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Introducere

1.Consideraţii generale
Strategia de dezvoltare locală a oraşului Nehoiu constituie cadrul în care se va realiza
dezvoltarea deplina şi simetrica în urmatorii ani în vederea imbunatatirii calitatii vietii
locuitorilor. Acest suport serveste atat intereselor publice dar şi celor private, datorita mentinerii
şi imbunatatirii elementelor de ordin economic, social şi de mediu, esentiale pentru prosperitatea
pe termen lung a cetatenilor şi a societatilor comerciale.
Strategia este un instrument care ghideaza şi integreaza eforturile de dezvoltare locala ale
intregii comunitati. Astfel, participarea şi cooperarea tuturor cetatenilor, sectoarelor public,
privat şi social, a actorilor locali şi formatorilor de opinie, sunt esentiale pentru o punere în
practica de succes. Data fiind perioada extinsa de timp la care se refera documentul, se propune o
prioritizare a directiilor de actiune şi investitiilor cu impact semnificativ asupra dezvoltarii
economice şi sociale, din surse interne (buget local, parteneriate public-privat) sau externe (buget
de stat, fonduri structurale, credite externe, etc.), în scopul asigurarii conditiilor de baza
(infrastructura, protectia mediului inconjurator, servicii comunitare şi de gospodarie locala) pe
care sa se dezvolte orasul în viitor.
In elaborarea lucrarii s-a pornit de la elementele specifice orasului Nehoiu, de la datele
demografice, infrastructura, economie, amenajarea teritoriului, mediu, distributia serviciilor etc.,
precum şi o apreciere amanuntita a felului în care comunitatea locala doreste sa se dezvolte. Au
fost inglobate componente strategice care respecta şi integrează elemente din programele
judetene, regionale, sectoriale şi nationale, precum şi angajamentele asumate de Romania în
negocierile cu Uniunea Europeana.
Strategia a fost creata cu contributia comunitatii, a functionarilor din administratia locala,
agentilor economici, institutiilor şi organizatiilor locale, prin intermediul sondajelor,
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consultarilor comunitatii şi dezbaterii publice care au reunit comunitatea intr-un exercitiu de
democratie participativa şi efort colectiv de trasare a propriului viitor.
Asadar, din punct de vedere metodologic, strategia are la baza şi se fundamenteaza pe
urmatoarele instrumente şi proceduri de lucru:
-analiza de continut;
-analiza de date statistice din surse organizate;
-comparatii de date statistice pe scara evolutiva;
-inteviuri cu actorii locali ai dezvoltarii;
-analiza SWOT;
-analiza şi interpretarea unor studii, rapoarte, cercetari, strategii şi norme locale, judetene,
regionale, nationale şi europene.
Strategia de dezvoltare locala integreză o viziune distincta şi cuprinzatoare asupra
viitorului - modul în care vrea comunitatea sa devina la sfarsitul perioadei de planificare - şi
determina obiectivele prin care se va realiza aceasta viziune. Principiile şi caile de actiune pentru
atingerea obiectivelor sunt astfel structurate incat sa permita actorilor, organizatiilor şi cetatenilor
participanti la punerea în aplicare, sa isi coordoneze eforturile şi sa colaboreze în beneficiul
intregii comunitati, cu utilizarea sinergica a tuturor resurselor, cunostintelor şi vointei locale.
Pentru o punere în practica adecvata a strategiei, trebuie respectate urmatoarele conditii:
-acordul şi sustinerea din partea consiliului local şi a comunitatii;
-sustinerea din partea sectorului privat, indeosebi a componentei economice;
-informarea permanenta a comunitatii cu privire la progresul punerii în aplicare;
-monitorizarea permanenta stadiului atingerii obiectivelor propuse.

2.Elaborarea strategiei de dezvoltare locala a orasuluiNehoiu
Strategia de dezvoltare locala a oraşului Nehoiu s-a realizat la initiativa autorităţilor
locale, in contextul in care cadrul de dezvoltare aplicat pana acum se rezuma doar la Planului
Urbanistic General. Cu alte cuvinte era vorba de o viziune strict tehnica, limitata la perspectiva
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amenajarii teritoriului, ce s-a dovedit insuficienta pentru coordonarea eforturilor de rezolvare a
problemelor din ce in ce mai complexe si multisectoriale ale oraşului.
Noua abordare, prin intermediul Strategiei, permite administratiei publice si celorlalti
actori locali (cetateni, societati comerciale etc.) sa isi planifice actiunile, dezvoltarea si afacerile,
astfel incat sa raspunda nevoilor locale si sa valorifice oportunitatile de dezvoltare identificate de
Strategie. Mai mult, urmarind realizarea la nivel de comunitate a unor obiective strategice
agreate in comun, permite corelarea eforturilor de investitie astfel incat rezultatele actiunilor
individuale sa fie maximizate prin punerea in comun a resurselor si cunostintelor, prin eliminarea
interventiilor redundante.
Pentru a asigura eficienta eforturilor de elaborare a Strategiei, s-a optat pentru o
metodologie precisa, care a inclus elemente importante de implicare directa a comunitatii locale,
prin solicitarea de puncte de vedere, chestionare, interviuri, plecand de la premizele ca
reprezentantii si liderii locali au interesul, bazele si cunostintele necesare pentru a reprezenta
diversele interese locale. Lipsa exercitiului democratic de implicare constructiva in viata
comunitatii si unicitatea acestui gen de activitate in mediul orasului, a facut dificila realizarea
acestui aspect metodologic. Astfel, elaborarea Strategiei de dezvoltare locala a presupus un efort
asumat de catre autoritatea executiva de la nivel local - primar, cu sprijinul echipei de
consultanta.
Procesul de elaborare a strategiei a cuprins urmatoarele etape:
1. Organizarea eforturilor de elaborare a Strategiei: la nivelul Primariei a fost constituita o
echipa care sa sprijine demersul de elaborare a Strategiei, formata din persoane implicate in
activitatile de baza ale administratiei publice locale: primar, viceprimar, responsabil cu
urbanismul. Aceasta echipa s-a implicat prin propriile cunostinte, date si informatii, precum
si ca interfata intre echipa de consultanti si intregul colectiv al Primariei, serviciilor publice
de gospodarie comunala si institutiilor/organizatiilor locale. Tot in aceasta etapa a fost agreat
planul de elaborare a Strategiei.

