feroviar: investiții 

în cale ferată  

2.8 Peste 140 km de cale ferată 

modernizată/electrificată cu 

un buget estimat de 2,8 

mld. Euro; 

4. Feroviar: investiții 

în material rulant 

0.35 39 unități de material rulant 

achiziționate cu un buget 

estimat de 350 mil. Euro; 
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I. Tranziția 

verde și 

schimbări 

climatice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Metrou: cale de 

rulare, material 

rulant 

1.58 * Peste 7 km de magistrală 

nouă cu un buget estimat de 

1,08 mld. Euro; 

* 50 unități de material 

rulant achiziționate cu un 

buget estimat de 500 mil. 

Euro; 

Subtotal transport 

durabil 

9.27   

Schimbări climatice 1. Sisteme de 

irigații/umectare 

3.09 Numărul amenajărilor de 

irigații la care sunt realizate 

lucrări de reabilitare/ 

construcție: aprox. 300; 

─ Suprafața amenajată cu 

sisteme de 

irigații/umectare: aprox. 2,9 

mil. Ha 

2. Sisteme de 

drenajdesecări 

1 Numărul amenajărilor de 

desecare la care sunt 

realizate lucrări de 

reabilitare/ construcție: 

aprox. 550; 

─ Suprafața amenajată cu 

sisteme de drenaj-desecări: 

aprox. 3 mil. ha; 

3. Lucrări de 

combatere a 

eroziunii solurilor 

2 Numărul amenajărilor de 

combatere a eroziunii 

solului la care sunt realizate 

lucrări de reabilitare/ 

construcție: aprox. 650; 

─ Suprafața amenajată cu 

lucrări de combatere a 

eroziunii solurilor: aprox. 2,2 

mil. ha; 

4. Sisteme de 

protecție 

antigrindină 

0.11 Număr puncte de lansare 

(utilizând tehnologia 

rachetelor antigrindină) 

amenajate: aprox 120; 

─ Număr Unități de Creștere 

a Precipitațiilor – Puncte de 

comandă (utilizând 

tehnologia aviației) 

amenajate: 2; 

─ Număr generatoare 

terestre amenajate: aprox 

100; 
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I. Tranziția 

verde și 

schimbări 

climatice        

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Împăduriri și 

refacere a 

ecosistemelor 

forestiere 

0.3 Suprafețe forestiere 

reîmpădurite: peste 40.000 

ha; 

─ Lungime drumuri 

forestiere 

reabilitate/refăcute: aprox 

1.000 km; 

─ Lungime de albie 

corectată: aprox 60 km; 

─ Număr de spații pentru 

gestionarea fondului 

cinegetic/forestier realizate: 

aprox 200; 

Subtotal Schimbări 

climatice 

6.5   

Mediu (apa/apa 

uzata peste si sub 

2000 de locuitori, 

situri contaminate, 

deseuri municipale)  

1. Rețele de 

alimentare cu apă, 

inclusiv 

componentele 

inteligente, 

extindere/ reabilitare 

ca parte a rețelelor 

regionale 

1.5 ─ Lungime estimată de rețea 

de alimentare cu apă: peste 

590.000 km 

─ Lungime estimată de rețea 

de canal: peste 986.000 km 

─ Număr de beneficiari 

estimați alimentare cu apă: 

peste 749.000 locuitori 

─ Număr de beneficiari 

estimați 

2. Sisteme 

alternative de 

management a apei 

uzate menajere 

pentru aglomerările 

sub 2.000 de 

locuitori 

0.5 ─ Număr gospodării 

beneficiare ale sistemului 

alternativ: 200.000 

gospodării; 

─ Valoare medie a 

bugetelor: 2.500 Euro/ 

gospodărie; 

3. Situri contaminate 

și managementul 

deșeurilor 

0.3 DESEURI MENAJERE: 

─ Număr TMB construite: 4; 

─ Valoarea medie a 

construcțiilor TMB: 50 mil. 

EUR; 

SITURI CONTAMINATE: 

─ Suprafață situri remediate: 

250 ha 

─ Valoare medie a 

proiectelor per hectar: 2 mil. 

Euro 

Subtotal  2.3   
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I. Tranziția 

verde și 

schimbări 

climatice 

Energie și tranziție 

verde 

1. Sprijin pentru 

dezvoltarea RET 

(investiții în inelului 

electric de 400 Kv al 

României) 

0.25 ─ Lungime linie energie 

electrică (simplu + dublu 

circuit): 435 km; 

─ Stații 

retehnologizate/modernizat

e: 11; 

2. Sprijin pentru 

producția de energie 

din surse 

regenerabile 

0.5 Putere instalată de energie 

din surse regenerabile: 

peste 1.000 MWh; 

3. Investiții în rețele 

inteligente de 

transport și 

distribuție a 

combustibililor de 

tranziție și a energiei 

obținute din surse 

regenerabile 

0.8 ─ Număr gospodării 

racordate la rețeaua 

inteligentă de distribuție a 

combustibililor de tranziție: 

123.000; 

─ Valoarea medie a 

proiectelor: 6.500 

Euro/gospodărie. 

Subtotal Energie 1.55   

Eficiență energetică 

și termie (clădiri 

publice și 

rezidențiale,  

alimentare cu 

energie termică în 

regim centralizat) 

1. Eficiența 

energetică a 

clădirilor publice 

(inclusiv clădiri 

monumente istorice) 

0.5 ─ Număr clădiri beneficiare: 

250; 

─ Valoarea medie a 

proiectelor: 2 mil. Euro. 

2. Eficiența 

energetică a 

clădirilor rezidențiale 

colective/blocuri de 

locuințe 

0.75 ─ Număr clădiri beneficiare: 

300; 

─ Valoarea medie a 

proiectelor: 2.5 mil. Euro. 

─ Număr estimat de 

apartamente beneficiare: 

18.000; 

3. Rețele inteligente 

de asigurare a 

energiei termice - 

Mun. București 

(inclusiv sistemede 

producere a energiei 

termice în 

cogenerare, energie 

regenerabila)  

0.25 ─ Lungime rețea de 

transport/distribuție energie 

termică reabilitată: 80 km; 

─ Valoarea medie a 

kilometrului de rețea 

reabilitată: 3 mil. Euro. 

4. Rețele inteligente 

de asigurare a 

energiei termice - 

celelalte localități 

urbane 

0.3 ─ Lungime rețea de 

transport/distribuție energie 

termică reabilitată: 200 km; 

─ Valoarea medie a 

kilometrului de rețea 

reabilitată: 1,5 mil. Euro. 
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Subtotal Eficiență 

energetică  

1.8   

II. Servicii 

publice, 

dezvoltare 

urbana si 

valorificarea 

patrimoniului 

 

 

 

 

 

 

 

II. Servicii 

publice, 

dezvoltare 

urbana si 

valorificarea 

patrimoniului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mobilitate și 

regenerare urbană, 

valorificarea 

patrimoniului  

1.Mobilitatea urbană 1 ─ Număr proiecte mobilitate 

urbană finanțate: 40; 

─ Valoarea medie a 

proiectelor: 25 mil. Euro; 

─ Beneficiari estimați: 2 mil 

locuitori; 

2.Regenerarea 

urbană  

0.75 ─ Număr proiecte 

regenerare urbană 

finanțate: 75; 

─ Valoarea medie a 

proiectelor: 10 mil. Euro; 

─ Beneficiari estimați: 

750.000 locuitori; 

3.Achiziție material 

rulant destinat 

transportului local 

0.35 ─ Număr garnituri de 

material rulant 

achiziționate: 100; 

─ Număr stații de încărcare 

electrice fixe: 40; 

─ Valoarea medie a 

proiectelor: 3,5 mil. Euro; 

4.Programul Național 

Mobilitate/ Smart 

Village 

0.25 ─ Număr proiecte Smart 

Village finanțate: 100; 

─ Valoarea medie a 

proiectelor: 2,5 mil. Euro; 

─ Beneficiari estimați: 

300.000 locuitori 

5.Valorificarea 

patrimoniului natural 

și cultural 

0.25 ─ Număr proiecte 

infrastructură de acces 

finanțate: 80; 

─ Valoarea medie a 

proiectelor: 3 mil. Euro; 

6.Mobilitate și 

accesibilitate pentru 

zonele cu patrimoniu 

natural și cultural 

0.5 ─ Număr proiecte 

valorificare patrimoniu 

cultural/național finanțate: 

100; 

─ Valoarea medie a 

proiectelor: 5 mil. Euro; 

7.Valorificarea 

patrimoniului natural 

de interes național și 

cultural aflat în 

administrarea APL 

0.5 ─ Număr obiective de 

patrimoniu finanțate: 20; 

─ Valoarea medie a 

proiectelor: 25 mil. Euro. 

Subtotal Mobilitate 

urbană  

3.6   
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II. Servicii 

publice, 

dezvoltare 

urbana si 

valorificarea 

patrimoniului 

Sănătate (criza 

pandemică, asistență 

medico-socială 

primară) 

1. Unități sanitare 

noi, inclusiv extinderi 

ale spitalelor 

existente 

1.25 ─ Număr unități sanitare 

nou create: minim 3; 

─ Unități sanitare 

extinse/reabilitate/moderni

zate/ dotate: minim 7; 

─ Număr de beneficiari 

anual per unitate: minim 

10.000; 

2. Infrastructura 

medicală oncologică 

0.25 ─ Număr institute 

oncologice existente: 3; 

─ Unități sanitare 

extinse/reabilitate 

/modernizate: minim 12; 

─ Paturi de spitalizare 

continuă nou create în 

institute oncologice: 160; 

─ Capacitate suplimentară 

anuală de pacienți în 

institute oncologice: peste 

10.500; 

3. Secțiile și 

institutele de boli 

cardio-vasculare 

0.35 ─ Număr institute de boli 

cardiovasculare existente: 4 

; 

─ Unități sanitare 

extinse/reabilitate/ 

modernizate: minim 15; 

─ Paturi de spitalizare 

continuă nou create în 

institute de cardiologie: 300; 

─ Capacitate suplimentară 

anuală de pacienți în 

institute de boli 

cardiovasculare: peste 

70.000. 

Subtotal Sănătate  1.85   

Educație 1. Campusuri școlare 

pentru învățământul 

profesional și tehnic, 

inclusiv laboratoare / 

ateliere școlare 

0.35 ─ Număr campusuri școlare 

realizate: 18; 

─ Număr de elevi beneficiari: 

18.000 elevi; 

─ Valoarea medie a 

proiectelor: 19.4 mil. Euro. 

2. Colegii naționale 

de educație bazată 

pe inovație; 

0.5 ─ Număr centre naționale de 

educație: 60; 

─ Număr de elevi beneficiari: 

30.000 elevi; 

─ Valoarea medie a 

proiectelor: 7.5 mil. Euro. 
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3. Modernizarea 

bazelor materiale 

destinate formării 

competențelor 

tehnice la studenți; 

0.2 ─ Număr centre de 

dezvoltarea competențelor 

tehnice pentru 

studenți: 20; 

─ Număr de studenți 

beneficiari: 10.000 studenți; 

─ Valoarea medie a 

proiectelor: 10 mil. Euro. 

Subtotal Educație 1.05   

III. 

Competitivita

te economică 

și reziliență 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. 

Competitivita

te economică 

și reziliență 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediul de afaceri și 

ecosisteme 

antreprenoriale 

1. Activități de 

producție și servicii 

destinate 

ecosistemelor 

antreprenoriale 

parteneriat IMM–

APL 

0.75 ─ Număr ecosisteme create 

în parteneriat cu APL: peste 

35; 

─ Valoarea medie a 

proiectelor: 20 mil. Euro; 

─ Număr de locuri de muncă 

nou create: 11.000; 

─ Număr de IMM-uri 

sprijinite: 3.700; 

2. Retehnologizări, 

robotizări, 

automatizări 

industriale 

1 ─ Număr IMM-uri sprijinite: 

2.400; 

─ Valoarea medie a 

proiectelor: 0,5 mil. Euro; 

─ Număr de locuri de locuri 

de muncă nou create: 7.200; 

3.Sprijin pentru 

digitalizarea IMM  

0.2 

4.Sprijin pentru 

dezvoltarea de 

capacități necesare 

consolidării 

capacității de 

reziliență a 

sistemului medical 

0.2 

5. Valorificarea 

patrimoniului natural 

0.35 ─ Număr IMM-uri sprijinite: 

140; 

─ Valoarea medie a 

proiectelor: 2,5 mil. Euro; 

─ Număr de locuri de muncă 

nou create: 2.100; 

6. Sprijinirea IMM-

urilor din domeniul 

agro-alimentar 

0.7 ─ Număr IMM-uri sprijinite: 

1.400; 

─ Valoarea medie a 

proiectelor: 0,5 mil. Euro; 

─ Număr de locuri de muncă 

nou create: 4.200; 

7. Sprijinirea 

companiilor asociate 

domeniului 

construcțiilor 

0.2 ─ Număr IMM-uri sprijinite: 

300; 

─ Valoarea medie a 

proiectelor: 1 mil. Euro; 
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III. 

Competitivita

te economică 

și reziliență 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

─ Număr de locuri de muncă 

nou create: 1.800; 

8. Sprijinirea 

întreprinderilor mari  

0.4 ─ Număr întreprinderi mari 

sprijinite: 50; 

─ Valoarea medie a 

proiectelor: 10 mil. Euro; 

─ Număr de locuri de muncă 

nou create: 3.000; 

Subtotal Mediu de 

afaceri 

3.8   

Cercetare și inovare Infrastructură și 

echipamente 

de cercetare pentru 

INCD din 

domeniul 

tehnic/inginerie 

0.125 ─ Număr INCD din domeniul 

tehnic/inginerie sprijinite: 5; 

─ Valoarea medie a 

proiectelor: 25 mil. Euro 

Infrastructură și 

echipamente 

de cercetare pentru 

INCD din 

domeniul 

agroalimentar 

0.075 ─ Număr INCD din domeniul 

agroalimentar sprijinite: 5; 

─ Valoarea medie a 

proiectelor: 15 mil. Euro. 

Infrastructura și 

echipamente 

pentru transferul 

tehnologic de 

la nivelul INCD-urilor 

și mediul 

de afaceri 

0.075 ─ Număr proiecte de 

transfer tehnologic 

sprijinite: 5; 

─ Număr de IMM-uri sprijin 

pentru activități de transfer 

tehnologic: 25; 

─ Valoarea medie a 

proiectelor: 15 mil. Euro. 

Subtotal Cercetare și 

inovare 

0.275   

Digitalizare (sistem 

educațional, medical, 

judiciar, finanțe 

publice, 

interoperabilitate, 

securitate 

cibernetică,) 

Echipamente/dispozi

tive electronice 

necesare activităților 

didactice (inclusiv 

infrastructura pentru 

conectare la 

internet), software-

uri și dotări specifice 

desfășurării 

activităților în mediul 

on-line 

0.25 ─ Număr unități școlare 

sprijinite: 720; 

─ Valoarea medie a 

proiectelor: 0,35 mil. Euro. 

Echipamente/dispozi

tive electronice 

necesare activităților 

0.15 ─ Număr unități sanitare 

sprijinite: 300; 

─ Valoarea medie a 



  

” Strategia de dezvoltare locală a comunei Cernăteşti 2021-2027 ” 

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. 

Competitivita

te economică 

și reziliență 

din sistemul medical 

(incl. infrastructura 

pentru conectare la 

internet), software-

uri și dotări specifice 

desfășurării 

activităților în mediul 

on-line 

proiectelor: 0,5 mil. Euro. 

Digitalizarea MFP/ 

ANAF  

0.1 ─ Număr unități sprijinite 

pentru digitalizare ANAF:1 

─ Valoarea proiectului: 100 

mil euro; 

Digitalizarea 

sistemului judiciar 

0.1 ─ Număr instanțe/unități 

publice juridice: 200; 

─ Valoarea medie a 

proiectelor: 0,5 mil. Euro. 

Asigurarea securității 

cibernetice și 

interoperabilității 

bazelor de date 

0.1 ─ Număr proiecte finanțate: 

3; 

─ Valoarea medie a 

proiectelor: 33.3 mil. Euro. 

Subtotal Digitalizare 0.7   

Reziliență în situații 

de criză 

Depozitele regionale 

de echipamente 

medicale pentru 

situații de urgență, 

îmbunătățirea 

capacității de 

răspuns și a 

capacității de 

intervenție 

0.19 ─ Număr depozite regionale 

echipamente medicale 

realizate: 7; 

─ Valoarea medie a 

proiectelor: 8 mil. Euro. 