2. Etapa de cercetare documentara pentru intocmirea profilului de mediu, economic si
social al orasului, a inclus doua axe:
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a.cercetarea documentara a situatiei existente pe plan social, economic, de mediu, educational,
cultural, etc. Aceasta cercetare s-a realizat cu aportul important al intregii echipe locale
constantandu-se dificultati, in principal, datorita lipsei de integrare si coordonare a informatiilor
locale, precum si lipsei unui mod sistematic si computerizat de arhivare a datelor care sa
faciliteze sortarea si aranjarea multicriteriala a acestora.
b.evaluarea nevoilor si aspiratiilor comunitatii locale s-a realizat pe urmatoarele planuri de
interes general: social, economic, mediu, amenajarea teritoriului, educatie, cultura, institutii
locale. S-a utilizat un model simplu de sondare a publicului, cu implicarea activa a Primariei.

3.Inventarierea si sinteza problemelor locale de durabilitate. Analiza SWOT. In baza
rezultatelor cercetarii tehnico-documentare a situatiei curente si ale evaluarii nevoilor si
aspiratiilor comunitatii locale, s-au putut identifica punctele forte si slabe, precum si fortele
externe pozitive si negative care ar putea influenta dezvoltarea viitoare a orasului. De asemenea,
au fost identificate problemele multisectoriale, conectand planurile social, economic si de mediu
care vor trebui tratate prioritar, pentru a asigura o dezvoltare durabila la nivel local.

4.Propunerea de scenarii de dezvoltare si alegerea celui mai potrivit scenariu. Prin
recunoasterea fortelor dinamice si de limitare a dezvoltarii, au fost trasate mai multe scenarii de
dezvoltare / directii de urmat cu precadere economica, dintre care a fost ales scenariul care
asigura oraşului cele mai mari sanse de prosperitate si de imbunatatire a calitatii vietii populatiei.
Directia de urmat a fost stabilita de catre autoritatile locale

5.Stabilirea viziunii de dezvoltare a localitatii, a obiectivelor si directiilor de dezvoltare.
Pornind de la Analiza SWOT si de la scenariul de dezvoltare ales, a fost propusa o viziune de
dezvoltare viitoare a comunitatii, iar pentru realizarea acesteia, un set de obiective si directii de
dezvoltare.
6.Stabilirea strategiei de dezvoltare locala – setul de proiecte. Strategia propusa dezvolta si
materializeaza modul in care se vor atinge obiectivele, prin actiuni si proiecte concrete
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concentrate pe directiile de dezvoltare propuse. In aceasta etapa, au fost utilizate planurile de
investitii si programele elaborate de Primarie pe termen scurt, prevederile PUG-ului, de
asemenea au fost contactate serviciile deconcentrate ale ministerelor, autoritati judetene,
companii nationale cu activitati in zona, pentru a identifica proiectele de viitor care ar putea avea
o influenta asupra dezvoltarii orasului. Au fost studiate si aprofundate un numar de strategii
nationale, regionale si judetene, pentru a corela obiectivele de la nivel local cu cele de la nivel
regional sau national. Legislatia relevanta a fost inglobata in actiunile si proiectele concrete de
realizare a strategiei. In final, s-a facut o verificare a interconectarii tuturor actiunilor si
obiectivelor, pentru a asigura impactul pe cat mai multe planuri, precum si a efectelor proiectelor
asupra mediului inconjurator si resurselor naturale locale – ca instrument de lucru in vederea
aplicarii principiilor de dezvoltare durabila. Pentru asigurarea unei viitoare implementari
coordonate si controlate, strategia propune masuri de monitorizare, evaluare si revizuire
periodica, precum si consolidarea parteneriatului local care va transpune strategia.

7.Finalizarea Strategiei de dezvoltare locala si adoptarea ei prin hotarare de consiliu local.
Promovarea Strategiei la nivel local, judetean si regional.

In paralel cu etapele de elaborare a strategiei mai sus prezentate, a fost aplicat planul de
consultare a comunitatii locale pe axele – cunoastere a localitatii, mediu de afaceri, locuire,
atractivitate, care a cuprins activitati de marire a vizibilitatii asupra eforturilor de elaborare a
strategiei si de animare a implicarii directe a populatiei si reprezentantilor sai. Acest plan a
cuprins activitati de informare pasiva si activa asupra diverselor etape de elaborare si a
propunerilor respective, activitati de sondare a opiniei publice prin actiune directa asupra
subiectilor.

3.Cadrul conceptual al strategiei
Guvernare, dezvoltare
In elaborarea strategiei s-a pornit de la idee ca astazi, guvernarea implică o filosofie
aparte care urmăreşte să transforme cetăţeanul într-un actor important al dezvoltării
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teritoriului. Statul este văzut drept un „ecosistem cu o pluralitate de dimensiuni – socială, de
mediu, urbanistică, economică, politică, culturală etc. şi o pluralitate de actori, care
interacţionează”.
De asemenea, s-au avut în vedere, multiplele sensuri ale guvernarii, în vederea integrarii
obiectivelor diferitelor paliere. Se poate vorbi de o „guvernare mondială” strâns legată de
procesele de mondializare şi globalizare, sau de o „guvernare europeană” care are în vedere
reforma instituţiilor europene şi relaţiile colectivităţilor locale cu aceste instituţii. Se poate vorbi,
de asemenea, de o „guvernare locală” pentru a defini practicile teritoriale ce urmăresc
dezvoltarea endogenă şi exogenă şi mobilizarea actorilor dezvoltării locale în acord cu politicile
statale sau europene.
Dezvoltarea corespunde unui proces de mobilitate, de schimbare cu caracter deliberativ
pentru atingerea obiectivelor economico-sociale. Specialiştii1 identifică două faze ale dezvoltării
– cea virtuală (DV) şi cea reală (DR). Dezvoltarea virtuală presupune parcurgerea ciclului
creativitate – idee de proiect – confruntarea cu unele teste de realitate şi definirea suprastructurii
şi infrastructurii proiectului, integrarea în alte proiecte şi în mediu şi instituţionalizarea
proiectului. Dezvoltarea reală are, este sau ar trebui să fie însoţită de creştere economică şi se
obţine din transformarea lui DV în dezvoltare reală, proces mijlocit de management.
Dezvoltarea locală reprezintă „procesul de dezvoltare, în principal economică, într-o
anumită regiune sau unitate administrativ-teritorială, care determină o creştere a calităţii vieţii la
nivel local”2. Dezvoltarea locală are ca obiectiv „prosperitatea economică şi bunăstarea socială
prin crearea unui mediu favorabil pentru afaceri, concomitent cu integrarea în comunitate a
grupurilor vulnerabile, folosirea resurselor endogene, dezvoltarea sectorului privat”3.
Dezvoltarea economică locală (DEL) este „procesul prin care administraţia locală şi/sau
comunitatea, bazată pe grupuri, administrează resursele existente şi intră într-un nou angajament

1

Dumitrescu M., Strategii şi management strategic, Ed. Economică, Bucureşti, 2002, p. 96.
lat. Disolvere – a creşte, a evolua.
3 Parlagi A., Dicţionar de administraţie publică, Ed. Economică, Bucureşti, 2004, p. 86.
2
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de parteneriat fie cu sectorul privat, fie una cu cealaltă, pentru a crea noi locuri de muncă şi
pentru a stimula activităţile economice într-o zonă economică bine definită”4.
Dezvoltarea economică presupune „dezvoltarea capacităţii economice regionale sau
locale şi formularea răspunsului la schimbările economice, tehnologice, sociale etc.”5
Dezvoltarea socio-economică locală (DSEL) reprezintă un proces de dezvoltare într-o
anumită regiune sau arie geografică, care are ca efect o îmbunătăţire a calităţii vieţii la nivel
local. DSEL se referă la dezvoltarea capacităţii unei economii locale sau regionale de a stimula o
creştere economică stabilă şi prin aceasta de a crea locuri de muncă şi condiţii pentru
valorificarea oportunităţilor proprii schimbărilor rapide în plan economic, tehnologic şi social.
Obiectivele majore ale DSEL sunt de a contribui la prosperitatea economică şi bunăstarea
socială prin crearea unui mediu favorabil pentru afaceri, concomitent cu integrarea în comunitate
a grupurilor vulnerabile şi promovarea unei atitudini dinamice şi pozitive a populaţiei faţă de
problemele dezvoltării propriei regiuni. DSEL ia în considerare aspectele sociale şi culturale ale
dezvoltării.
Actorii DSEL includ „autorităţile şi organismele administraţiei publice (de la nivel local,
judeţean şi central) responsabile de politicile sectoriale (industrie, mediu, muncă, lucrări publice,
transporturi etc.), reprezentanţii activităţilor economice şi ai serviciilor publice (întreprinderi,
bănci, sindicate etc.), instituţiile de învăţământ, organizaţiile neguvernamentale, mass-media
etc.”6.
Ca formă a dezvoltării locale dezvoltarea regională este „un proces desfăşurat pe termen
lung, susţinut şi de activităţi concepute pe termen scurt, mediu şi lung”. Ea reprezintă ansamblul
politicilor autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, elaborate în scopul îmbunătăţirii
performanţelor economice ale unor arii geografice constituite în „regiuni de dezvoltare”.
Dezvoltarea care, îndeplinind cerinţele generaţiei actuale, facilitează generaţiilor viitoare
îndeplinirea propriilor opţiuni, este dezvoltare durabila. Dezvoltarea durabilă urmăreşte
4