─ Număr subunități de 

pompieri construite: 100; 

─ Valoarea medie a 

proiectelor: 0,64 mil. Euro. 

─ Număr ambulanțe 

achiziționate: 700; 

─ Valoarea medie a 

proiectelor: 0,1 mil. Euro. 

Depozite regionale 

de cereale, produse 

alimentare și resurse 

energetice 

0.12 ─ Număr depozite regionale 

de cereale realizate: 5; 

─ Valoarea medie a 

depozitelor de cereale: 6 

mil. Euro; 

─ Număr depozite frigorifice 

realizate: 4; 

─ Valoarea medie a 

depozitelor frigorifice: 2 mil. 

Euro; 

─ Număr depozite pentru 

resurse energetice realizate: 

2; 
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─ Valoarea medie a 

depozitelor pentru resurse 

energetice: 15 mil. Euro. 

Subtotal Reziliență 0.31   
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Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030 - obiective de dezvoltare 

Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030 include un set de 17 Obiective 

de  Dezvoltare Durabilă. Planul de acțiune global se adresează ameliorării sărăciei, combaterii 

inegalităților, injustiției sociale și protejării planetei până în anul 2030. Astfel că, cele 17 obiective de  

dezvoltare durabilă cuprinse în strategia națională, pe care România dorește să le realizeze în 

următorii ani, se referă la: 

 

1. Eradicarea sărăciei în toate formele sale și în orice context; 

2. Eradicarea foamei, asigurarea securității alimentare, îmbunătățirea nutriției și promovarea 

unei agriculturi sustenabile; 

3. Asigurarea unei vieți sănătoase și promovarea bunăstării tuturor, la orice vârstă; 

4. Garantarea unei educații de calitate și promovarea oportunităților de învățare de-a lungul 

vieții pentru toți; 

5. Realizarea egalității de gen și întărirea rolului femeilor și al fetelor în societate; 

6. Asigurarea disponibilității și gestionării durabile a apei și sanitație pentru toți; 

7. Asigurarea accesului tuturor la energie la prețuri accesibile, într-un mod sigur, durabil și 

modern; 

8. Promovarea unei creșteri economice susținute, deschisă tuturor și durabilă, a ocupării 

depline și productive a forței de muncă și asigurarea de locuri de muncă decente pentru toți; 

9. Construirea unor infrastructuri reziliente, promovarea industrializării durabile și încurajarea 

inovației; 

10. Reducerea inegalităților în interiorul țării și  între țări; 

11. Dezvoltarea orașelor și a așezărilor umane pentru ca ele să fie deschise tuturor, sigure, 

reziliente și durabile; 

12. Asigurarea unor modele de consum și producție durabile; 

13. Luarea unor măsuri urgente de combatere a schimbărilor climatice și a impactului lor; 

14. Conservarea și utilizarea durabilă a oceanelor, mărilor și a resurselor marine pentru o 

dezvoltare durabilă; 

15. Protejarea, restaurarea și promovarea utilizării durabile a ecosistemelor terestre, 

gestionarea durabilă a pădurilor, combaterea deșertificării, stoparea și repararea degradării solului și 

stoparea pierderilor de biodiversitate; 

16. Promovarea unor societăți pașnice și incluzive pentru o dezvoltare durabilă, a accesului la 

justiție pentru toți și crearea unor instituții eficiente, responsabile și incluzive la toate nivelurile; 

17. Consolidarea mijloacelor de implementare și revitalizarea parteneriatului global pentru 

dezvoltare durabilă. 
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IV. ANALIZA DIAGNOSTIC  

 
 

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

oportunităţile (Opportunities) şi ameninţările (Threats) existente la nivelul comunei 

Cernăteşti. Au fost de asemenea identificate forţele externe cear putea avea fie un efect 

pozitiv fie negativ în dezvoltarea ulterioară a localităţii. Se obţin aşadar direcţiile de 

dezvoltare locală. 

a) Identificarea obiectivelor strategice de dezvoltare - enumerarea obiectivelor 

pentru care a fost elaborată strategia; menţionarea metodologiei de 

elaborare şi a agenţilor de dezvoltare locală implicaţi în procesul elaborării 

strategiei de dezvoltare, precum şi identificarea câtorva domenii strategice 

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

obiectivelor operaţionale 

b) Obiective operaţionale dezvoltare în teritoriul supus investigaţiei. Programul 

operativ de dezvoltare locală trebuie gândit de către grupul de lucru ca un 

sistem coerent privind dezvoltarea localităţii/micro-regiunii/regiunii. În 

alegerea subprogramelor, cel 

mai important  considerent 

trebuie să fie iniţierea unor 

proiecte de dezvoltare 

convergente în vederea 

atingerii obiectivelor stabilite. 

Condiţia de bază pentru 

dezvoltarea locală este 

păstrarea tradiţiilor economice 

şi sociale comunitare. Astfel se 

ajunge la situaţia în care, pe 

baza realităţii existente se pun 

bazele dezvoltării durabile a 

comunităţii. 

Analiza diagnostic a fost 

realizată în contextul   

localizării comunei Cernătești 

în Județul Buzău. 

 

 

 

Judeţul Buzău este situat  în sud-estul României,  între 44 

44′ şi 45 49′ latitudine nordică şi între 26 04′ şi 27 26′ 

longitudine estică. 

Se învecinează cu judeţele Braşov şi Covasna la nord-vest, 

Vrancea la nord-est, Brăila la est, Ialomiţa la sud şi Prahova 

la vest. 

Judeţul Buzău face parte din Regiunea de Dezvoltare 2 Sud-

Est, cu sediul la Brăila. 

Legăturile judeţului cu celelalte zone din ţară: 

• Drumul European E 85 (sau DN 2) dinspre 

Bucureşti sau dinspre Suceava, Bacău, Focşani; 

• DN 1B spre Ploieşti; 

• DN 10 spre Braşov (itinerar pe Valea Buzăului); 

• DN 2B spre Brăila; 

• Magistrala feroviară – linia 500 – de importanţă 

europeană (Bucureşti-Ploieşti-Buzău-Focşani-

Bacău-Suceava). 
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V. SCURT ISTORIC AL COMUNEI CERNĂTEȘTI. CONTEXTUL LOCAL 

 

Comuna Cernăteşti este una dintre cele 87 unități administrativ-teritoriale ale 

județului Buzău. Comuna este situată la 45020’ și 45015’ latitudine nordică și 26043’ si 

26048’ longitudine estică de-a lungul drumului județean 203K Buzău-Lopătari, aflându-se 

la numai 15 km depărtare de municipiul Buzău, reședința județului Buzău. Comuna 

Cernătești se învecinează la sud cu satul Valea Puțului (comuna Săpoca), la nord cu satul 

Izvorul Dulce (comuna Beceni), la vest având vecine comunele Cernătești și Scorțoasa iar 

în est comunele Poșta Câlnău respectiv Blăjani. 

Comuna este situată în zona Subcarpaților de Curbură, pe cursul mijlociu al Văii 

Buzăului. Conform documentelor istorice, originea numelui provine din termenul slav 

„Cernă” însemnând „negru” iar „ești” fiind un sufix obișnuit pentru locuri care au urmaș, 

întemeietori, predecesori. Dealul din estul comunei poartă de asemenea numele de 

Dealul Cernătești. 

Descoperirile arheologice atestă existența unor așezări omenești în zona 

comunei Cernătești încă din perioada neoliticului, atât cultura Boian cât și Gumelnița. 

Săpăturile arheologice atestă și continuitatea vieții pe aceste meleaguri atât în epoca 

bronzului (cultura Monteoru) cât și din a doua epocă a fierului.  

Apropiindu-ne de era noastră, descoperim inclusiv dovezi ale existenței 

așezămintelor din perioada geto-dacică (localizate pe terasele joase ale Slănicului și în 

Lunca Băieșului). Dacii erau harnici și liniștiți, de aceea trecerea popoarelor migratoare 
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prin aceste zone le-a distrus echilibrul cu care erau obișnuiți. 

Primul document ce vorbește despre existența localității este hrisovul lui Vlad 

Călugărul , domnul Țării Românești, document ce datează din 31 iulie 1487 în care 

acesta spune „Io Vlad Voievod și domn a toată țara Ungrovlahiei.. dă domnia mea 

această poruncă a domniei mele sfântului hram și locaș .. sfintei Mănăstiri Snagov.. să 

le fie vinăriciul de la podgorie, cât este zeciuiala domnească de la vinul din satul 

Cernătești…”. Atestările Cernăteștiului continuă în 1492, 1532.1535, 1648, 1687.1691 

etc. 

Primul document cartografic, harta stolnicului Constantin Cantacuzino, tipărită la 

Padova în anul 1700 amintește și Cernăteștiul ca fiind o zona unde „dealurile unde au 

vinuri bune” . Începând cu anul 1805 Cernătești e consemnat ca o zonă exportatoare de 

vin către Câmpulung, Râșnov, Brașov. 

O primă descriere mai amplă a comunei Cernătești datând din anul 1898 

prezintă comuna ca fiind situată pe plaiul Slănic, între ambele maluri ale râului Slănic, la 

vărsătura sa în râul Buzău. Limitele sale erau muntele Moara de Vînt (în nord), ’de unde 

se lasă la vale pe hotarul moșiei Manasia, până în râul Slănic, d-asupra cătunului 

Căldărești; trece râul și peste coline ajunge la Aria-çigănească; se lasă în Valea-

Cristianului, urcă Dealul-Cristianului, de unde se lasă în Valea Ioanichii, urcă apoi în 

piscul Văei Nucului și coboară drept în Valea Nucurlui; apoi urcă în Muchea-Blăjani… la 

est continuă în jos pe Muchea-Blăjanilor, până în hotarul moșiei Sforanilor; se lasă în 

Valea-Blăjani și ajunge în drumul Soreștilor la Movila- Săpată, merge pe la Crucea lui 

Dumitru, trece Valea Calului, merge la Natima și de aici în dreptul morilor călugărești 

ale schitului Ciolanul, comuna Cândești. La vest din râul Buzău urcă sus pe Izvorul 

Găvanului, până  în Muchea Săpocel, continua pe culmea acestei muchi până în drumul 

plaiului, apoi tot pe slemne merge prin vârfurile Pietrișul și Siminocul până dă în Muntele 

Moara de Vânt` 

La acea dată suprafața comunei era de 3584 ha, din care 2250 arabile, 52 de 

pădure, 133 de fânețe, 500 izlaz, 11 livezi, 184 vie și 455 sterp. Comuna era formată din 

cătunele Căldărești, Cernătești cu subdiviziile : Luncași de la Puțul lui Parlat, și Râpeni, 

Mălăești cu subdiviziile Ungureni și Vlădeni; Sapoca, Valea Puțului și Zărnești de Slănic. 

Populația era de 2140 de locuitori, 393 fiind contribuabili și 5 meseriași (1 rotat, 2 

fierari, 1 croitor și 1 cizmar). Comuna avea 2 școli, 4 biserici și sunt consemnate 9 

cârciumi. 

În prezent granițele comunei sunt cele prezentate la începutul capitolului, multe 

însă dintre denumirile folosite de George Lahovari fiind încă folosite doar în limbajul 

popular al localnicilor. Comuna Cernătești numără 8 sate componente : Aldeni, Băești, 

Căldărușa, Cernătești  (reședința comunei), Fulga, Manasia, Vlădeni și Zărnești-Slănic. 

Cele mai mici sate sunt Băești și  Vlădeni, care din cauza unei poziții geografice 
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dezavantajoasă (alunecări de teren în special) se depopulează, cele mai mari fiind 

Cernătești și Zărnești- Slănic. 

 

 

Din punct de vedere administrativ, Cernăteşti este o comună de mărime medie, 

cu o suprafață de 5054 ha, având ca principal domeniu de activitate agricultura. O mare 

parte din populația activă lucrează însă în municipiul Buzău datorită posibilităților mai 

mari de găsire a unui loc de muncă. 

Resursele naturale nu sunt un punct de interes pentru zona Cernătești. Studiile 

făcute în trecut nu au descoperit nici petrol, nici gaze naturale, singurele elemente 

utilizabile fiind rocile, argilele și nisipul din albia râului.  Acestea sunt folosite îndeosebi 

la construcții, la pavaje sau sunt folosite pentru întreținerea drumurilor. Localnicii 

folosesc resursele râului și pentru tencuială sau zidărie. 

În urma studiului efectuat de experți pentru stabilirea potențialului solului în 

zona Cernătești, au fost identificate patru tipuri de sol si anume: cernoziom cambic 

(14%),regosol (40%), erodosol si aluviosol coluvic (46%), cu folosințele agricole actuale 

pășune și teren arabil. 
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Au fost de asemenea depistați factori limitativi de fertilitate ai solului în zonă, 

factori rezultaţi din studiul de pretabilitate al acestor terenuri agricole la folosinţele 

actuale: gradul de eroziune in suprafaţă, panta terenului, alunecările de teren ṣi textura 

în orizontul superior. Procesele de degradare a solurilor prin eroziune și alunecări, 

provocate de factorii antropici, au modificat profilul solului în anumite zone din 

perimetrul studiat, prin transformarea lui în timp, din cernoziom cambic în erodosol sau 

aluviosol coluvic. Se observă așadar că o dată cu trecerea timpului este posibil ca 

fertilitatea solului în zona Cernătești să se degradeze, fapt ce ar influența mult din punct 

de vedere economic și social comuna Cernătești.  
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Comuna Cernătești s-a dezvoltat de-a lungul a 15 km pe malul Slănicului, toate satele 

(cu excepția Băeștiului) fiind traversate de acest râu. Principalii săi afluenți sunt Valea lui 

Drăghici, Văile Oarzei, Văldărușei, Vrăjitoarei. Pânza freatică diferă ca adâncime în 

funcție de sate și de altitudine. Există zone unde forajele au depistat surse bune de apă 

dar există și zone unde apa potabilă este o problemă (Băiești). 

 

Izotermele anuale în cadrul câmpiei piemontane si dealurilor subcarpatice cu 

înaltimi de 200-500 m variaza intre 8°-10°C, 9°C pentru culoarul Slanicului si 8-9°C 

pentru regiunea deluroasa. Temperatura medie anuală este de 10,5°C. Date multianuale 

mai vechi indica pentru această zonă  o medie anuală de 550-600 mm precipitații, în 

sezonul rece 200-250 mm, iar în cel cald 350-400 mm. În Atlasul României, comuna 

Cernătești este încadrată în regiunea cu cea mai mare cantitate maximă de precipitații 

în 24 ore. Numărul anual de zile cu precipitații este de 110-120 zile iar stratul de zăpadă 

se menține 50-62 zile.  

Din cauza precipitațiilor sporite aproape în fiecare an au loc alunecări de teren, fapt 

ce reprezintă o amenințare pentru locuitorii comunei Cernătești. 

Cea mai mare frecvență o au vânturile de iarnă din N-E si N. Vântul de N-E (Crivățul) 

are la Buzău o frecvență de 25% ceea ce nu se întâmplă și pentru Cernătești datorită 

adăpostului oferit de dealuri. O frecvență relativ mare o au și vânturile din direcțiile S-V 

si N-V - între 10-20%. Caracteristic regiunii este Munteanul de tip föhn al cărui efect 

explică prezența elementelor termofile. 

În distribuția vegetației se disting clar caracteristicile pădurilor de stejar îmbinate 

cu elemente de stepă și mediteraneene. Zona forestieră se remarcă prin pădurile de 
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foioase (specii de fag, gorun, tei, ulm), dar și suparafețe considerabile sunt acoperite cu 

silvostepă, unde se remarcă păduri de stejar (stejarul pufos, stejarul brumariu, teiul alb) 

și elemente de stepă, specifice fiind păiușul, pelinul etc. Din cauza alunecărilor de 

teren s-a început un amplu process de împădurire, prin plantarea multor hectare de 

salcâm mai ales în zonele deja erodate. 

Există de asemenea fructe de pădure ( măceșe, gherghine, porumbe). Tipic 

pentru zona aceasta este liliacul sălbatic și Scumpia, un arbust ale cărui fructe sunt 

folosite pentru vopsirea firelor albe. 

Fauna locală conține specii de vânat, dintre toate cea mai importantă fiind 

căprioara urmată de mistreți. În ultimii ani defrisările abundente și lipsa hranei 

corespunzătoare și suficiente din păduri a făcut aceste două animale să-și părăsească 

habitatul natural și să iși caute hrana în lanurile de porumb aflate în proximitatea 

pădurilor. În ultimii ani zeci de localnici din satul Fulga au renunțat să-și mai cultive 

pământul din cauza atacurilor permanente ale animalelor sălbatice asupra recoltei lor. 