Dezvoltare economică – O modalitate strategică pentru administraţia publică locală, Don Morrison, ICMA,
citându-l pe Edward J. Blakelz, Planning Local Economic Development: Teory and Practice
5
Matei L., Strategii de dezvoltare economică locală, Ed. Economică, Bucureşti, 2004, p. 86.
6
Participarea cetăţenească în luarea deciziei – Manual de instruire”, USAID-RTI, Bucureşti 2002, Coordonatori
Matei L., Dincă D., p. 165.
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reconcilierea între două aspiraţii fundamentale, şi anume necesitatea dezvoltării economice şi
sociale, dar şi protecţia şi îmbunătăţirea stării mediului.
Potrivit prevederilor stabilite în cadrul Conferinţei de la Rio, fiecare autoritate locală are
obligaţia de a elabora propria strategie locală de dezvoltare durabilă.
Agenda 21 Locală este procesul prin care autorităţile locale lucrează în parteneriat cu
toate sectoarele comunităţii locale, punând accent pe participarea comunităţii şi pe democraţia
locală lărgită, oferind o modalitate de integrare a problemelor sociale, economice şi de mediu. Ea
trebuie să conducă la definirea de obiective, politici şi acţiuni la nivel local.
Aşadar, conceptul de dezvoltare durabilă se referă la o formă de creştere economică ce
satisface nevoile societăţii în termeni de bunăstare pe termen scurt, mediu şi mai ales lung. Ea se
fundamentează pe considerentul că dezvoltarea trebuie să vină în întâmpinarea nevoilor prezente
fără să pună în pericol pe cele ale generaţiilor viitoare. În termeni practici, acest lucru înseamnă
crearea condiţiilor pentru „dezvoltarea economică pe termen lung, în acelaşi timp protejând
mediul înconjurător”. Dezvoltarea durabilă reprezintă o direcţie de urmat ce încearcă să
echilibreze factorii de mediu, sociali şi economici.
Componentele dezvoltării locale
In elaborarea Strategiei au fost avute în vedere componentele dezvoltarii: cadrul
normativ-procedural, parteneriatul local, obiectivele de dezvoltare locală şi resursele.

Fig. Componentele dezvoltării locale.
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CADRUL LEGAL
REZULTATE

OBIECTIVE,

PARTENERI

RESURSE

STRATEGIE

De asemenea, au fost avute în vedere urmatoarele:
DE

dezvoltarea locală este deopotrivă economică, socială şi culturală;
dezvoltarea locală DEZVOLTARE
pune în discuţie teritoriile ale căror dimensiuni şi statut nu sunt
neapărat echivalente;
dezvoltarea locală implică asocierea tuturor celor care participă la viaţa economică şi
socială în vederea stabilirii proiectelor;
dezvoltarea locală diferă de strategiile tradiţionale de dezvoltare prin accentuarea
resurselor endogene;
reuşita unei politici de dezvoltare locală depinde de rapiditatea cu care sunt asigurate
informarea şi specializarea.
Domenii ale dezvoltării locale
Dezvoltarea locală reprezintă un fenomen complex ce vizează întreaga viaţă economică,
socială, politică şi culturală de la nivelul unui teritoriu. Astfel, dezvoltarea locală trebuie să aibă
în vedere urmatoarele elemente:
- Protecţia mediului;
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- Dezvoltare socială;
- Economie şi piaţa;
- Guvernare şi reglementări;
- Amenajarea teritoriului;
- Educaţie şi formare;
- Cultura, stiinţă şi cercetare.
PROTECŢIA MEDIULUI
Multă vreme, între procesele de dezvoltare şi protecţia mediului a existat un antagonism,
dezvoltarea economică realizându-se prin afectarea mediului înconjurător. Această opoziţie a
fost depăşită, apreciindu-se că mediul şi echilibrul natural stau la baza dezvoltării sociale şi
umane, indiferent de nivel: mondial, transnaţional, naţional şi local. Dezvoltarea durabilă vizează
tocmai conjugarea aspiraţiilor privind dezvoltarea economică cu cele privind protecţia mediului.
DEZVOLTARE SOCIALĂ
Componenta socială a dezvoltării are în vedere crearea unui climat de echitate, prin lupta
împotriva sărăciei şi promovarea identităţii individuale într-o mare diversitate. De asemenea,
dezvoltarea are în vedere eliminarea discriminărilor dintre generaţii, îndeosebi prin atenţia
acordată categoriilor defavorizate.
La modul general, se poate vorbi de dezvoltarea umană şi întărirea capacităţilor
individuale, prin educaţie, aderarea la valorile etice şi dezvoltarea socială care are în vedere
relaţii sociale şi culturale, participarea cetăţenilor la procesul decizional din cadrul autorităţilor
publice.
ECONOMIE ŞI PIAŢĂ
Procesele privind dezvoltarea locală au în vedere dezvoltarea economică şi pieţele, dar pe
termen lung. Această viziune trebuie să includă protecţia mediului, transferul producţiei către
servicii, dimensiunea socială şi cea a resurselor umane, precum şi dezvoltarea teritoriului.
GUVERNARE ŞI REGLEMENTĂRI
Dezvoltarea locală este influenţată de toate nivelurile: internaţional, naţional şi local.
Aceasta implică noi mecanisme de decizie politică şi cooperarea între diverşi actori de la diferite
niveluri.
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AMENAJAREA TERITORIULUI
În materie de amenajare a teritoriului, nu se pot separa utilizarea acestuia (spaţiul natural,
spaţiul agricol, urban) de repartizarea activităţilor (locuinţe, comerţ, producţie etc.). Mobilitatea
actuală în materie de utilizare a teritoriului şi trecerea dintr-o categorie de utilizare în alta, se
dovedeşte ca fiind neviabilă pe termen lung.
EDUCAŢIE ŞI FORMARE
Dezvoltarea se bazează pe resursa umană, astfel că la nivel local trebuie să existe
responsabilităţi în materie de calificare a forţei de muncă şi creştere a capacităţii de adaptare la
schimbările de mediu.
ŞTIINŢĂ ŞI CERCETARE
Ştiinţa şi cercetarea trebuie să reprezinte punctul de plecare pentru orice proces de
dezvoltare. Acest fapt presupune valorizarea potenţialului uman la nivel local şi a cunoştinţelor şi
informaţiilor existente. În cadrul fiecărui domeniu al dezvoltării sunt necesare activităţi de
cercetare care să fundamenteze programe de dezvoltare promovate de fiecare actor.
Pornind de la aceste elemente, dezvoltarea poate fi privită ca un sistem piramidal, având
drept bază domeniile economic, social, mediu.