Alte animale ce trăiesc în pădurile din Cernătești sunt dihorul, vulpea, veverița, 

nevăstuica și ariciul, popândăul. Printre păsări cele mai comune sunt cucul, 

privighetoarea, gugștiucul. Cele mai comune specii de pești sunt mrena, cleanul și 

lipanul. 

Structura populației a suferit numeroase modificări în comuna Cernătești, atât 

ca urmare a unor factori sociali, economici, politici cât și ca un răspuns la moda 

vremurilor. 

La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna făcea parte din plaiul Slănic al județului 

Buzău și   era formată din satele Căldărești, Cernătești, Mălăești, Săpoca, Valea Puțului, și 

Zărneștii de Slănic, având în total 2140 de locuitori. În comună funcționau o moară de 

apă, o stână, 4 biserici ortodoxe și două școli care aveau 100 de elevi (din care 4 fete). 

Pe teritoriul actual al comunei, în același plai, erau organizate atunci și comunele Aldeni 

și Băești. Prima era formată din satele Aldeni, Manasia și Podeni, cu 670 de locuitori ce 

trăiau în 153 de case; în comuna Aldeni funcționau o biserică ortodoxă, cu hramul Sf. 

Gheorghe, și o școală cu 33 de elevi (din care o singură fată). Comuna Băești era 

formată din satele Băești, Ciuciurele și Poponeți, având în total 600 de locuitori; pe 

teritoriul ei funcționau o biserică la Băești și o moară de apă pe râul Slănic. 

În 1925, comuna Cernătești avea aceeași compoziție, făcea parte din plasa 

Câlnău a aceluiași județ și avea 3023 de locuitori. Comunele Aldeni și Băești fuseseră 

unite, formând comuna Băești-Aldeni, cu 1630 de locuitori. În 1931, satele Săpoca și 

Valea Puțului s-au separat de comuna Cernătești, formând de atunci comuna Săpoca. 

În 1950, comunele Aldeni și Cernătești au fost incluse în raionul Cărpiniștea din 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Buz%C4%83u_(interbelic)
http://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Buz%C4%83u_(interbelic)
http://ro.wikipedia.org/wiki/S%C4%83poca%2C_Buz%C4%83u
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_S%C4%83poca%2C_Buz%C4%83u
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regiunea Buzău și apoi (după 1952) în raionul Buzău din regiunea Ploiești. În 1968, 

comunele au redevenit parte a județului Buzău și au fost comasate în comuna 

Cernătești, unele sate fiind desființate (între altele, satul Podeni inclus în Manasia, satul 

Ciuciurele în Aldeni, satul Mălăești în Zărneștii de Slănic). Anul 1973 a însemnat o 

populație record pentru comuna Cernătești (5171 locuitori). 

Începând cu anul 1999, și în Cernătești, ca și în multe alte comune din România, 

s-a agravat migraţia populaţiei. Aceasta evoluţie demografică nu a fost uniformă, după 

cum arată statisticile, dar există discrepanţe între variate surse oficiale.  

Conform recensământului efectuat în 2011, populația comunei Cernătești se 

ridică la 3.847 de locuitori, în scădere față de recensământul anterior din 2002, când se 

înregistraseră 4.027 de locuitori. Majoritatea locuitorilor sunt români (97,14%). Pentru 

2,65% din populație, apartenența etnică nu este cunoscută.[2] Din punct de vedere 

confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși (97,01%). Pentru 2,65% din 

populație, nu este cunoscută apartenența confesională. 

 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Regiunea_Buz%C4%83u
http://ro.wikipedia.org/wiki/Regiunea_Buz%C4%83u
http://ro.wikipedia.org/wiki/Regiunea_Ploie%C8%99ti
https://ro.wikipedia.org/wiki/Recens%C4%83m%C3%A2ntul_popula%C8%9Biei_din_2011_(Rom%C3%A2nia)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Recens%C4%83m%C3%A2ntul_popula%C8%9Biei_din_2002_(Rom%C3%A2nia)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2ni
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Cern%C4%83te%C8%99ti,_Buz%C4%83u#cite_note-insse_2011_nat-2
https://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_Ortodox%C4%83_Rom%C3%A2n%C4%83
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Distribuția locuitorilor pe sate 

Zărnestii de 

Slănic  32% 

Manasia 11% 

Cernatești 

27% 

Fulga 

11% 

Aldeni 

14% 

Vlădeni 

2% Căldărușa 

2% 

Băești 

1% 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

     

     

   Raportul mediu pe sexe în comuna Cernătești este în favoarea femeilor 

 

Populatia din Cernătești 

 

Anul 2007 3907 locuitori 

Anul 2008 3901 locuitori 

Anul 2009 3920 locuitori 

Anul 2010 3873 locuitori 

Anul 2011 3834 locuitori 
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Distribuția locuitorilor pe sexe 

Bărbați 

49% 

Femei 

51% 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 de femei sunt 96 de bărbaţi, dominaţia feminină existând în toate satele, mai puțin 

în Căldărușa unde numărul bărbaților este mai mare. O dominaţie numerică a femeilor 

se înregistrează între vârstele 25 şi 49 de ani, datorită emigrării populaţiei masculine 

către oraș. 

 

În perioada 1995-2005 o mare parte din populația masculină a părăsit localitatea 

pentru a găsi locuri de muncă în municipiul Buzău, în alte orașe apropiate sau chiar în 

străinatate (în special în Italia, Germania, Franța și Spania).  

 

Există rapoarte asupra numărului oficial de populaţie rromă care indică o 

proporţie de 5% din totalul locuitorilor. Se consideră că aceştia sunt mai bine integraţi 

social aici în comparaţie cu celelalte comune ale județului. Încă de la începuturi aceștia 

au avut un rol important în comunitate. Deși în număr foarte restrains, populația de 

etnie rromă avea ocupații precum: fierărit, olărit, erau fie lăutari, meserii care cu 

timpul alături de cojocărie, cizmărie, croitorie au fost preluate și de un număr mare de 

români. Acest aspect va fi tratat în detaliu la capitolul prioritate socială. Caracterul 

omogen al comuneieste reflectat şi în orientarea religioasă a oamenilor. Mai mult de 

99% din totalul populaţiei este creştin ortodoxă iar restul aparţine variatelor grupuri 

religioase. 

Casele din întreaga zona a Cernăteştiului, erau lucrate din lemn (bârne si căpriori 

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

îmbinat la încheieturile pereţilor. Acoperiṣul în 4 ape plane era făcut din scânduri 

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

târziu acestea fiind înlocuite cu sită sau ṣindrilă fixate în cuie de fier. Casele din 

Cernăteștiul de altădată erau prevăzute cu prispă și galerie în față, foișor și beci.  
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Înăuntru existau mai multe camere, casele fiind de tip vagon, cu trecere dintr-

una în alta, prima fiind ”antreu” (tinda) de unde se trecea în ”casa mare” (camera de 

oaspeți), ”camera de la mijloc” (în cazul unei locuințe cu mai multe ”odăi” (dormitoarele 

de astăzi). 

Încălzirea se făcea cu ajutorul sobelor din cărămidă, preșurile cusute la război 

acopereau podeaua făcută din lut. Datorită faptului că oieritul era o activitate foarte 

des întâlnită în rândul locuitorilor comunei Cernătești, în majoritatea caselor se găseau 

blănuri de oaie fie pe post de covoare, fie pe pereți, ca elemente decorative. 

Cernăteștiul de astăzi arată însă cu totul altfel : casele sunt răsfirate și aerisite. 

Din rațiuni de economie de spațiu multe sunt construite pe două etaje, au porumbare 

și curte mare în față, beciuri și grajduri în spate. Materialele construite sunt modern : 

ciment, sticlă, oțel, cărămidă, fier etc. 

În prezent în comuna Cernătești există un total de 1637 de clădiri care cumulează 

un total de 5840 camere de locuit, cu o suprafață totală de 81429 mp. Astfel deduce ca 

suprafața medie a unei camera de locuit din comuna Cernătești în anul 2013 este de 

aproximativ 14 mp. 

Numărul total al gospodăriilor din Cernătești este de 1340, distribuite pe sate 

astfel : Cernătești (361 gospodării), Aldeni (202 gospodării), Băești (19 gospodării), 

Căldărușa (24 gospodării), Fulga (146 gospodării), Manasia (133 gospodării), Vlădeni (16 

gospodării), Zărneștii de  Slănic (439 gospodării). 
 

Datinile şi obiceiurile, reprezintă pagina nescrisă a istoriei care oglindeşte modul 

de a gândi şi a se comporta a unei comunităţi. Din această cauză, ele trebuie să fie 

păstrate, cunoscute şi respectate, ca orice document care ne atestă originea. 
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Obiceiurile şi tradiţiile din această zonă sunt prilejuite de sărbătorile de peste 

an: Crăciunul (colindul), Anul Nou (pluguṣorul, sorcova), Boboteaza, Paştele ,Rusaliile. 

Acestea oferă un spectacol impresionant, la realizarea căruia îşi dau concursul muzica, 

dansul, poezia, reprezentările plastice, gestica şi voia bună. 

De Boboteaza oamenii merg de dimineaţă la biserică, de unde se întorc cu apa 

sfinţită, numită şi “agheasmă mare”. În ajunul acestei sărbători, fetele postesc, iar seara 

pun busuioc sub pernă având credinţa că noaptea o să- şi viseze “ursitul”, flăcăul cu 

care se vor mărita 

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

Paşte, toţi membrii familiei se spală pe faţă cu apă (neîncepută) dintr-un vas în care au 

fost puse un ou roşu, un ban de argint si o crenguţă de busuioc, rostind: Să fiu 

sănătos/sănătoasă şi obrazul să-mi fie roşu ca oul, să fiu dorit(ă) şi aşteptat(ă) aşa cum 

sunt aşteptate ouăle roşii de Paşte, să fiu iubit(ă) ca ouăle în zilele Paştelui, apoi se 

trece peste faţă moneda de argint, zicând: Să fiu mândru/ă şi  curat(ă) ca argintul şi 

văzut(ă) ca busuiocul. Fiecare gest ritualic al sărbătorii reprezintă o dimensiune 

simbolică aparte. În acest sens, un exemplu îl constituie şi îmbrăcatul, care, aici, are rol 

de înnoire. Datorită existenţei unei credinţe conform căreia de Paşte este bine să ai 

straie noi, odinioara, fetele şi tinerele neveste coseau cămăşi pentru toţi membrii 

familiei. Pentru fetele de măritat semnificaţia era şi mai puternică, acestea urmand a 

purta noile cămăşi atât la biserică, cât şi la horă 

Hora satului se ţinea în trecut a doua zi de Paşte. La acest obicei participau 

aproape toţi locuitorii, de la copiii la bătrâni. Horele se organizau în după-amiezele de 

duminică sau în zilele de sărbătoare.Orchestrele erau aduse de la Vernești și cântau în 

mod obligatoriu hora, sârbă, spoitoreasa, rața, lanțeta, brâul, cadrilul, marițica. 

Obiceiul horelor nu a dispărut doar în zona  Cernătești ci și la nivel județean și național. 

Diversitatea oferită acum de tehnologie și de modalitățile multiple de petrecere a 

timpului liber, i-a făcut pe tineri să se îndepărteze de datini și tradiții. 

            Hora Satului a fost înlocuită cu petrecerile ținute în cadrul Căminului cultural. 

Din cele mai vechi timpuri Rusaliile, era considerată o perioadă dedicată 

spiritelor şi ţinea 7 zile. Rusaliile sunt considerate femei fabuloase: Ielele, fiicele lui 

Rusalim Împărat. Cuvântul “iele” nu este un nume, ci pronumele personal feminin “ele”, 

rostit popular. Tradiţia spune că cei care nu respectă sărbătoarea vor fi “pociţi” 

(paralizaţi). Leacul împotriva Ielelor este pelinul uscat pus sub pernă. 
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Cernăteşti are o poziționare geografică foarte bună, fiind un punct de legătură între 

Buzău și Valea Slănicului aflându-se pe DJ 203 K, care pornește de pe DN2 (E85) de la 

Mărăcineni spre Săpoca (imediat înainte de a intra pe podul de peste Buzău), urmând 

ruta Beceni - Vintilă Vodă – Mânzălești - Lopătari. Comuna este accesibilă cu mijloace 

de transport în comun (există numeroase firme de transport active în zonă), aflându-se 

la o distanță de 15 km de Buzău. Durata medie a unui drum Buzău – Cernătești este de 

aproximativ 30 de minute. 

Accesul la calea ferată se face cel mai ușor prin municipiul Buzău. De-a lungul 

timpului, locuitorii din Cernătești au dovedit un mare interes pentru educaţie. 

Astăzi, sistemul educaţional din Cernăteşti numără 3 grădiniţe, cu circa 67 de 

copii și 3 educatoare, 3 şcoli primare şi gimnaziale cu 289 elevi și 22 cadre didactice 

Serviciile educaţionale ale comunei sunt considerate foarte bune la nivelul 

județului Buzău. Un argument în acest sens îl constituie rezultatele obţinute de elevii și 

profesorii din Cernătești la diferite concursuri naţionale şi internaţionale, unde au 

primit numeroase premii şi diplome. 

Deși procesele de modernizare a infrastructurii educaționale au început să își 

facă simțită prezența ( grădinița din Cernătești construită la standarde europene) 

Prioritare sunt reabilitările școlilor din Cernătești și Aldeni, înființarea unei săli de sport. 

 
Numărul mic de elevi și preșcolari cauzat de o rata a natalității scăzută face ca 

numărul aparent redus al instituțiilor de învățământ să fie suficient. Există însă 

probleme cu transportul copiilor pe timp de iarnă, în special dinspre cătunele mai 

depărtate. 

În comuna Cernătești există și bibliotecă comunală ce poartă numele scriitorului 

Ion Băieșu  cu 6500 volume de cărți și 5 calculatoare conectate la Internet unde pot fi citi 

cărți online. 
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Cernăteşti a fost un important centru de producere şi procesare a viței de vie, a 

legumelor, pomilor fructiferi. Din totalul de 5054 ha, terenul neagricol ocupă 1492 ha 

iar cel agricol 2996 ha, 566 ha aflându-se în proprietatea consiliului local. Avem astfel 

următoarea distribuție a terenului agricol : teren arabil (1195 ha), pășuni aflate în 

proprietate private (1054 ha), pășuni aflate în proprietatea consiliului local (566 ha), 

fânețe (139 ha), viță de vie (406 ha), livezi (132 ha). 

 

Principalele cereale cultivate în comuna Cernătești sunt grâul (160 ha), orzoaica 

de primavera (55 ha) , porumbul (580 ha) , floarea soarelui (175 ha), cartofii (7 ha), 

legume (20 ha) și plantele de nutreț (270 ha). 

Din cele 406 ha de viță de vie 150 ha sunt altoite pe rod (15 ha sunt cultivate 

cu soiuri de struguri de masă iar 136 cu soiuri hibride), 120 ha nu au intrat încă pe rod 

iar 120 ha nu sunt pe rod. 

Din cele 132 ha de livezi doar 62 ha sunt pe rod, restul terenului fiind încă în 

pregătire. Cele aflate pe rod se impart astfel: Livezi de măr (10 ha), de păr (5 ha), de 

cireș și vișin (16 ha), de prun (31 ha). 

Creșterea animalelor este o altă activitate agricolă de bază a locuitorilor comunei 

Cernătești. La data de 31.07.2013 în comuna existau conform datelor oficiale 410 

bovine, 78 ecvine, 1830 ovine, 1878 caprine, 1760 porcine, 23000 păsări, 1500 familii de 

albine. 

 

În ceea ce privește animalele de companie la aceeași dată existau 900 pisici și 1900 

câini. 

 
Industria comunei Cernăteşti este o industrie bazată mult pe resursele naturale 

specifice zonei: 

➢ Industria materialelor de construcţii este în continuă expansiune, 

având ca produse de bază betoane, bolţari, pavele 

➢ Industria alimentară este în fază incipientă de dezvoltare în 

domeniile pâinii şi produselor de panificaţie, lactatelor, produse şi 

preparate din carne, prelucrarea legumelor şi fructelor şi altele; 

➢ Confecționarea termopanelor 

➢ Ateliere de tâmplărie, fierărie, sdură, cojocărie, croitorie 

➢ Mica industrie acoperă domeniul procesării lemnului şi a producţiei de mobilă. 