Fig. Piramida dezvoltării locale.
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CAPITOLUL 1
Principii şi cadrul normativ al dezvoltarii locale

1.1.Principiile managementului urban
Având în vedere ca o aşezare nu este un sistem închis, iar realizarea obiectivelor generale
se întemeiază pe aplicarea unui management care să conducă la dezvoltare şi/sau regenerare
urbană, politicile, planificarea strategică urbană, precum şi realizarea programelor şi proiectelor
se vor face cu respectarea următoarelor principii:
-

dezvoltare durabilă, astfel încât pe termen lung să se producă schimbări majore de cultură
şi atitudine în ceea ce priveşte utilizarea resurselor de către populaţie şi operatorii economici;

-

întărirea capacităţii instituţionale: prin management eficient, definirea şi restructurarea
serviciilor publice în raport cu resursele financiare actuale, cu obiectivele dezvoltării
durabile, precum şi cu doleanţele şi cerinţele comunităţii;

- "twinning" (reţea) în scopul schimbului de informaţii între localitati cu privire la utilizarea
celor mai bune practici (în management urban sau management de proiect);
- realizarea programelor şi proiectelor prin parteneriat public-privat;
- realizarea acelor programe şi proiecte pe care sectorul privat nu le poate finanţa;
- integrarea politicilor atât pe orizontală, pentru a se realiza un efect sinergic simultan între
sectoare, cât şi pe verticală, având în vedere corelarea şi integrarea politicilor de dezvoltare a
sectorului cu politicile de dezvoltare ale capitalei/regiunii;
-

managementul resurselor, ce presupune integrarea fluxurilor de resurse energetice, materiale,
financiare şi umane, precum şi integrarea fluxurilor de resurse energetice şi materiale într-un
ciclu natural;

- utilizarea mecanismelor de piaţă pentru a atinge ţinta sustenabilităţii, respectiv emiterea de
reglementări pentru eco-taxe şi funcţionarea utilităţilor publice în sistem de piaţă, evaluarea
investiţiilor

după criterii de mediu, luarea în considerare a problemelor de mediu la

întocmirea bugetului local;
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- design-ul sustenabil arhitectonic în temeiul căruia se stabilesc reguli privitoare la materialele
de construcţii, desing-ul unei clădiri, bioclimatul, densitatea clădirilor intr-un areal,
orientarea spaţială a clădirilor, "structuri verzi" în jurul clădirilor, microclimat, eficienţa
energetică;
- realizarea unui program sau proiect fără a afecta cultura unei comunităţi, ori pentru a recupera
moştenirea culturală a unei comunităţi şi/sau tradiţiile întregii comunităţi locale;
- interzicerea multiplicării serviciilor publice, dacă acestea nu servesc unei nevoi locale;
-

fixarea regulilor de utilizare raţionala a terenurilor pentru toate proiectele de dezvoltare în
baza planului urbanistic general, ca instrument de planificare spaţială;
- analiza capacităţii tehnice de execuţie;
- evaluarea eficienţei utilizării resurselor financiare şi umane;

- evaluarea viabilităţii financiare a unui program sau proiect prin prisma veniturilor fiscale
obţinute;
identificarea nevoilor comunităţii locale şi a priorităţilor acesteia; corespondenţa între

-

lansarea unui program sau proiect şi nevoile comunităţii;
- evaluarea nevoilor comunităţilor sărace şi a capacităţii locale de a asigura accesul acestora la
locuinţă, locuri de muncă şi serviciile publice de bază;
-

protecţia mediului;

realizarea unui program sau proiect în parteneriat cu sectorul privat, ori realizarea unui
program sau proiect de către sectorul privat, pentru a transfera costurile unei investiţii, dacă
există oportunitatea de a obţine profituri viitoare;

- asigurarea publicităţii informaţiilor cu impact în investiţii (informaţii topografice,
informaţii statistice privind economia locală şi regională, regulamentul de urbanism, planul
de urbanism general şi planurile de urbanism zonal).

Principiile de realizare sau de reabilitare a unei zone de locuit, conform Agendei
Habitat de la Istanbul, 1996 :
- planificarea unei întregi zone de locuit va fi integrată, astfel încât să cuprindă clădiri de locuit
(individuale sau colective potrivit sistemul de design arhitectonic), clădiri cu destinaţie
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comercială, parcări, şcoli, spaţii verzi şi infrastructura edilitară necesară pentru nevoile
zilnice ale rezidenţilor;
-

zona de locuit va conţine o diversitate de clădiri;

- în situaţia în care în zona sunt clădiri istorice (din patrimoniul naţional cultural), acestea vor fi
reabilitate (faţadă şi interior), fără a afecta proiectul în baza căruia s-a construit; în nici un
caz, aceste clădiri nu vor fi transformate sau demolate;
-

zona de locuit va avea un centru care combină funcţiunile comerciale, cu cele civice,
culturale şi de agrement;
-

-

zona va conţine spaţii deschise în formă de scuar, spaţii de verdeaţă sau parcuri;

spaţiile deschise vor avea un design care să încurajeze prezenţa rezidenţilor şi pentru a întări
relaţiile în cadrul comunităţii sau comunităţilor din acea zonă funcţională;
-