➢ Creșterea păsărilor rare – struți, fazani, prepelițe. 
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V. ANALIZA DIAGNOSTIC. DIRECȚII DE DEZVOLTARE LOCALĂ 

 

Analiza diagnostic a fost realizată în urma implementării la nivel local a unui 

chestionar   în urma căruia s-au identificat direcțiile de dezvoltare locală . 

Metodologia utilizată a avut la bază repere locale atât alea autorității locale cât 

în special ale populației chestionate. 

 

Analizând aceste repere, principalele elemente constitutive care caracterizează 

abordarea dezvoltării urbane durabile și integrate la nivelul UE pot fi descrise astfel: 

❖ O abordare care promovează o viziune strategică asupra dezvoltării zonelor 

rurale 

❖ O abordare care vizează orașe de toate dimensiunile și promovează integrarea 

tuturor nivelurilor de intervenție, de la sat până la teritorii mai vaste 

❖ O abordare bazată pe guvernanța pe mai multe niveluri și cu implicarea mai 

multor părți interesate, care coordonează diferiți actori în funcție de rolurile, 

abilitățile și nivelurile de intervenție ale acestora, asigurând implicarea activă a 

cetățenilor 

❖ O abordare integrată între sectoare, care impulsionează comunele să colaboreze 

în mai multe domenii de interes 

❖ O abordare bazată pe integrarea mai multor surse de finanțare 

❖ O abordare care promovează logica orientată spre rezultate și stabilește cadre 

de monitorizare și evaluare 

 

În urma evaluării rezultatelor chestionarului au rezultat o serie de direcții de 

dezvoltare care au fost sumarizate utilizând  o abordare care a avut la bază: 

1.DEZVOLTARE ECONOMICĂ 2. DEZVOLTARE INFRASTRUCTURĂ 3.CREŞTEREA ATRACTIVITĂŢII 

Creare locuri de muncă Competitivitate Cultural 

Programe de formare 

profesională 

Confort social Agrement 

COMUNA CERNĂTEȘTI 
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✓ Dimensiunea strategică abordează strategiile proiectate ca foi de parcurs 

colective care au drept scop generarea unei schimbări dorite.  Strategiile 

reprezintă elementul central al dezvoltării urbane durabile, astfel cum este 

promovată aceasta în cadrul politicii de coeziune, și reflectă înțelegerea actuală a 

planificării strategice, care este concepută ca un proces adaptiv care implică 

gestionarea schimbărilor. 

✓ O abordare teritorială explicită înseamnă că nevoile, provocările și oportunitățile 

de dezvoltare trebuie corelate cu nivelul de intervenție spațial și cu contextul 

teritorial adecvate. Acesta abordează în special trei aspecte principale: accentul 

pe sat, adoptarea abordării bazate pe zone funcționale și promovarea legăturilor 

dintre zonele rurale și cele urbane emergente. 

 

Dezvoltarea şi diversificarea activităţilor economice alternative care să asigure 

venituri şi menţinerea populaţiei în comună, investiţiile în exploataţiile agricole, 

construirea şi modernizarea întreprinderilor locale, cu precădere sub forma unor mici 

ateliere de artizanat, meşteşuguri, prelucrarea materiilor prime şi reciclarea deşeurilor. 

 

Consiliul Local va trebui să investească pentru revitalizarea vieţii economice a  

comunei, aceasta fiind prioritatea numărul unu, deoarece produce efecte benefice, atât 

asupra comunităţii locale, cât şi la nivel naţional.  

O economie sănătoasă şi prosperă a comunei Cernătești ar determina o 

creştere a bunăstării membrilor ce  alcătuiesc această comunitate. 

1. Infrastructura necesită îmbunătăţiri continue, de aceea investiţiile trebuie 

făcute după anumite criterii economice astfel încât să producă beneficii: 

- siguranţa şi securitatea locuitorilor comunei împotriva calamităţilor; 

- raportul valoarea investiţiei / efecte economico - financiare produse; 

- raportul valoarea investiţiei / numărul beneficiarilor. 

 

Ameliorarea posibilităţilor de transport prin executarea de drumuri locale noi, 

care să permită accesul la drumurile publice, judeţene şi naţionale, alimentarea cu apă 

potabilă şi gaze naturale a satelor din comuna Cernatesti, prin amenajarea reţelei de 

apă, a rezervoarelor şi captărilor de apă potabilă, construirea reţelei de canalizare şi 

amenajarea staţiilor de epurare a apelor uzate şi tratarea acestora, în paralel cu 

realizarea unor proiecte integrate de infrastructură - care vor contribui la ameliorarea şi 

conservarea protecţiei mediului, sunt obiective majore ce trebuie corelate cu o serie de 

măsuri care să vizeze îmbunătăţirea prelucrării şi comercializării produselor agricole. 

 

2. Conex factorului economic, un alt punct important pentru creşterea 

atractivităţii comunei îl constituie facilităţile culturale şi de agrement pe care le oferă 
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sau pe care ar putea să le ofere comuna, astfel încât confortul social al locuitorilor să fie 

îmbunătăţit. 

În cele ce urmează ne propunem analiza situaţiei locale, din perspectiva 

potenţialului investitor în economia locală a comunei Cernatesti 

O abordare particulara tine de proiectele privind cresterea eficientei 

energetice. 

Localitățile dețin o cotă importantă din consumul național de energie. De aceea 

îmbunătățirea eficienței energetice și producerea de energie din surse regenerabile la 

nivelul localităților pot contribui semnificativ la creșterea siguranței energetice atît la 

nivel local cât și național. 

Planificarea corespunzătoare a măsurilor de eficientizare energetică poate de 

asemenea să susțină o creștere economică inteligentă, sănătoasă şi durabilă la nivel 

local și să diminueze sărăcia energetică. Sărăcia energetică - definită în general ca fiind 

situația în care gospodăriile nu își pot permite încălzirea necesară sau alte servicii 

energetice necesare - are implicații extinse asupra celor afectați, adâncind sărăcia şi 

excluziunea în sens larg şi fiind un factor important de marginalizare socială. 

Îmbunătățirea eficienței energetice la nivelul localității poate contribui la crearea 

de locuri de muncă în zonă având în vedere că renovarea clădirilor, instalarea 

sistemelor de producere a energiei din surse regenerabile de energie, instalarea și 

operarea sistemelor de management energetic sunt activități care implică multă forță 

de muncă. 

Autorităţile locale trebuie să asigure, de asemenea, o serie de servicii comunitare 

de utilități publice caracterizate de un consum ridicat de energie, cum ar fi: transportul 

public local de călători, iluminatul public, salubrizarea localităților, gestionarea 

deșeurilor, alimentarea cu apă, canalizarea și epurarea apelor uzate, colectarea, 

canalizarea și evacuarea apelor pluviale, alimentarea cu energie termică, salubrizarea 

localităților, domenii în care se pot face îmbunătăţiri semnificative. Chiar şi atunci când 

aceste servicii sunt delegate către alţi operatori, se pot lua măsuri pentru reducerea 

consumului de energie, în cadrul contractelor de achiziţii publice de bunuri şi servicii. 

 

Autorităţile locale pot îndeplini rolul de producători locali de energie termică în 

sistem centralizat, producători de energie electrică sau gaze naturale, dar pot în același 

timp să fie prosumatori, producând energie din surse regenerabile: energie eoliană, 

energia derivată din biomasă (biodiesel, bioetanol, biogaz), energie geotermală, 

energie solară, dar și prin sistemele de producere în cogenerare a energiei electrice şi 

a energiei termice. 

 

Autoritățile locale pot adopta reglementări, politici de taxare locală sau programe 

de finanțare cum sunt subvențiile sau finanțările nerambursabile pentru a susține 
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inițiativele private în domeniul eficienței energetice sau al utilizării surselor 

regenerabile de energie. 

Totodată, deciziile strategice privind dezvoltarea urbană, cum ar fi evitarea 

extinderii nejustificate a aşezărilor urbane, pot reduce consumul de energie în 

transporturi, în rețeaua de iluminat public (extindere), amenajare teritoriu (noua 

infrastructură edilitară), servicii pentru asigurarea ordinii publice, servicii de sănătate       

(ambulanță), altele. 

 

Autoritatea administrației publice locale a inclus toate sectoarele relevante, din 

perspectiva consumului de energie pentru Comuna Cernatesti. 

În PIEE vor fi cuprinse acele măsuri pentru care UAT-ul este eligibil să intervină 

conform legii, respectiv poate aloca fonduri din bugetul local, poate accesa fonduri 

structurale, este eligibil să facă împrumuturi, să acceseze fonduri din alte surse 

(programul Româno Elvețian, fondul Norvegian, Fondul de mediu, etc.), altele. 

Serviciile comunitare de utilități publice sunt sub conducerea, coordonarea, 

controlul și responsabilitatea autoritățiii administrației publice locale și modalitatea de 

gestiune este stabilită prin hotărâri ale autorităților deliberative ale administrației 

publice locale. 

Astfel, se vor avea în vedere: 

✓ clădirile publice aflate sub autoritatea administrației locale; 

✓ clădiri rezidențiale; 

✓ iluminatul public; 

✓ alimentarea cu apă; 

✓ canalizare și epurarea apelor uzate; 

✓ colectarea, canalizarea și evacuarea apelor pluviale; 

✓ salubrizarea localităților 

 

Politica națională de eficiență energetică definește obiectivele privind 

îmbunătățirea eficienței energetice, țintele indicative de economisire a energiei, 

măsurile de îmbunatățire a eficienței energetice aferente, în toate sectoarele 

economiei naționale cu referiri speciale privind: 

• introducerea tehnologiilor cu eficiență energetică ridicată, a sistemelor 

moderne de masură și control, precum și a sistemelor de gestiune a 

energiei, pentru monitorizarea, evaluarea continuă a eficienței 

energetice și previzionarea consumurilor energetice; 

• promovarea utilizării la consumatorii finali a echipamentelor și 

aparaturii eficiente din punct de vedere energetic, precum și a surselor 
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regenerabile de energie; 

• reducerea impactului asupra mediului al activităților industriale și de 

producere, transport, distribuție și consum al tuturor formelor de 

energie; 

• aplicarea principiilor moderne de management energetic; 

• acordarea de stimulente financiare și fiscale, în condițiile legii; 

• dezvoltarea pieței pentru serviciile energetice. 

 

 

În acest contex a fost stabilita o schema de prioritizare  proiectelor de eficienta 

energetica. 

Mijloacele financiare pe care localitatea le poate aloca de la bugetul său provin 

din: venituri proprii din taxe și impozite locale, venituri din proprietate sau din vânzări 

de bunuri și servicii, privatizarea proprietăților municipale, subvenții de la bugetul de 

stat. 

Mijloacele financiare care pot fi atrase din surse externe sunt: fonduri 

nerambursabile puse la dispoziție de autoritățile naționale sau autorități/organizații 

europene/internaționale prin proiecte, fonduri speciale dedicate energiei sau mediului, 

Fondul Român pentru Eficiență Energiei, credite de la bănci comerciale, parteneriate 

public-privat, contracte de performanță energetică, concesiuni și leasing, donații, etc. 

Sursele de finanțare cuprind și alte instrumente financiare pentru economii de 

energie. 

În vederea finanțării măsurilor de eficiență energetică propuse în Programul de 

Îmbunătățire a Eficienței Energetice, trebuie avută în vedere aprobarea Programului 

de către Consiliul Local al UAT. 
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CHESTIONAR 
PRIVIND IDENTIFICAREA POTENȚIALULUI ȘI NEVOILOR DE DEZVOLTARE A 

COMUNEI CERNĂTEȘTI 

 

 

Chestionarul de față este realizat în contextul elaborării Strategiei de Dezvoltare Locală 

pentru comuna Cernătești. Răspunsurile furnizate prin acest chestionar vor fi avute în 

vedere în procesul de definire a direcțiilor și proiectelor strategice pe care și le va asuma 

autoritatea locală în vederea dezvoltării comunei. 

 

Va informăm că răspunsurile dumneavostră sunt confidențiale și orice alte date cu 

caracter personal nu au fost solicitate în completarea acestui chestionar. 

 

Legendă: 

1- Foarte nemulțumit 

2- Nemulțumit 

3- Satisfacător 

4- Mulțumit 

5- Foarte mulțumit 

 

1. Cât de mulțumit(ă) sunteți, în general, de următoarele ? 

 

a) Felul în care trăiți 1 2 3 4 5 

b) Comuna în care trăiți 1 2 3 4 5 

c) Satul în care trăiți 1 2 3 4 5 

d) Locuința dumneavoastră 1 2 3 4 5 

 

2. Cât de mulțumit(ă) sunteți, de starea drumurilor din comuna Cernătești (rețeaua de 

străzi, trotuare, zone pietonale, piste pentru bicicliști, etc)? 

 

1 2 3 4 5 

 

3. Cât de mulțumit(ă) sunteți, de starea utilităților din comuna Cernătești (apă, canalizare, 

iluminat public, salubrizare, etc)? 

 

1 2 3 4 5 

 

4. Cât de mulțumit(ă) sunteți, de școlile din comuna Cernătești? 

 

1 2 3 4 5 
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5. Cât de mulțumit(ă) sunteți, de instituțiile medicale din comuna Cernătești? 

 

1 2 3 4 5 

 

6. Cât de mulțumit(ă) sunteți, de primăria comunei Cernătești? 

 

1 2 3 4 5 

 

 

 

7. Cât de mulțumit(ă) sunteți, de curățenia din comuna Cernătești? 

 

1 2 3 4 5 

 

 

8. Cât de mulțumit(ă) sunteți, de securitatea cetățenilor din comuna Cernătești? 

 

1 2 3 4 5 

 

 

9. Cât de mulțumit(ă) sunteți, de nivelul dumneavoastră de trai? 

 

1 2 3 4 5 

 

10. Cât de mulțumit(ă) sunteți, de oferta de locuri de muncă din comuna Cernătești? 

 

1 2 3 4 5 

 

11. Considerați că nivelul de trai al populaţiei (asigurat de venituri, utilităţi, servicii) este 

satisfăcător? 

 

1. Da 

2. Într-o măsură limitată 

3. În mică măsură 

4. Nu, deloc 

12. În comună se pastreaza datinile și obiceiurile? 

 

1. Da 

2. Într-o măsură limitată 

3. În mică măsură 

4. Nu, deloc 
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13. Ce așteptați în mod special de la Primăria comunei Cernătești? 

 

1. Să discute mai des cu cetăţenii problemele locale 

2. Să-și comunice planurile și intenţiile de a face ceva în localitate  

3. Să mobilizeze comunitatea în soluţionarea problemelor locale  

4. Să nu-și rezolve doar problemele personale 

5. Să fie corecte și responsabile 

 

14. Considerați că implicarea dumneavostră în luarea deciziilor la nivel local este : 

 

1. Foarte importantă 

2. Importantă 

3. Mai puțin importantă 

4. Nu știu 

 

15. Aveți cunoștință despre proiectele pe care Primăria le realizează la nivelul comunei   

dumneavostră ? 

 

1. Da 

2. Nu 

 

16. Apreciați că în comunitatea dumneavoastră există persoane (copii, familii, vârstnici, 

persoane cu handicap) marginalizate sau în risc de marginalizare/excluziune socială?   

 

1. Da 

2. Nu 

 

17. Care considerați că ar trebui să fie,pe viitor,direcțiile de dezvolare ale comunei 

Cernătești? 

 

 proiectele de infrastructură de transport (reabilitarea străzilor, refacerea trotuarelor, 

construirea de piste pentru bicicliști) 

 

 proiectele de îmbunătățire a serviciilor publice (extinderea și modernizarea rețelei 

de apă-canal; modernizarea sistemului de iluminat public, construirea de spații de joacă 

pentru copii, modernizarea parcurilor) 

 

 proiectele de îmbunătățire a serviciilor de învătământ (reabilitarea și modernizarea 

rețelei de unităti de învătământ existente, dezvoltarea învătământului profesional și 

vocațional; dezvoltarea serviciilor de recalificare a forței de muncă) 

 

 proiectele de îmbunătătire a serviciilor sociale si de sănătate (modernizarea unitătilor 

sanitare; înfiintarea de noi farmacii/cabinete medicale) 
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 proiectele de îmbunătățire a economiei şi mediului de afaceri (sprijinirea înfiintățării și 

dezvoltării de noi firme; crearea de noi locuri de muncă; atragerea de investitii străine; 

sprijinirea dezvoltării afacerilor întreprinzătorilor locali) 

 

18. Vă rugăm să bifați categoria în care vă încadrați: 

 

a) Masculin  

b) Feminin  

c) Varsta  

18 - 30 ani  

31 - 45 ani  

46 - 60 ani  

peste 60 ani  

d) Educație  

Mai puțin de 7 clase  

Gimnaziu (7 - 8 clase)  

Școala profesională  

Liceu  

Școala postliceală/ colegiu  

Învățământ superior  
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AGRICULTURĂ ŞI DEZVOLTARE RURALĂ 

 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

✓ Potenţial agricol ridicat (existenţa   

       culturilor agricole); 

✓ Existenţa suprafeţelor de pǎşuni şi fâneţe 

✓ Posibilitatea extinderii activităţilor    

       agrozootehnice; 

✓ Proprietatea privată asupra terenului     

      suprafeţei agricole şi a efectivului de   

      animale; 

✓ Utilizarea redusǎ a pesticidelor şi  

         îngrǎşǎmintelor; 

✓ Condiţii naturale propice dezvoltării    

      agriculturii capabile să obţină produse    

      ecologice; 

✓ Costuri scăzute pentru terenurile agricole; 

✓ Producţii semnificative de pomi fructiferi; 

✓ Potenţial pentru dezvoltarea unui  

       puternic sector zootehnic; 

✓ Existenţa forţei de muncǎ disponibilǎ la    

      costuri rezonabile; 

✓ Existenţa forţei de muncă în comună; 

✓ Dezvoltarea durabilă a agriculturii prin   

       utilizarea redusă a îngrăşămintelor 

✓ Competitivitatea redusă a producţiei    

       agricole; 

✓ Infrastructura slab dezvoltată; 

✓ Agricultura practicată este una

 de  subzistenţă; 

✓ Ponderea mare a persoanelor   

      vârstnice care lucrează în agricultură; 

✓ În sectoarele din agricultură utilarea   

      tehnică este precară; 

✓ Promovarea insuficientă a zonei  

    rurale  şi a produselor specifice; 

✓ Criza relaţiilor de producţie; 

✓ Sistemul de colectare, prelucrare şi  

      valorificare superioară a produselor      

      specifice se face în cantităţi mici; 

✓ Imposibilitatea producătorilor agricoli   

      de a acumula capital şi de a demara   

      activităţi care să le aducă venituri  

      suplimentare. 

✓ Fondurile financiare insuficiente   

      pentru modernizarea şi popularea  

        infrastructurii zootehnice; 

✓ Criza mijloacelor de producţie; 

✓ Grad scăzut de mecanizare; 

✓ Promovarea insuficientă a produselor  

      alimentare şi nealimentare    

       tradiţionale; 

✓ Lipsa inovării în agricultură; 

✓ Dificultăţi de comercializare a   

      producţiei agricole; 

✓ Serviciile de consultanţă se 

confruntă 

        cu numărul scăzut de specialişti. 
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OPORTUNITĂŢI AMENINȚĂRI 
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✓ Existenţa Planului Naţional Strategic   

     pentru Dezvoltare Rurală; 

✓ Investiţiile din agricultură şi practicarea   

      agriculturii moderne, de mare   

      productivitate; 

✓ Existenţa unei finanţări europene  

      importante pentru agricultură ţintite pe   

      categorii specifice; 

✓ Aprobarea Programului Naţional – 

Cadru  

        de Restructurare şi Modernizare a unor  

        unităţi de profil zootehnic şi din industria   

        alimentară; 

✓ Sprijinul oferit de AFIR cu privire la   

      accesarea fondurilor europene; 

✓ Înfiinţarea complexelor agrozootehnice  

      pentru creşterea animalelor (ovine şi   

      bovine); 

✓ Înfiinţare ferme apicole; 

✓ Promovarea produselor tradiţionale locale  

     pe piața regională; 

✓ Dezvoltarea agriculturii bio şi eco;  

✓ Existenţa cadrului legislativ pentru  

      întemeierea şi dezvoltarea exploatărilor   

      agricole; 

✓ Accesarea Fondului European Agricol  

      pentru Dezvoltare Rurală şi Fondului  

      European pentru Pescuit pentru proiectele  

      de investiţii. 

✓ Numărul de concurenţi în creştere   

      pentru produsele agroalimentare de  

      pe piaţa Uniunii Europene; 

✓ Fenomene naturale: inundaţii,  

      eroziune şi alunecări de teren; 

✓ Migraţia forţei de muncă şi părăsirea  

      activităţilor agricole; 

✓ Declinul cercetării – dezvoltării în  

      vitivultură la nivel naţional; 

✓ Orientarea tinerilor spre alte domenii   

      de activitate; 

✓ Dezechilibrul accentuat între preţurile  

      imputurilor tehnologice 

(îngrăşăminte,   

      pesticide, seminţe, lucrări mecanice) 

şi  

      preţurile de valorificare a produselor   

      agricole a determinat în ultimele  

    decenii o puternică decapitalizare a  

  producătorilor agricoli; 

✓ Creşterea suprafeţei terenurilor   

      agricole neutilizate; 

✓ Absenţa unui cadru legal pentru  

      protejarea producţiei agricole interne; 

✓  Cadrul legislativ instabil; 

✓ Slaba informare a producătorilor  

      agricoli cu privire la normele   

     europene;         

✓  Concurența reprezentată de   

     comunele învecinate; 

✓ Resurse  financiare reduse pentru  

    finanţarea şico-finanţarea proiectelor   

    finanţate prin Fonduri Structurale,  

    Fonduri de Coeziune, FEADR şi FEP;    

✓ Cunoştinţe sumare legate de   

     elaborarea şi implementarea  

      proiectelor finanţate din Fonduri  

      Structurale, Fonduri de Coeziune,  

      FEADR şi FEP. 
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INFRASTRUCTURĂ ŞI MEDIU 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

✓ Localităţi aparţinătoare în număr de 7:  

      CERNĂTEȘTI, ca reşedinţă de comună; 

✓ Existenţa unor legǎturi directe între  

      comuna CERNĂTEȘTI şi municipiul   

      Ploieşti și Buvurești; 

✓ Gospodăriile racordate la reţeaua      

      electrică în procent mare; 

✓ Procent mare din străzi asfaltate; 

✓ Existenţa reţelelor de cablu TV în   

      comuna CERNĂTEȘTI; 

✓ Existenţa infrastructurii de telefonie      

      mobilă şi fixă în comuna CERNĂTEȘTI în  

      procent mare; 

✓ Reţea de iluminat public; 

✓ Eforturi ale autoritǎţilor locale de   

     aplicare  riguroasǎ a legislaţiei privind   

     protecţia mediului; 

✓ Dezvoltarea reţelei de operatori

 de  transport particulari, în judeţ; 

✓ Existenţa alimentǎrii cu apǎ,    

      electricitate; 

✓ Existenţa unităţilor medicale umane. 

✓ Drumurile asfaltate şi pietruite în     

      procent redus; 

✓ Toate localităţile duc lipsǎ de spaţii     

      verzi amenajate şi plantaţii de    

      protecţie; 

✓ Dezinteresul agenţilor economici    

      pentru protejarea mediului şi      

      creşterea calităţii acestuia; 

✓ Inexistenţa sistemului de canalizare; 

✓ Dotarea necorespunzătoare cu  echipamente; 

✓ Slabǎ diversificare a societăţilor în   

      domeniile industriei uşoare şi  

      alimentaţiei; 

✓ Inexistenţa unei staţii de epurare şi  

      tratare a apelor uzate; 

✓ Interesul scăzut al agenţilor  

      economici în protecţia mediului   

      înconjurător; 

✓ Neefectuarea de lucrări de stabilizare   

      în  zonele ce prezintă pericole de   

      alunecări de teren; 

✓ Rampa de deşeuri, neconformǎ cu cerinţele UE; 

✓ Educaţia ecologică este superficială;      

✓ Insuficienta  preocupare  a    

      agenţilor  economici în recuperarea  şi

 refolosirea ambalajelor. 

✓ Infrastructura de transport slab   

    dezvoltată;  

✓  Lipsa instalaţiilor de producere a apei    

     potabile; 

✓ Colectarea neselecţionatǎ a   

     deşeurilor, în vederea reciclǎrii,  

     refolosirii, recuperǎrii sau valorificǎrii   

     lor; 

✓  Colectarea şi depozitarea deşeurilor  

      în locuri care nu respectă legislaţia   

     europeană de mediu; 

✓ Reţeaua de canalizare inexistentă în  
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     comună; 

✓ Dotarea necorespunzătoare cu   

      echipamente; 

✓ Educaţia ecologică superficială,     

      neimplicarea factorilor de decizie în  

          formarea unor opinii viguroase; 

✓ Colectarea neselecţionată a   

    deşeurilor, în vederea reciclării,   

         refolosirii, recuperării sau valorificării   

         lor. 

OPORTUNITĂŢI AMENINȚĂRI 

✓ Proiect pentru canalizare depus la  

      Fondul de Mediu și la Ministerul     

      Dezvoltării; 

✓ Alimentarea cu gaze naturale a   

   satelor componente; 

✓ Modernizarea drumurilor comunale; 

✓ Extinderea şi modernizarea trotuarelor   

      în comună; 

✓ Realizarea reţelei de canalizare şi a  

      staţiei de epurare în paralel cu 

realizarea  

      unor proiecte integrate de        

   infrastructură care vor contribui la  

      ameliorarea şi conservarea protecţiei  

      mediului; 

✓ Îmbunătăţiri funciare în vederea    

      asigurării şi amenajării pajiştilor   

      necesare asigurării hranei animalelor; 

✓ Modernizarea infrastructurii rutiere prin  

      programe judeţene; 

✓ Mărirea suportului financiar acordat de   

     Uniunea Europeană prin Fonduri   

    Structurale  pentru finanţarea proiectelor  

     de infrastructură şi mediu; 

✓ Posibilitatea accesării unor programe de   

      finanţare comunitare ale Uniunii  

      Europene pentru sprijinirea dezvoltării  

      infrastructurii în  mediul rural, în special   

      FEADR. 

✓ Resurse  financiare insuficiente   

     pentru finanţarea şi cofinanţarea  

     proiectelor finanţate prin Fonduri  

    Structurale, Fonduri de Coeziune,  

     FEADR şi FEP; 

✓  Distrugerea pădurilor din  

      extravilanul comunei 

✓  Cunoştinţe sumare legate de  

      elaborarea şi  implementarea   

      proiectelor finanţate din Fonduri  

      Structurale, Fonduri de Coeziune,  

       FEADR şi FEP; 

✓  Informaţii sumare legate de normele  

      europene de mediu în rândul IMM; 

✓  Cunoştinţe insuficiente legate de  

      elaborarea şi implementarea   

      proiectelor finanţate din Fonduri  

      Structurale, Fonduri de Coeziune,  

      FEADR şi FEP, pentru proiecte de  

      infrastructură şi mediu; 

✓  Schimbările climatice; 

✓  Riscurile de mediu: inundaţii,  

      alunecări de teren; eroziunea 

solului,   

       seceta, cutremurele; 

✓  Defrişările necontrolate; 

✓ Instabilitatea legislaţiei; 

✓ Indiferenţa faţă de protecţia  

      mediului. 
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ECONOMIC 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

1. Forţa de muncă existentă şi 

nefructificată  la valoarea reală; 

2. Existenţa unei comunităţi de afaceri 

locale reprezentată prin societăţi 

comerciale; 

3. Prezenţa unor activităţi economice 

neagricole în ultimii ani; 

4. Forţǎ de muncǎ disponibilǎ; 

5. Existenţa reţelelor de comunicaţii 

(telefonie, internet, cablu); 

6. Obţinerea produselor ecologice prin 

existenţa potenţialului; 

7. Potenţial de dezvoltare a turismului în 

zonă 

8. Obţinerea produselor ecologice prin 

existenţa potenţialului; 

9. Spaţii şi terenuri disponibile pentru  

dezvoltǎri antreprenoriale; 

10. Preocuparea pentru introducerea 

tehnologiilor noi şi pentru activitatea 

de cercetare – dezvoltare; 

11. Existenţa în localitate a agenţilor 

economici, care ajutǎ la dezvoltarea 

localitǎţii şi la crearea de noi locuri de 

muncǎ. 

12. Preocuparea pentru introducerea 

tehnologiilor noi şi pentru activitatea de 

cercetare-dezvoltare. 

1. Resurse financiare la nivel local 

insuficiente pentru susţinerea şi promovarea 

unor investiţii; 

2. Folosirea unor tehnologii vechi, cu 

productivitate şi eficienţă economică 

scăzută; 

3. Lipsa unui management calitativ la 

nivelul afacerilor mici; 

4. Inexistenţa unor forme de promovare a 

comunei pentru creşterea numǎrului de 

turişti pe teritoriul acesteia; 

5. Infrastructura deficitară de asistenţă 

pentru afaceri; 

6. Lipsa investiţiilor străine; 

7. Lipsa canalelor de colectare a produselor 

agricole; 

8. Absenţa implementării sistemului de 

calitate în cadrul proceselor de producţie şi 

a produselor; 

9. Informarea succintă cu privire la normele 

europene; 

10.  Absenţa implementǎrii sistemului de 

calitate în cadrul proceselor de producţie şi 

a produselor; 

11.  Venituri mici ale populaţiei; 

12.  Informarea succintǎ cu privire la 

normele europene; 

13.  Folosirea unor tehnologii vechi, cu 

productivitate şi eficienţǎ economicǎ 

scǎzutǎ; 

14.  Inexistenţa unor contacte mai strânse 

între administraţie şi agenţii private;  

15.  Scǎderea nivelului de pregǎtire al 

resurselor umane; 

16.  Spirit antreprenorial local redus; 

17.  Lipsa unui sistem informaţional adecvat 

susţinerii activitǎţilor din toate ramurile 

economiei, în vederea diversificǎrii gamei 

serviciilor şi activitǎţilor productive; 
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18.  Lipsa unor investiţii economice de tip 

parteneriat public – privat; 

19.  Lipsa unei strategii de marketing local şi 

insuficienta promovare a produselor şi 

serviciilor locale. 

 

                    OPORTUNITĂŢI AMENINȚĂRI 

1. Dezvoltarea şi diversificare serviciilor  

productive; 

2. Fenomenul migratoriu pozitiv dinspre 

      mediul urban spre comunitatea din    

      CERNĂTEȘTI ; 

3. Punerea la dispoziţie de terenuri şi spaţii 

din comună care pot fi folosite pentru 

dezvoltări antreprenoriale; 

4. Valorificare resurselor locale, realizând 

producţii ce iau calea oraşului; 

5. Participarea la târguri de profil; 

6. Programe guvernamentale pentru 

încurajarea iniţiativelor locale, în special 

în domeniul dezvoltării zootehniei şi a 

infrastructurii aferente; 

7. Existenţa resurselor locale, care pot fi 

valorificate la potenţialul maxim al lor; 

8. Programe naţionale de sprijinire a IMM 

prin acordarea de granturi; 

9. Posibilitatea accesării creditelor cu 

dobândă subvenţionată pentru crearea 

de noi locuri de muncă în mediul rural;  

10. Valorificarea tradiţiilor locale în diverse 

activităţi economice; 

11. Programe guvernamentale în derulare de 

susţinere a sectorului IMM; 

12. Asistenţă financiară din partea Uniunii 

Europene pentru IMM-uri, prin Fonduri 

Structurale, Fonduri de Coeziune, FEADR 

şi FEP; 

13. Încheierea de parteneriate a autorităţilor 

locale, cu investitori locali sau străini. 

1. Legislaţia în continuă schimbare; 

2. Ofertede creditare greu accesibile 

(garanţii mari); 

3. Numărul în scădere a populaţiei active. 

4. Datorită infrastructurii sociale 

neadecvate, raportate la potenţialul 

comunei investitorii au un interes 

scăzut pentru începerea afacerilor în 

comună; 

5. Nivelul scăzut al taxelor şi impozitelor 

locale; 

6. Rata ridicată a dobânzii la credite; 

7. Creşterea ponderii muncii la negru, cu 

efecte negative asupra pieţei muncii, 

economiei locale şi asistenţei sociale 

în perspectivă; 

8. Criza economică la nivel global dar şi 

naţional; 

9. Receptivitate şi flexibilitate scăzută a 

populaţiei locale la cerinţele noi ale 

pieţei, care determină în timp decalaje 

economice mari. 
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EDUCAŢIE ŞI CULTURĂ 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

1. Existenţa unităţilor şcolare; 

2. Suficienta cuprindere a preşcolarilor prin   

        existenţa grădiniţelor; 

3. Existenţa căminelor culturale, şi a unei  

        biblioteci; 

4. Rezultate bune obținute de elevii din   

        comună; 

5. Programe de investiții pentru   

        reabilitarea  infrastructurii educaționale; 

6. Aplicarea unor programe pentru    

        stimularea procesului de învățare  

        continuă; 

7. Implementarea programelor de   

        integrare a copiilor de etnie în unitǎţile  

        învǎţǎmantului obligatoriu; 

8. Majoritatea locuitorilor comunei au un  

        nivel ridicat de pregătire şcolară şi  

        profesională; 

9. Management şcolar adecvat în unitǎţile  

        de învǎţǎmant public; 

10. Reducerea numǎrului de elevi ce revin la   

        un cadru didactic; 

11. Spiritualitatea creştin-ortodoxă din  

        comună este reprezentată printr-o  

        parohie; 

12. Autoritǎţi locale deschise, interesate de  

       procesul educativ. 