-

vor fi proiectate în mod generos spaţiile pietonale şi de circulaţie cu bicicleta.

terenurile naturale - forestiere, cu vegetaţie florală sau cu luciu de apă vor fi păstrate pe cât
posibil sau integrate în parcuri;

- comunităţile vor respecta regulile de conservare a resurselor şi de reducere a deşeurilor;
- comunităţile vor utiliza în mod raţional resursele de apă;
- orientarea străzilor şi plasamentul clădirilor vor contribui la creşterea eficienţei energetice.
Declaraţia Europeană a Drepturilor Urbane
Potrivit acestei declaraţii, considerând că exercitarea următoarelor drepturi trebuie să se
bazeze pe solidaritatea şi responsabilitatea cetăţenilor, implicând o egală acceptare a
îndatoririlor, cetăţenii europeni au dreptul la :
1. Securitate;
2. Un mediu sănătos şi nepoluat;
3. Locuri de muncă;
4. Locuire;
5. Mobilitate;
6. Sport şi divertisment;
7. Cultură;
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8. Integrare multiculturală;
9. Bună calitate arhitecturală şi a ambianţei fizice;
10. Armonizarea funcţiunilor;
11. Participare;
12. Dezvoltare economică;
13. Dezvoltare durabilă;
14. Servicii şi bunuri;
15. Bogăţie naturală şi resurse;
16. Împlinire personală;
17. Colaborare inter-municipală;
18. Structuri şi mecanisme financiare;
19. Egalitate.

1.2. Cadrul legal aplicabil
Acte şi documente internaţionale
Agenda Locala 21, 1992
Al cincilea Program de acţiune pentru mediu (1993) - o abordare comprehensivă pentru UE;
activităţi în probleme urbane, date comparative şi indicatori privind mediul urban şi
implementarea iniţiativelor cuprinse în Agenda Locală 21;
Carta Aalborg (Charter of European Cities & Towns Towards Sustainability), aprobată de
către participanţii la Conferinţa Europeana cu privire la oraşe şi aşezări sustenabile la
Aalborg, Danemarca, 1994;
Planul de acţiune de la Lisabona, pentru aplicarea Cartei Aalborg din 1994 şi a Agendei
Locale 21;
Declaraţia de la Bremen din 1997 prin care s-au stabilit principiile parteneriatului între
sectorul privat şi municipalităţi privind dezvoltarea durabilă;
«Dezvoltare Urbană Sustenabilă în Uniunea Europeană: Un cadru de acţiune » (1998);
Green Paper - Environmental issues, European Commission, 2000;
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Carta Europeană a Moştenirii Arhitecturale (Charter of the Architectural Heritage)
adoptată de Consiliul Europei în octobrie 1975;
Planul de Acţiune al Comunităţii în domeniul Moştenirii Culturale (1994);
Art.151 din Tratatul care stabileşte o Comunitate Europeană - scopul conservării şi
dezvoltării moştenirii culturale comune, cu respectarea diversităţii;
Art.6 din Tratatul care stabileşte o Comunitate Europeană - protecţia mediului ce trebuie
integrată în toate politicile şi activităţile comunitare.

Documente nationale
Agenda comunelor, 2008
Legislaţia internă:
1. Legea 286/2006 publicată în M. Of., Partea I nr. 621 din 18/07/2006 pentru
modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001;
2. Ordonanţă de Urgenţă nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a
contractelor de concesiune de servicii, M. Of. nr. 418/15 mai. 2006;
3. Legea nr.273 din 29.06.2006 privind finanţele publice locale, M. Of. nr.
627/20/07/2006;
4.

Legea – Cadru nr.195 din 22 mai 2006 a descentralizării, M. Of. nr.

453/25/05/ 2006;
5. Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,
publicată în M. Of., partea I nr. 70 din 3 februarie 2003;
6. Legea nr. 199/1997 pentru ratificarea Cartei europene a autonomiei locale,
adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, publicată în M. Of., partea I, nr.
331/26.11.1997;
7. Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al
acesteia,publicată în M. Of., partea I, nr. 448 din 24 noiembrie 1998;
8. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;
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9. Legea nr. 71/1996 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului
naţional - Secţiunea I - Căi de comunicaţie
10. Legea nr. 351/ 2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului
naţional - Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi;
12. Legea locuinţei nr. 114 din 11 octombrie 1996, republicata;
13. Legea nr. 422/ 2001 privind protejarea monumentelor istorice;
14. Legea 544/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, nr.663 din 23
octombrie 2001;

CAPITOLUL 2
Prezentarea generala a orasuluiNehoiu

2.1.Localizare
Orasul Nehoiu, cu satele sale componente, este situat in partea de nord a judetului Buzău,
având ca ax de simetrie cursul superior al raului Buzau. Geografic, localitatea este situata pe
urmatoarele coordonate:
latidudinea nordica este data de paralela 45 grade si 22 minute si de 45 grade
si 37 minure.
longitudinea se inscrie in coordonatele cuprinse intre 26 grade si 9 minute si
26 de grade 28 minute.
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Aşadar, localitatea este foarte aproape de paralela 45 latidudine nordica si de meridianul de
25 grade longitudine estica, ceea ce face ca in climatul geografic al zonei sa se impuna un
echilibru în repartitia celor patru anotimpuri.
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Nehoiu a fost declarat ORAŞ prin Legea nr.2/1989, publicată în Buletinul Oficial al
României nr. 15 din 25 aprilie 1989) si cuprinde următoarele localităţi: Bîsca Rozilei; Chirleşti;
Curmătura; Lunca Priporului; Mlăjet; Nehoiu; Păltineni; Stănila; Valea Nehoiului; Vineţişu.