1. Scăderea calității învățământului la nivel  

      național cu repercursiuni la nivel local; 

2. Scăderea demografică a populaţiei va  

      conduce la micşorarea populaţiei   

      școlarizate  în învăţământul primar şi  

      gimnazial; 

3. Lipsa unor politici educaționale care să 

fie  

      corelate cu cererea de pe piața muncii; 

4. Costul ridicat al programelor de educație  

      profesională a adulților; 

5. Lipsa psihologilor şcolari; 

6. Lipsa spaţiilor de joacă pentru copii; 

7. Cadre specializate care fac naveta; 

8. Sistem educaţional incomplet – nu  

      există programe de pregǎtire pe tot  

      parcursul vieţii; 

9. Scǎderea nivelului de pregǎtire al  

      resurselor umane; 

10. Gradul de acoperire relativ ridicat a  

      posturilor didactice din şcoli cu cadre  

      suplinitoare; 

11. Procentajul relativ ridicat de elevi   

      şcolarizaţi în învǎţǎmǎntul cu clase   

         simultane; 

12. Dotǎri limitate care sǎ sprijine    

      performanţa şcolarǎ; 

13. Lipsa programelor de calificare,   

      recalificare pentru şomeri; 

14. Inexistenţa unor programe educative  

      pentru populaţie; 

15. Inexistenţa unor programe de tipul a  

      doua şansǎ; 

16. Spaţii de joacǎ pentru copii insuficiente; 

17. Inexistenţa unui centru de excelenţǎ  

      pentru copiii cu rezultate bune; 

18. Lipsa mǎsurilor privind prevenirea  
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      abandonului şcolar. 

                  OPORTUNITĂŢI AMENINȚĂRI 

1. Corelarea sistemului național de educație 

cu cerințele europene în domeniu; 

2. Investiții private în domeniul educației; 

3. Construirea de noi spaţii de joacă pentru   

      copii; 

4. Realizarea de mini-terenuri pentru  

   activităţi sportive; 

5. Reabilitarea căminelor culturale; 

6. Reabilitarea grădiniţelor; 

7. Existenţa unor programe comunitare şi  

      naţionale de asigurare a accesului la   

      educaţie pentru populaţiile 

dezavantajate 

8. Politici de stimulare a ocupării posturilor  

      vacante pentru cadrele didactice şi a  

        menţinerii cadrelor calificate. 

1. Scăderea gradului de instruire şcolară a  

      populaţiei tinere; 

2. Scăderea natalităţii datorată şi lipsei de  

      coerenţă a politicilor sociale; 

3. Grad ridicat de părăsire timpurie a  

      sistemelor de educație și formare  

      profesională continuă; 

4. Necorelarea între politica de 

reorganizare  

   a sistemului de educație și investițiile  

realizate; 

5. Buget        încă        insuficient        alocat 

        învăţământului public generând  

   fenomene de dotare materială la limita  

        necesarului unităţilor sau recurgerea la   

    finanţare paralelă prin aportul familiilor; 

6. Plecarea cadrelor didactice din sistemul de  

      învăţământ. 
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RESURSE UMANE - PIAŢA MUNCII 
 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

1. Populaţia aptă de muncă în procent 

mare; 

2. Autorităţile publice locale dotate cu 

reţea de calculatoare, internet şi 

servicii gestionate cu sistem IT; 

3. Personal calificat la nivel de 

primǎrie; 

4. Transparența funcţionǎrii 

sistemului instituţional pentru 

fiecare angajat 

5. Specialişti în domenii variate de 

activitate cum ar fi: agricultură, 

silvicultură şi pescuit, în industrie şi 

construcţii precum şi în sectorul 

terţiar; 

6. Rata de activitate şi de ocupare 

ridicate; 

7. Ospitalitatea recunoscută a 

locuitorilor; 

8. Forţa de muncă poartă amprenta 

caracteristicilor economiei rurale 

predominant agricole 

9. Număr relativ redus al persoanelor 

inapte  de muncă; 

10. Nivel al şomajului mai redus; 

11. Infracţionalitatea extrem de redusă 

în comună. 

12. Se acordǎ mare atenţie seviciilor 

sociale; 

1. Pregătirea şcolară şi deci nivelul de  

      educaţie al populaţiei rurale mult mai  

      redus decât în mediul urban; 

2. Migrarea persoanelor tinere spre 

mediul  

      urban şi străinătate, mai cu seamă a  

      celor cu pregătire profesională înaltă; 

3. Perturbarea structurii pe sexe; 

4. Locuitorii zonei au o capacitate 

financiară relativ scăzută; 

5. Adaptarea mai lentă a populaţiei rurale  

     mature şi vârstnice la schimbările şi  

     provocările lumii actuale, în general, şi la  

     fenomenul mobilităţii şi reconversiei    

   profesionale, în special; 

6. Generalizarea procesului

 de  îmbătrânire. 

7. Capacitatea financiarǎ relativ scǎzutǎ a  

      locuitorilor zonei; 

8. Sporul natural negativ influenţeazǎ  

     dezvoltarea viitoare a comunei prin  

     tendinţa de îmbǎtrânire a populţiei şi  

     scǎderea forţei de muncǎ; 

9. Lipsa unor locuri de muncǎ în  

   domeniul  activitǎţilor productive şi a  

     serviciilor;  

10.  Numǎr destul de mare al populaţiei 

        dezocupate; 
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OPORTUNITĂŢI AMENINTARI 

1. Implicarea autorităţilor locale în 

problemele comunităţii; 

2. Grad redus de ocupare 

profesională, deci potenţial 

important al forţei de muncă 

locale, la salarii competitive la nivel 

regional (faţă de polii de creştere); 

3. Exemple de succes ale unor 

localnici cu iniţiativă; 

4. Existenţa Strategiei Naţionale 

Antisărăcie; 

5. Grad relativ redus de inadaptare 

socială a locuitorilor comunei; 

6. Fondurile comunitare puse la 

dispoziţie în domeniul social; 

7. Posibilitatea accesării unor 

programe de finanţare 

guvernamentale pentru 

reconversie profesională şi crearea 

de noi locuri de muncă pentru 

şomeri. 

1. Ieşirea persoanelor calificate din 

viaţa activă, ceea ce duce la 

micşorarea numărului acestora; 

2. Fenomenul de reducere a populaţiei 

rurale; 

3. Îmbătrânirea demografică; 

4. Creşterea ponderii muncii la negru, 

cu efecte negative asupra pieţei 

muncii, economiei locale şi asistenței 

sociale în perspectivă; 

5. Dispariţia tradiţiilor locale, o dată cu 

trecerea timpului; 

6. Majorarea numărului şomerilor în 

rândul tinerilor absolvenţi. 
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TURISM 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

1. Cadru natural deosebit cu potential 
turistic la nivel international; 

2. Existenţa obiceiurilor populare; 
3. Potenţial de dezvoltare a 

agroturismului; 
4. Implicarea autorităţilor locale în 

problemele comunităţii; 

5. Exemple de succes ale unor 
localnici cu  iniţiativă; 

1. Resurse financiare insuficiente, investiţii 
autohtone şi strǎine insuficiente; 

2. Lipsa de preocupare a cetǎţenilor şi 
autoritǎţilor locale privind conservarea 
mediului; 

3. Inexistenţa unor forme de promovare a 
comunei pentru creşterea numǎrului de 
turişti pe teritoriul acesteia. 

4. Insuficienţa locurilor de cazare; 
 
 

 
OPORTUNITĂŢI 

 
AMENINTARI 

1. Grad redus de ocupare profesională, 
deci potenţial important al forţei de 
muncă locale, la salarii competitive la 
nivel regional (faţă de polii de creştere); 

2. Existenţa Strategiei Naţionale Antisărăcie; 
3. Grad relativ redus de inadaptare socială 

a locuitorilor comunei; 
4. Fondurile comunitare puse la dispoziţie 

în domeniul social; 
5. Posibilitatea accesării unor programe de 

finanţare guvernamentale pentru 
reconversie profesională şi crearea de 
noi locuri de muncă pentru şomeri. 

6. Îmbunǎtǎţirea condiţiilor infrastructurii 
fizice şi de utilitǎţi; 

7. Încurajarea unor noi forme de turism (de 
agrement, rural, ecologic); 

8. Realizare complex turistic; 
9. Extinderea reţelei de ferme şi gospodării 

autorizate pentru practicarea agro-
turismului; 

10. Se poate dezvolta agroturismul şi 
turismul de week-end; 

11. Disponibilitatea unor resurse 
suplimentare, posibil a fi accesate prin 
utilizarea programelor de finanţare ale 
Uniunii Europene. 

1. Reacţia redusǎ a mediului local la 

schimbǎrile şi provocǎrile zilelor noastre, 

conducand la scǎderea competitivitǎţii 

teritoriului comunei, în favoarea altor 

teritorii, considerate mai interesante de 

cǎtre turişti şi investitorii în turism; 

2. Nepromovarea suficientǎ a zonei pentru 

atragerea turiştilor; 

3. Migrarea turisticǎ cǎtre alte regiuni. 
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STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A 

COMUNEI CERNĂTEȘTI, JUDEȚUL BUZĂU 
 

PORTOFOLIUL DE PROIECTE 2021-2027 

 

I. OBIECTIVUL STRATEGIC – INFRASTRUCTURĂ ȘI TRANSPORT 

 

Direcția de intervenție 1.1. Creșterea conectivității la nivel local, județean si 

regional, prin dezvoltarea și reabilitarea infrastructurii rutiere 

Denumire proiect Perioadă 

implementare 

Valoare LEI  Surse de finanțare 

P1. Modernizare drumuri în 

Comuna Cernătești, județul 

Buzău 

2020-2024 12.911.162 Buget local; Alte surse de 

finanțare 

P2. Modernizare drumuri de 

interes local în satele 

aparținătoare Comunei 

Cernătești 

2021-2027 15.000.000 Buget local; Alte surse de 

finanțare 

P3. Reabilitarea și modernizarea 

sistemului rutier în vederea 

îmbunătățirii conectivității cu 

localități învecinate  

2021-2027 15.000.000 PNDR; Buget local; Alte 

surse de finanțare 

P4. Realizarea de alei pietonale, 

șanțuri și trotuare în toate 

satele aparținătoare Comunei 

Cernătești 

2021-2027 4.500.000 Buget local, Alte surse de 

finanțare, PNDR, PNRR 

P5. Construire poduri în satele 

Manasia și Vlădeni din 

Comuna Cernătești, județul 

Buzău 

2021-2027 10.000.000 Buget local, Alte surse de 

finanțare, PNDR, PNRR 

P6. Modernizarea drumurilor de 

interes local inclusiv realizarea 

de piste de biciclete către 

obiective turistice 

2021-2027 7.000.000 Buget local, Alte surse de 

finanțare, PNDR, PNRR 

P7. Implementarea unui sistem de  

optimizare a traficului rutier si 

de semnalizare în zona 

2021-2027 5.000.000 Buget local, Alte surse de 

finanțare, PNDR, PNRR 
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trecerilor de pietoni adiacente 

unităților de învățământ. 

P8. Realizarea de statii moderne 

de călători pentru transportul 

public 

2021-2027 5.000.000 Buget local, Alte surse de 

finanțare, PNDR, PNRR 

P9. Realizarea unei stații de 

încărcare pentru vehicule 

electrice 

2021-2027 2.000.000 Buget local, Alte surse de 

finanțare, PNDR, PNRR 

P10. Înființarea unei societăți de 

transport public pentru 

facilitarea accesului 

locuitorilor către zonele 

învecinate 

2021-2027 200.000 Buget local, Alte surse de 

finanțare, PNDR, PNRR, 

POT 

P11. Achiziționarea de mijloace 

ecologice de transport public 

local  

2021-2027 5.000.000 Buget local, Alte surse de 

finanțare, PNDR, PNRR 

P12. Realizarea unei stații de 

încărcare pentru autobuze și 

microbuze electrice 

2021-2027 2.000.000 Buget local, Alte surse de 

finanțare, PNDR, PNRR 

 

Direcția de intervenție 1.2. Extinderea și modernizarea infrastructurii edilitare, 

în vederea asigurării unei dezvoltări durabile și integrate 

Denumire proiect Perioadă 

implementare 

Valoare LEI Surse de finanțare 

P13. Dezvoltare sistem inteligent de 

distribuție de gaze naturale în 

comuna Cernătești, Județul 

Buzău 

2021-2027 35.000.000 POIM 

P14. Proiect regional de dezvoltare a 

infrastructurii de apă și apă 

uzată din județul Buzău 

2021-2027 39.794.285 POIM 

P15. Extinderea rețelei de apă și apă 

uzată în satele Aldeni, Manasia, 

Caldărușa, Vlădeni și Băești, 

comuna Cernătești,  județul 

Buzău 

2021-2027 20.000.000 POIM, PNRR, Alte surse de 

finantare, Buget Local 

P16. Eficiență energetică prin 

extinderea și modernizarea 

sistemului de iluminat public în 

Comuna Cernătești 

2021-2027 5.000.000 Buget local, Alte surse de 

finanțare, PNRR 

P17. Reducerea emisiilor de CO2 și 2021-2027 500.000 Buget local, Alte surse de 
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măsuri de eficientizare a 

costurilor prin implementarea 

unui sistem de 

telemanagement a sistemului 

de iluminat public 

finanțare, PNRR 

P18. Producție energie electrică din 

surse regenerabile 

2021-2027 500.000 Buget local, Alte surse de 

finanțare, PNRR, POM, AFM 

P19. Creșterea eficienței energetice 

prin amplasarea de panouri 

fotovoltaice pe 

amplasamentele clădirilor 

publice 

2021-2027 500.000 Buget local, Alte surse de 

finanțare, PNRR, POM, AFM 

P20. Reabilitare în vederea creșterii 

eficienței energetice clădiri 

publice - Școala gimnazială 

Cernătești 

2021-2027 2.000.000 Buget local, Alte surse de 

finanțare, PNRR 

P21. Reabilitare în vederea creșterii 

eficienței energetice clădiri 

publice - Școala primară 

Zărneștii de Slănic 

2021-2027 2.000.000 Buget local, Alte surse de 

finanțare, PNRR 

P22. Reabilitarea și modernizarea 

clădirilor de interes public din 

Comuna Cernătești 

2021-2027 6.000.000 Buget local, Alte surse de 

finanțare, PNRR 

P23. Extinderea sistemului de 

supraveghere video pentru 

creșterea siguranței cetățenilor 

din comuna Cernătești 

2021-2027 1.000.000 Buget local, Alte surse de 

finanțare 

P24. Implementarea unui sistem de 

wi-fi în comuna Cernătești 

2021-2027 200.000 Buget local, Alte surse de 

finanțare 

P25. Modernizarea și dotarea 

Serviciului Voluntar pentru 

Situații de Urgență (SVSU) 

2021-2027 1.000.000 Buget local, Alte surse de 

finanțare, PNDR 

P26. Achiziționarea de utilaje pentru 

serviciile publice de utilități 

publice 

2021-2027 1.500.000 Buget local, Alte surse de 

finanțare 

P27. Achiziționarea unui autoturism 

(Duster) pentru primărie  

2021-2027 100.000 Buget local, Alte surse de 

finanțare 
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Direcția de intervenție 1.3 – Protecția mediului 

 

 

Directia de interventie 1.4 Regenerare locală, spații degradate, promovarea 

investițiilor în infrastructura verde din zona rurală 

 