2.2.Resursele naturale
Nehoiu, asezarea poate cea mai pitoreasca de pe Valea Buzaului, se afla intr-o mica
depresiune formata de confluenta a doua rauri – Buzau si Basca Rozilei- cu apele limpezi si bine
strajuite de culmi muntoase si frumos impadurite, cu poieni de un verde crud.
Cele mai semete culmi care domina localitatea, sunt: la nord Podul Calului, care face
legatura si hotar cu Penteleu, la nord-vest Muntii Siriului, la vest muntii Monteoru si Catiasul,
Strategia de dezvoltare durabila a orasuluiNehoiu, jud. Buzau
26

iar la Sud Muntele Muscelul si spre est Muntele Stanila. Toti acesti munti, care isi pleaca culmile
spre Nehoiu, prezinta din loc in loc piscuri mai semete, asemeni unor “strajeri”cu privirea lor
ocrotitoare asupra oamenilor. Acesti “strajeri”, sunt varfurile Stanila de 992 m, Nehoiu de 938 m,
Ristoaca de 1115 m si Catiasul de 1014 m.

CLIMA SI HIDROGRAFIE
Orasul Nehoiu cunoaste din punct de vedere climatic o serie de caracteristici la care se
adauga in special factorii locali – altitudinea, gradul de fragmentare a reliefului, expunerea
versantilor, covorul vegetal etc.
Climatic, teritoriul orasului Nehoiu poate fi impartit in doua sectoare. Un sector al este
cel al marilor inaltimi, de peste 1000 m, cu temperaturi mai scazute si in mare parte dominat de
paduri cu pasiuni de tip subalpin. Al doilea sector climatic il formeaza sectorul de vale, al raului
Buzau si afluentilor sai, cu temperaturi mai ridicate, care uneori ajung la 28-300C. In timpul verii
sunt perioade de timp in care se manifesta seceta, iar in timpul iernii se inregistreaza temperaturi
scazute de pana la -20-220C.
Precipitatiile sunt mai bogate, ceea ce face ca orasul Nehoiu sa fie strabatut de o retea
densa de ape curgatoare sub forma izvoarelor si paraielor, care isi aduc apele din munti, ca apoi
sa si le uneasca cu râul Buzaul.
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Printre paraiele, care se varsa in raul Buzau pe teritoriul orasului Nehoiu, sunt: paraul
Inselata, Nehoiasu, Nehoiu si Catiasul pe partea sa dreapta, iar pe partea stanga a raului Buzau,
isi indreapta apele, paraiele: Arsele, Oii, Badarlegi si Stanila.

VEGETAŢIA
Climatul, solurile si reteaua hidrografica, precum si altidudinea, impun in acest fel o
etajare a complexelor vegetale- pajisti, padurile de conifere, de brad, molid si exemplare mai rare
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de tisa, apoi urmeaza padurile de foioase- de fag si in amestec cu pinul, molidul, bradul, paltinul,
etc., iar in satele Paltineni si Lunca-Mare, palcuri de stejar.
Pajistile, fanetele si islazurile, foarte bogate in specii de ierburi din familia gramineelor,
ocupa o suprafata de peste 1000 ha. Acestea sunt situate in Muntii Podul Calului, Monteoru cu
vestitele sale poieni de la Rastoaca, Clocotani din Seciul Nehoiasului si Blidaresele, din Stanila,
Verzele, apoi Catiasul si Pastareata, toate fiind legate in mod direct de activitatea pastorala,
ocupatie a locuitorilor, din vremuri foarte vechi.

FAUNA
Relieful si covorul vegetal asigura habitatul speciilor de animale specifice zonei.
Intalnim cerbul carpatin, capriorul, ursul brun şi roşcat- specii cu mare valoare cinegetica.
De asemenea se mai intalnesc turme de mistreti.
Astazi, mai rar apar in padurile muntilor Buzaului, respectiv ale Nehoiului, lupii, rasii si
jderii; acelasi lucru se poate afirma si despre iepure; in numar mai mare si cu exemplare de o rara
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frumusete sunt reprezentate vulpile, mai ales “vulpile de bradet”cu blanita moale, de culoare gricenusie.
Lumea pasarilor este foarte diversificata, reprezentata de pasarile cantatoare, iar cele cu
valoare cinegetica sunt gainusa de mesteacan, precum si tot mai rar, cocosul de munte.
In apele Buzaului trăiesc mai multe specii de pesti: scobarii, clenii, mreana, carasul.
Lumea pestilor mici este dominata de oblet, pietrosel si molani. Nu lipsesc nici pastravii din
apele paraului Nehoiu, dar acestia datorita braconajului sunt pe cale de disparitie.