Denumire proiect Perioadă 

implementare 

Valoare LEI Surse de finanțare 

P36. Actualizare PUG al comunei 

Cernătești 

2021-2027 1.000.000 Buget local, Alte surse de 

finanțare 

P37. Modernizarea, extinderea și 

dotarea locurilor de joacă 

pentru copii  

2021-2027 500.000 Buget local, Alte surse de 

finanțare 

Denumire proiect Perioadă 

implementare 

Valoare LEI Surse de finanțare 

P28. Implementarea unui sistem 

de colectare selectivă a 

deșeurilor 

2021-2027 2.500.000 Buget local, Alte surse de 

finanțare, AFM 

P29. Amenajarea unei platforme 

de sortare, depozitare și 

transport al deșeurilor 

2021-2027 3.500.000 Buget local, Alte surse de 

finanțare, AFM 

P30. Măsuri de promovare a 

conceptului de colectare 

selectivă a deșeurilor 

2021-2027 200.000 Buget local, Alte surse de 

finanțare, POEO 

P31. Modernizarea și dotarea 

Serviciului de salubrizare 

Cernătești 

2021-2027 1.500.000 Buget local, Alte surse de 

finanțare 

P32. Achiziționarea de pubele 

ecologice 

2021-2027 1.000.000 Buget local, Alte surse de 

finanțare, PODD 

P33. Măsuri de combatere și 

prevenire a practicilor ilegale 

de deversare la sol 

2021-2027 1.000.000 Buget local, Alte surse de 

finanțare, PODD 

P34. Reîmpădurirea zonelor 

degradate din arealul 

comunei Cernătești 

2021-2027 10.000.000 Buget local, Alte surse de 

finanțare, PNRR,  

P35. Lucrări de regularizare a 

râului Slănic 

2021-2027 20.000.000 Buget local, Alte surse de 

finanțare, PNRR,  
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P38. Extinderea spațiilor verzi în 

arealele de locuit prin 

realizarea de mini-parcuri 

cât și dotarea acestora cu 

mobilier stradal inteligent 

2021-2027 500.000 Buget local, Alte surse de 

finanțare, PNRR 

P39. Lucrări de consolidare și 

îndiguire a malurilor râului și 

a infrastructurii de preluare 

a torenților 

2021-2027 10.000.000 Buget local, Alte surse de 

finanțare 

 

II. OBIECTIVUL STRATEGIC – SMART VILLAGE ȘI ADMINISTRATIE 

 

Denumire proiect Perioadă 

implementare 

Valoare 

LEI 

Surse de finanțare 

P40. Modernizarea spațiilor 

publice cu mobilier stradal 

inteligent  

2021-2027 1.000.000 Buget local, Alte surse de 

finanțare, PNRR, 

P41. Sistem de triaj medical și 

informare electronică în timp 

real pentru protecția activă în 

instituțiile de învățământ 

2021-2027 1.500.000 Buget local, Alte surse de 

finanțare, PNRR,POS 

P42. Implementarea cadastrării 

sistematice în comuna 

Cernătești, județul Buzău 

2021-2027 3.000.000 Buget local, Alte surse de 

finanțare, PNRR,POS 

P43. E-Cernătești – platforma 

digitală privind accesul 

cetățenilor la informațiile de 

interes public 

2021-2027 500.000 Buget local, Alte surse de 

finanțare, POCIDIF 

P44. Digitalizarea serviciilor 

publice prin introducerea de 

sisteme informatice inovative 

în administrația publică 

2021-2027 500.000 Buget local, Alte surse de 

finanțare, POCIDIF, PNRR, 

POEO 

P45. Programe de formare 

profesională a funcționarilor 

publici 

2021-2027 100.000 Buget local, Alte surse de 

finanțare 

P46. E-Biblioteca – Digitalizarea 

bibliotecii locale 

2021-2027 300.000 Buget local, Alte surse de 

finanțare, POCIDIF 

P47. Retrodigitalizarea arhivei 

Primăriei Comunei Cernătești  

2021-2027 300.000 Buget local, Alte surse de 

finanțare, POCIDIF, POEO 

P48. Implementarea unui sistem 

digital de zonare și 

2021-2027 1.500.000 Buget local, Alte surse de 

finanțare, POCIDIF, PNRR 
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microzonare a suprafețelor 

agricole 

    

III. OBIECTIVUL STRATEGIC – ECONOMIA LOCALĂ 

 

Direcția de intervenție 3.1. Dezvoltarea și sprijinirea mediului economic - Sprijin 

pentru dezvoltarea mediului de afaceri local, Agricultură și promovare produse 

locale 

 

Denumire proiect Perioadă 

implementare 

Valoare 

LEI 

Surse de finanțare 

P49. Înființarea și dotarea unui 

târg săptămânal local 

2021-2027 500.000 Buget local, Alte surse de 

finanțare 

P50. Construirea și dotarea unui 

centru en-gros pentru 

producătorii locali 

2021-2027 1.500.00 Buget local, Alte surse de 

finanțare, PNDR 

P51. Crearea unui structuri de 

promovare pentru 

producătorii și produsele 

locale 

2021-2027 500.000 Buget local, Alte surse de 

finanțare, POEO 

P52. Elaborarea unei strategii de 

marketing local 

2021-2027 100.000 Buget local, Alte surse de 

finanțare 

P53. Dezvoltarea unor structuri 

locale de sprijinire a 

afacerilor, în scopul atragerii 

investițiilor, revigorării și 

dezvoltării economiei  

2021-2027 800.000 Buget local, Alte surse de 

finanțare, POEO 

P54. Dezvoltarea de clustere 

economice pentru servicii și 

agricultură 

2021-2027 700.000 Buget local, Alte surse de 

finanțare, POEO, PODD 

P55. Acțiuni de promovare a zonei 

cu informații de interes 

privind potențialul economic 

și al oportunităților de 

dezvoltare 

2021-2027 100.000 Buget local, Alte surse de 

finanțare 

P56. Crearea de structuri în 

vederea identificării 

oportunităților de parteneriat 

public privat în vederea 

2021-2027 200.000 Buget local, Alte surse de 

finanțare 
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demarării de activități 

industriale 

P57. Realizarea unui centru de 

sprijin pentru start-up-uri în 

agricultură 

2021-2027 500.000 Buget local, Alte surse de 

finanțare 

P58. Înființarea unui centru de 

sprijin pentru start-up-uri în 

industrie 

2021-2027 500.000 Buget local, Alte surse de 

finanțare, POCIDIF 

P59. Realizarea unui centru de 

informare a cetățenilor 

privind programele de 

finanțare nerambursabile  

2021-2027 400.000 Buget local, Alte surse de 

finanțare 

P60. Organizarea de evenimente în 

parteneriat cu AJOFM pentru 

promovarea culturii 

antreprenoriale în rândul 

tinerilor din comuna 

Cernătești 

2021-2027 50.000 Buget local, Alte surse de 

finanțare, POEO 

P61. Realizarea unei linii de 

procesare și uscare a fructelor 

2021-2027 1.000.000 Buget local, Alte surse de 

finanțare 

P62. Infiintarea unei linii 

tehnologice pentru 

procesarea produselor lactate 

2021-2027 1.000.000 Buget local, Alte surse de 

finanțare 

P63. Organizarea unei burse locale 

a locurilor de munca 

2021-2027 50.000 Buget local, Alte surse de 

finanțare, POEO 

P64. Modernizarea drumurilor 

vicinale din comuna 

Cernatesti 

2021-2027 5.000.000 Buget local, Alte surse de 

finanțare, PODD, PNDR 

 

 

 

 

IV. OBIECTIVUL STRATEGIC – SERVICII SOCIALE ȘI SĂNĂTATE 

 

Denumire proiect Perioadă 

implementare 

Valoare  

LEI 

Surse de finanțare 

P65. Crearea unui centru social  

recreativ pentru persoanele 

2021-2027 1.000.000 Buget local, Alte surse de 

finanțare, PNRR 
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vârstnice din comuna Cernătești 

P66. Crearea unui centru de zi copii 

defavorizați din comuna 

Cernătești 

2021-2027 4.000.000 Buget local, Alte surse de 

finanțare, POIDS 

P67. Crearea unui after school 

pentru copiii din comuna 

Cernătești 

2021-2027 4.000.000 Buget local, Alte surse de 

finanțare, PNRR 

P68. Înființarea unui centru 

multifuncțional pentru activități 

și servicii pentru comunitate 

2021-2027 4.000.000 Buget local, Alte surse de 

finanțare, PNRR 

P69. Înființarea și dotarea unui 

cabinet stomatologic școlar în 

comuna Cernătești 

2021-2027 4.000.000 Buget local, Alte surse de 

finanțare, PNRR, POS 

P70. Înființarea și dotarea 

cabinetelor medicale școlare în 

Comuna Cernătești 

2021-2027 4.000.000 Buget local, Alte surse de 

finanțare, PNRR, POS 

P71. Înființarea și dotarea unui 
dispensar medical în comuna 
Cernătești 

2021-2027 4.000.000 Buget local, Alte surse de 
finanțare, PNRR, POS 

 

V. OBIECTIVUL STRATEGIC – EDUCAȚIE 

Direcția de Intervenție 5.1 - Îmbunătățirea calității și eficienței sistemului 

educațional, inclusiv pentru formarea profesională continuă 

enumire proiect Perioadă 

implementare 

Valoare 

LEI 

Surse de finanțare 

P72. Creșterea calității serviciilor 

educaționale în comuna 

Cernătești prin reabilitarea, 

modernizarea și dotarea 

unităților școlare  

2021-2027 5.500.000 PNRR; Buget local; Alte 

surse de finanțare 

P73. Construirea unei grădinițe în 

comuna Cernătești 

2021-2027 3.500.000 PNRR; Buget local; Alte 

surse de finanțare 

P74. Programe de combatere a 

fenomenului de abandon 

școlar în școlile din comuna 

Cernătești 

2021-2027 1.500.000 PNRR; Buget local; Alte 

surse de finanțare, POEO 

P75. Dezvoltarea de programe de 

formare continuă a cadrelor 

didactice 

2021-2027 1.500.000 Buget local; Alte surse de 

finanțare, POEO 

P76. Achiziționarea de tablete și 

dispozitive electronice pentru 

unitățile de învățământ din 

2021-2027 450.000 Buget local; Alte surse de 

finanțare, POCIDIF, PNRR 
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comuna Cernătești, județul 

Buzău 

P77. Achiziționarea de 

echipamente de protecție 

medicală pentru unitățile de 

învățământ din comuna 

Cernătești, județul Buzău 

2021-2027 240.000 Buget local; Alte surse de 

finanțare, POIM 

P78. Înființarea de terenuri de 

sport multifuncționale la 

școlile din comuna Cernătești 

2021-2027 1.500.000 Buget local; Alte surse de 

finanțare 

P79. Programe de consiliere și 

orientare profesională pentru 

șomeri, persoane inactive sau 

persoane aflate în căutarea 

unui loc de muncă 

2021-2027 500.000 Buget local; Alte surse de 

finanțare, POEO 

VI. OBIECTIVUL STRATEGIC – CULTURĂ, SPORT, AGREMENT ȘI TURISM 

Denumire proiect Perioadă 

implementare 

Valoare LEI Surse de finanțare 

P80. Reabilitarea și dotarea 
căminelor culturale și 
transformarea lor în centre 
moderne pentru tineret  

2021-2027 5.000.000 Buget local; Alte surse de 

finanțare 

P81. Reabilitarea și modernizarea 
lăcașurilor de cult din comuna 
Cernătești 

2021-2027 10.000.000 Buget local; Alte surse de 

finanțare 

P82. Ridicarea crucii „Monumentul 
Eroilor” 

2021-2027 1.000.000 Buget local; Alte surse de 

finanțare 

P83. Înființarea unui Centru 
cultural al comunei Cernătești 

2021-2027 1.500.000 Buget local; Alte surse de 

finanțare 

P84. Înființarea unui muzeu al 
neoliticului în comuna 
Cernătești 

2021-2027 2.000.000 Buget local; Alte surse de 

finanțare 

P85. Amenajarea/construirea bază 
sportivă în comuna Cernătești 

2021-2027 4.500.000 Buget local; Alte surse de 

finanțare, CNI 

P86. Construirea unui Complex de 
agrement prin 
implementarea unui proiect 
de parteneriat public privat 

2021-2027 5.000.000 Buget local; Alte surse de 

finanțare 

P87. Amenajare și dotare parc de 
agrement în comuna 
Cernătești, județul Buzău 

2020-2024 195.000 PNDR, Buget local 
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VI. PLANUL DE ACȚIUNE PRIVIND IMPLEMENTAREA SDL 

 

        În elaborarea Strategiei de Locale de Dezvoltare a comunei Cernătești s-au avut în 

vedere avantajele competitive ale zonei, de modul în care aceste avantaje pot fi 

valorificate în actualul context regional, naţional şi european. În acest sens, s-a urmărit 

integrarea acțiunilor locale de dezvoltare în cadrul politicilor naționale și regionale de 

dezvoltare, precum și în politicile de dezvoltare la nivelul Uniunii Europene . 

Prin aceasta se urmărește transformarea comunei Cernătești: 

P88. Construire sală de sport 
multifuncțională  

2021-2027 3.000.000 Buget local; Alte surse de 

finanțare, CNI 

P89. Modernizarea terenurilor de 
fotbal din satele Aldeni și 
Zărneștii de Slănic 

2021-2027 1.000.000 Buget local; Alte surse de 

finanțare, CNI 

P90. Amenajarea unui teren de 
minifotbal și tenis de camp 

2021-2027 1.000.000 Buget local; Alte surse de 

finanțare, CNI 

P91. Crearea de zone de agrement 
/ fitness / joacă pentru 
petrecerea timpului liber 

2021-2027 1.000.000 Buget local; Alte surse de 

finanțare, PNRR 

P92. Proiect privind susținerea 
sportului prin înființarea 
Clubului Sportiv Comunal  

2021-2027 100.000 Buget local; Alte surse de 

finanțare 

P93. Realizarea unui circuit de 
mountain bike în comuna 
Cernătești 

2021-2027 300.000 Buget local; Alte surse de 

finanțare 

P94. Măsuri de promovare a 
sărbătorilor locale 

2021-2027 100.000 Buget local; Alte surse de 

finanțare, POEO 

P95. Acțiuni de promovare a 
patrimoniului cultural și 
turistic al comunei Cernătești 

2021-2027 100.000 Buget local; Alte surse de 

finanțare 

P96. Înființarea unui centru de 
promovare turistică 

2021-2027 500.000 Buget local; Alte surse de 

finanțare 

P97. Realizarea și valorificarea 
unor trasee de turism cultural 
(acces către zona Dealul cu 
Lilieci) 

2021-2027 1.000.000 Buget local; Alte surse de 

finanțare 
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▪ o zonă rurală competitivă, dinamică, o comunitate deschisă şi primitoare pentru 

idei noi, pentru un nou mod de viată, o comunitate care să beneficieze de un înalt 

grad de accesibilitate și mobilitate; 

▪ o economie dinamică, diversificată şi competitivă, cu o comunitate care să 

beneficieze de un grad înalt de prosperitate, în care fiecare cetățean să aibă 

posibilitatea de afirmare și dezvoltare;  

▪ o zonă cu un mediu sănătos și o remarcabilă calitate a vieţii, în condiții de 

eficiență și respect al valorilor de mediu;  

▪ un loc care, îşi respectă istoria, cultura şi patrimoniul; 

▪ un loc în care fiecare cetățean să beneficieze de servicii publice eficiente și de 

înaltă calitate. 

 

           Analiza situației actuale și a nevoilor de dezvoltare a Comunei Cernătești a reliefat 

o serie de necesităţi care trebuie abordate cu prioritate în perioada următoare:  

▪ Reabilitarea, extinderea și modernizarea infrastructurii;  

▪ Reabilitarea, extinderea și modernizarea infrastructurii de utilități (iluminat 

public, rețeaua de apă și canal, rețeaua termică, etc) ; 

▪ Creșterea atractivității mediului economic;  

▪ Reabilitarea, modernizarea, extinderea infrastructurii de învățământ școlar și a 

facilităților educaționale (săli de sport, spații de joacă etc.) ;  

▪ Reabilitarea, modernizarea și extinderea infrastructurii de învățământ preșcolar 

(creșe, grădinițe, afterschool); 

▪ Îmbunătăţirea infrastructurii de sănătate şi a finanţării unităţilor medicale locale;  

▪ Dezvoltarea unor servicii sociale care să răspundă cerinţelor populaţiei, adresate 

în special către grupurile vulnerabile, comunităților marginalizate și persoanele 

defavorizate; 

▪ Reabilitarea/dezvoltarea de zone verzi și de agrement. 

Implementarea proiectelor poate fi afectată de o serie de riscuri legate de: planificarea 

proiectelor, management de proiect, de personal, riscuri de natură tehnică, etc.  

Riscuri legate de planificarea proiectului 

• Indicatorii supraestimați fac imposibilă atingerea lor (duce la retragerea 

finanțării); 

• Timp insuficient pentru anumite operațiuni ale proiectului (prelungirea 

implementării parțiale sau totale a activităților peste limitele planificate); 

• Resurse umane insuficiente pentru activitățile proiectului (duce la încărcarea 

timpului de muncă a resurselor umane deja implicate cu consecințe asupra 
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calității activităților derulate și asupra perioadelor de timp în care se derulează 

activitățile). 

 

Măsuri de contracarare 

• Întâlniri periodice ale echipei de proiect pentru identificarea și eliminarea 

acestor probleme ; 

• Evaluarea permanentă a calendarului de activități, conștientizarea termenelor 

critice din graficele de implementare; 

• Luarea în considerare a unor rezerve de timp; 

• Replanificarea din timp a activităților astfel încât să fie prevăzute și solicitările cu 

caracter urgent. 

 

Riscuri legate de personal 

• Resursele umane sunt indisponibile atunci când este nevoie de ele (duce la 

încărcarea timpului de muncă a resurselor umane disponibile, la conflicte între 

membrii echipei de implementare, la sentimente de frustrare la nivelul celor care 

conștientizează importanța asigurării unei calități corespunzătoare pentru 

activitățile proiectului); 

• Sub-contractorii nu-și îndeplinesc sarcinile potrivit cerințelor (duce la 

nerespectarea termenelor planificate, la afectarea calității implementării 

activităților). 

 

Măsuri de contracarare 

• asigurarea de personal de rezervă (înlocuirea unui membru al echipei de 

implementare în perioadele critice; 

• reevaluarea în permanență a graficului de activități astfel încât să fie corelat cu 

modificările interne și externe de personal ale beneficiarului și furnizorilor din 

cadrul proiectului. 

 

Riscuri legate de managementul proiectului 

• Nerespectarea termenelor de implementare a proiectelor (poate duce la 

neeligibilitatea cheltuielilor, transmiterea rapoartelor de progres incomplete 

către Autoritatea de Management); 

• Nu există încadrare în bugetul planificat pe categorii de cheltuieli și pe total 

buget (depășirea bugetului planificat duce la neeligibilitatea cheltuielilor); 

• Ineficiență în utilizarea resurselor proiectului (duce la încărcarea costurilor 

proiectului în mod nejustificat). 
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Măsuri de contracarare 

• Diseminarea tuturor informațiilor legate de contractul de finanțare către toți 

membrii echipei de implementare a proiectului; 

• Stabilirea responsabilităților exacte în ceea ce privește rapoartele întocmite. 

 

Riscuri de natură tehnică:  

• Intârzieri în execuţia lucrărilor şi depăşirea graficului de lucrări;  

• Neconcordanţe ce apar pe perioada executiei proiectului cu documentaţia 

tehnică care stă la baza proiectului; 

• Neconcordanţa între specificaţiile tehnice ale materialelor şi calitatea 

materialelor folosite la lucrări. 

 

Măsuri de contracarare  

• Încheierea unor contracte de execuție ferme cu clauze bine stabilite: perceperea 

garanţiei de bună execuţie, a garanţiei pentru plata avansului, garanţii pentru 

reţineri, prevederea de penalităţi la plata executanţilor/ furnizorilor în caz de 

întârzieri în execuţia contractului, etc;  

• Prezentarea certificatelor de calitate ale materialelor achiziţionate;  

• Analiza şi avizarea situaţiilor de lucrări în vederea efectuării plăţilor;  

• Colaborare strânsă cu echipa de experţi tehnici, consultanţi, diriginţi de şantier, 

astfel încât să se realizeze monitorizarea foarte atentă a contractelor de lucrări.  

 

 

 

Contextul instițutional de implementare a SDL 

 

        Implementarea SDL, prin care se vor pune în aplicare programele și măsurile 

cuprinse în Planul de acţiune, se va realiza prin proiectele propuse în portofoliul de 

proiecte, respectându-se normele europene, legislaţia naţională şi reglementările locale 

în vigoare. 

       Punerea în aplicare în mod practic a Planului de acţiune al SDL va porni de la 

cunoaşterea, asigurarea şi aplicarea următoarelor condiţii: 
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▪ colaborarea transparentă dintre autorităţile publice 

locale/instituţiile/organizaţiile/firmele din comuna Cernătești ; 

▪ identificarea şi atragerea de surse de finanţare in completarea celor finantate prin 

fonduri structurale; 

▪ respectarea priorităților stabilite de consiliul local în implementarea proiectelor, 

în acord cu necesitățile în evoluție ale municipiului și in stransa legatura cu 

strategiile la nivel judetean, regional si national; 

▪ corelarea tuturor proiectelor existente şi viitoare în vederea asigurării unei 

dezvoltări social-economice armonioase, integrate la nivel regional. 

 

Procedul de implementare a SDL 

Procesul de implementare a SDL va cuprinde următoarele faze: 

▪ difuzarea largă a documentelor de fundamentare şi implementare a SDL, în 

vederea conştientizării şi stimulării spiritului participativ al populaţiei, 

instituţiilor/organizaţiilor/firmelor din municipiul Buzau; 

▪ selectarea pe principiul competenţei instituţionale şi profesionale a membrilor 

responsabili cu ierarhizarea și prioritizarea proiectelor; 

▪ selectarea pe principiul competenţei instituţionale şi profesionale a persoanelor 

responsabile cu implementarea SDL (echipa ce va compune structura de 

implementare); 

▪ definirea clară a responsabilităţilor, relaţiilor de coordonare, subordonare şi 

colaborare dintre diversele instituţii si structuri implicate în implementarea SDL; 

▪ ierarhizarea priorităţilor şi stabilirea calendarului de implementare a planului de 

acţiune; 

▪ elaborarea planurilor anuale de implementare a SDL; 

▪ stabilirea echipelor de implementare a proiectelor; 

▪ identificarea surselor de finanţare necesare pentru implementarea proiectelor de 

dezvoltare; 

▪ realizarea activităţilor de implementare a proiectelor de dezvoltare; 

▪ evaluarea rezultatelor. 

 

          Toate deciziile strategice privind implementarea SDL revin organelor deliberative 

ale Unității Administrativ Teritoriale comuna Cernătești. Aceasta are obligaţia de a 

asigura cadrul instituţional şi mobilizarea reprezentanţilor autorităţilor publice din 

municipiul Buzau, în vederea implementării SDL. Toate măsurile de coordonare şi 

administrare a activităţilor de implementare a Planului de acţiune al SDL sunt de 

competenţa structurii de implementare constituite la nivelul UAT Comuna Cernătești. 
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Structura de Implementare va fi responsabilă de coordonarea şi administrarea efectivă 

a procesului de implementare a SDL, monitorizând activităţile echipelor de proiect.  

 

Atribuțiile structurii de implementare: 

• urmărește implementarea Planului de acțiune al SDL și a proiectelor din lista de 

proiecte prioritare; 

• monitorizează încadrarea în graficul de implementarea a SDL; 

• identifică surse de finanțare pentru proiectele cuprinse în SDL; 

• menține legătura cu Autoritățile contractante, prin intermediul mecanismelor de 

implementare; 

• coordonează și monitorizează activitatea echipelor de proiect ; 

• monitorizează și evaluează modul de implementare a SDL. 

Structura de implementare va avea obligaţia de a elabora următoarele documente de 

planificare: 

▪ Planul anual al acţiunilor de implementare a proiectelor prioritare şi a celorlalte 

proiecte prevăzute în portofoliul de proiecte; 

▪ Planul anual financiar, care se va întocmi pe baza planului anual al acţiunilor de 

implementare a proiectelor integrate prioritare. Planul financiar va indica 

fondurile necesare pentru realizarea proiectelor şi sursele de provenienţă ale 

acestora (bugete locale, bugetul de stat, programe europene, alte surse); 

▪ Situaţia anuala privind gradul de implementare a SDL. 

 

 

 

 

Monitorizarea implementării și îndeplinirii obiectivelor SDL 

Controlul rezultatelor implementării SDL se va realiza, în mod continuu, la toate nivelele 

structurilor organizatorice descrise, conform competenţelor acestora. Se va urmări 

îndeplinirea Planului anual al acţiunilor de implementare a proiectelor prioritare, 

Planul anual financiar şi Situaţia privind gradul de implementare a SDL. Evaluarea 

rezultatelor implementării proiectelor se va face de către Structura de implementare si 

de echipele de proiect pentru fiecare proiect derulat. 

În cadrul evaluării, se apreciază gradul de îndeplinire a obiectivelor şi politicilor propuse 

în Strategia de dezvoltare, prin analiza efectelor pe care le au politicile şi programele de 



 

   

” Strategia de dezvoltare locală a comunei Cernăteşti 2021-2027 ”  
 

89 
 

dezvoltare asupra mediului de afaceri, economiei, infrastructurii, mediului social-

cultural, şi calităţii vieţii populaţiei din comuna Cernătești.  

Monitorizarea implementării și îndeplinirii obiectivelor proiectelor 

Monitorizarea activităţilor din proiect intră în sarcina managerului echipei de proiect. 

Acesta va asigura, cu sprijinul echipelor de proiect, elaborarea rapoartelor de progres 

privind stadiul implementării, a raportului final, întocmirea cererilor de rambursare a 

cheltuielilor, elaborarea previziunilor privind fluxurile financiare pentru proiectele 

individuale. 

Rapoartele de progres precum şi rapoartele care însoţesc cererile de rambursare vor fi 

elaborate de echipa de proiect in colaborare cu consultantul care va asigura 

managementul proiectului. 

Monitorizarea continuă se va realiza săptămânal prin întâlnirile echipei de proiect, 

evaluându-se activitatea membrilor echipei de proiect, gradul de implicare a fiecărui 

membru, îndeplinirea responsabilităților specifice și, dacă este cazul, făcându-se 

recomandări de îmbunătățire. Evaluarea continuă se va face și privind modul în care 

sunt consumate resursele implicate în proiect, înregistrarea în contabilitate a tuturor 

cheltuielilor efectuate asa cum a fost prevăzut în bugetul proiectului. 

 

Monitorizarea periodică se va face la finalizarea fiecărei etape, evaluându-se măsura în 

care activitățile planificate s-au desfățurat conform planului de implementare, în mod 

eficient și eficace: s-a respectat data de începere și finalizare, s-au desfășurat toate sub-

activitățile, s-au obținut rezultatele previzionate cantitativ și calitativ. Daca va fi cazul și 

vor apărea factori perturbatori se vor lua măsuri de corecție pentru implementarea cu 

succes a proiectelor.  

 

Evaluarea finală se va realiza în ultima lună de proiect și va urmări modul în care s-a 

realizat implementarea cu succes a proiectului: îndeplinirea obiectivelor, obținerea 

rezultatelor măsurabile, desfășurarea eficientă și eficace a activităților planificate, 

satisfacția grupului țintă, etc.  

 

Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a fost elaborată respectând criteriile cheie de 

calitate utilizate în evaluarea documentelor strategice la nivel european: relevanță, 

eficacitate, eficiență, consecvență şi coerență pragmatism, sustenabilitate şi 

aranjamente de management şi monitorizare. 

 

Elaborarea SDL presupune parcurgerea a trei etape principale:  



 

   

” Strategia de dezvoltare locală a comunei Cernăteşti 2021-2027 ”  
 

90 
 

• Etapa analizei contextului  și identificarea principalelor probleme și nevoi;  

• Etapa elaborării Strategiei de Dezvoltare Locală a Comunei Cernătești;  

• Etapa de consultare publică.  

 

SDL s-a realizat printr-un amplu proces participativ, fiind antrenate și aducându-și 

aportul instituții, autorităţi publice. Elaborarea SDL s-a bazat pe un proces de consultare 

permanentă a principalilor actori locali, prin intermediul: 

• întâlnirilor de lucru 

• promovării activităților desfășurate în presa locală 

• aplicării de chestionare pentru identificarea nevoilor și problememelor de 

dezvoltare a comunei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. PROIECTE PRIORITARE 

 

FIȘĂ DE PROIECT P2 
 

1. Titlul proiectului 

 MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN SATELE APARȚINĂTOARE COMUNEI 

CERNĂTEȘTI 

2. Solicitantul, inclusiv partenerii 



 

   

” Strategia de dezvoltare locală a comunei Cernăteşti 2021-2027 ”  
 

91 
 

 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 de 

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 
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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 masuri: 

- distribuirea sarcinilor, atât in cadrul echipei de pregătire a proiectului, cât și în 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) 
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- 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) P97 (SDL) 
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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 
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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 
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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) 
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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. 
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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 
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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 P95 

(SDL) 

 



 

   

” Strategia de dezvoltare locală a comunei Cernăteşti 2021-2027 ”  
 

100 
 

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 
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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 
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“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) 

 

 



 
   

” Strategia de dezvoltare locală a comunei Cernăteşti 2021-2027 ”  
 

103 
 

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  
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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 
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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) 
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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 
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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 in stadiul de fisa 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 
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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 P95 (SDL) 
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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 
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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 
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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 P72 (SDL) 
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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 
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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; 
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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) 
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- 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 P37 ȘI P90 
 

1. Titlul proiectului 

 P37. MODERNIZAREA, EXTNDEREA 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 
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 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 fișa 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: 
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- 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 P73 (SDL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIȘĂ DE PROIECT P30/P40 
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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. 
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 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 

masura 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 
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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 P91 

(SDL) 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIȘĂ DE PROIECT P32/P33/P35/P36 
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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 
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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, 
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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 
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 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,  
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- 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; 
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➢ 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: 
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- 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 P95 (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 



 

   

” Strategia de dezvoltare locală a comunei Cernăteşti 2021-2027 ”  
 

128 
 

 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  
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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 
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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 P95 (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 P44 
 

1. Titlul proiectului 

 DIGITALIZAREA SERVICIILOR PUBLICE PRIN INTRODUCEREA DE SISTEME INFORMATICE 

INOVATIVE ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ 

2. Solicitantul, inclusiv partenerii 
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 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. 
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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 
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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: 
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- 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 
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1. Titlul proiectului 

 ÎNFIINȚAREA ȘI DOTAREA UNUI TÂRG SAPTĂMÂNAL 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 
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- 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 
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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 
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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 
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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 piața 

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 
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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 P79 (SDL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIȘĂ DE PROIECT P72 
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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;  
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- 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 
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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 P73 (SDL) 

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

Cernătești P74 (SDL) 

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

comuna Cernătești, județul Buzău P76 (SDL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIȘĂ DE PROIECT P73 
 

1. Titlul proiectului 
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 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  
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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 
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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 P72 (SDL) 

- Înființarea de terenuri de sport multifuncționale la școlile din comuna Cernătești P78 

(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 P78/P89/P90 
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1. Titlul proiectului 

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

CERNĂTEȘTI  

89. MODERNIZAREA TERENURILOR DE FOTBAL DIN SATELE ALDENI ȘI ZĂRNEȘTII DE SLĂNIC 

90. 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 
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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 



 

   

” Strategia de dezvoltare locală a comunei Cernăteşti 2021-2027 ”  
 

149 
 

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 P91 
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(SDL) 

- Proiect privind susținerea sportului prin înființarea Clubului Sportiv Comunal P92 (SDL) 

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

obiective turistice P6 (SDL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIȘĂ DE PROIECT P80 
 

1. Titlul proiectului 

 REABILITAREA ȘI DOTAREA CĂMINELOR CULTURALE ȘI TRANSFORMAREA LOR ÎN CENTRE 
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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; 
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❖ 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 
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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 P79 (SDL) 

- Acțiuni de promovare a patrimoniului cultural și turistic al comunei Cernătești P95 (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 P88 
 

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 
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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 
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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 
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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 P86 (SDL) 

- Proiect privind susținerea sportului prin înființarea Clubului Sportiv Comunal P92 (SDL) 

- Amenajare și dotare parc de agrement în comuna Cernătești, județul Buzău P87 (SDL) 

 

 

 

 

FIȘĂ DE PROIECT P93 
 

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 
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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 
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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 
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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 P91 

(SDL) 

- Proiect privind susținerea sportului prin înființarea Clubului Sportiv Comunal P93 (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 P95 (SDL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FISA DE PROIECT P97 
 

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 
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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 
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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 
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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 P95 (SDL) 

- Măsuri de promovare a sărbătorilor locale P94 (SDL) 

- Înființarea unui centru de promovare turistică P96 (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) 

 

 

 

 

 

 

 