2.3.Istoricul orasului Nehoiu
Din cele mai vechi timpuri, omul a gasit conditii bune de viata in zonele cele mai bogate
în resurse naturale, locuri aflate in apropierea apelor curgatoare, care asigurau atat hrana cat si
apa necesara.
Cele mai vechi urme de locuire descoperite pe cursul superior al raului Buzau, sunt
descoperite pe teritoriul actual al orasului Siriu si apartin paleoliticului superior, desi dovezi
arheologice concrete pina in prezent sunt sub forma unor unelte si arme din piatra.
Din aceasta epoca au fost descoperite urme de locuire pe teritoriu orasului Nehoiu in
doua puncte:
1. pe platoul care se afla in apropierea paraului Nehoiu, numit islaz.
2. la iesirea din oras, pe D.N. 10 Buzau-Brasov, spre Buzau, pe terasa din dreapta
soselei, la cca. 500m, pe inaltimea numita Coasta Timarului.
Fragmentele de ceramica, precum si inventarul destul de restrans descoperit, a fost
atribuit de colectivul de cercetatori de la Muzeul Judetean Buzau, culturii Gulmenita.
Dovezi ale locuirii oamenilor primitivi au fost atestate si in satele Mlajet-Topilele,
Trestioara, in punctul numit la “balastiera”, acestea apartinand epocii bronzului.
La Nehoiu, asezarile neolitice tarzii isi continua existenta si in epoca bronzului.
Inventarul asezarii datand din aceasta perioadă este mult mai bogat si consta in elemente de
ceramica, mai multe piese din bronz, printre care o secera si un ciocan. Foarte multe piese din
bronz sunt reprezentate de podoabe.
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Spre deosebire de asezarea din Nehoiu, la Mlajet a fost descoperita nu numai o asezare ci
si o necropola din epoca bronzului timpuri si mijlociu. A fost descoperit in punctul Topilele, un
sicriu din piatra, care a apartinut unei capetenii locale.
Despre zona Nehoiului marturii ale existentei asezarilor omenesti ne vorbesc mai mult
cele doua asezari rupestre, aflate una la Mlajet si cealalta la Nehoiasu. Asezarea rupestra de la
Mlajet, numita si Gaura Tatarilor, se afla pe culmea stancoasa ce strajuieste prin peretii verticali
ai stancilor, valea raului Buzau si se numeste Varful Pietrei.
Tara Buzaului este cucerita de “sfintii cavaleri” cu mari pierderi de bunuri si oameni,
spune in 1223 prelatul roman Honorius. Cavalerii aveau ganduri mari cu aceasta Terra Boza de
dincolo de Monte Nivium (Muntele de Nea), ca apoi in documentele de mai tarziu, sa il intalnim
cu denumirea de Muntele Neoi (Nehoi).
Mentiuni documentare despre Nehoiu si satele apartinatoare nu mai apar pana in secolul
XIV, iar atestarea documentara cea mai veche o are satul Paltineni (fosta comuna pana in anul
1968) din timpul celei de-a II-a domnii a viteazului Domn Vlad Tepes.
In secolul XVI, domnii munteni daruiau mosii boierilor. Un prim document il aflam
despre localitatea Nehoiu din timpul domniei lui Radu de la Afumati, care intr-un hrisov datat 5
februarie 1523, miluieste pe Neagu si fratii sai cu o mare proprietate ce se intindea de la
“Savarsirea Bogdaniei” (Moldovei) la Cheia (Buzaului) si pana la drumul Buzaului.
La nord de orasul Nehoiu se afla catunul Jetu, iar aici aflam de un loc stramt cu numele
de “Inselata”. Potrivit legendei, “la Inselata”, doamna Chiajna vaduva domnului Mircea
Ciobanul (1545-1554) era urmarita de turci. Pentru a-i insela pe urmaritorii turci, a potcovit caii
invers.
Din secolele XVI-XVII intalnim mai multe hrisoave domnesti care intareau dreptul de
mostenire, precum si vanzarea unor parti de mosii ale taranilor si boierilor (mosii aflate in satele
Nehoiului de azi).
In actele oficiale emise atat de cancelariile domnesti cat si cele militare din secolul
XVIII, intalnim tot mai des mentionate satele Mlajet, Paltineni, Fundul Nehoiului, Nehoiasu, mai
ales in documentele referitoare la satele de pe cursul superior al raului Buzau. Actele emise
confirmau posesiunile mosnenilor din Muntii Buzaului, in litigiile pe care acestia le aveau cu
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boierii. In 1870, printr-o hotarare a 24 boieri juratori, se spune: ”am dat sa stapaneasca numai
popa Gavrila si popa Stan cu catasii lor, dupa hrisovul ce il au la mana al raposatului Petru Voda
(cel Tanar) din anul 1565 dupa o carte a 6 boieri hotarnici din zilele raposatului Matei Voda
Basarab”.

Participarea locuitorilor la evenimente istorice locale si nationale
Despre locuitorii satelor care compun orasul Nehoiu de azi, pentru perioada evului mediu
nu s-au gasit informaţii deosebite. O informatie importantă o gasim în cartea “Viata lui Mihai
Viteazul” in care se aminteste ca in bataliile de la Calugareni, Mihai avea in ostirele sale
capatenii si osteni veniti din satul Nehoiasu.
De asemenea, acest sat va intra in istoria locala si prin faptul ca Mihai, in trecerea sa spre
Transilvania, pe Valea Buzaului, a avut de infruntat cetele ungurenilor in locul numit “intre
rauri” loc in care se unesc cele doua rauri Buzaul cu Basca Rozilei (Rusilei).
Timp de mai bine de un secol si jumatate, prezenta locitorilor din satele Paltineni, Mlajet,
Nehoiasu si Nehoiu, nu o mai avem semnalata la marile evenimente nationale.
Declansarea primului razboi mondial in anul 1914 si intrarea Romaniei in 1916 in
razboiul pentru intregirea neamului, inscrie in cartea istoriei nationale locuitorii din actualele sate
Nehoiasu, Paltineni si Mlajet si locuitorii orasului Siriu de azi, atuci sat al orasului Nehoiasu.
A doua conflagratie mondiala si intrarea Romaniei la 22 iunie 1941 in razboi – in prima
sa faza de partea Germaniei impotriva fostei URSS – iar in a doua parte – din 23 august 1944 –
impotriva Germaniei si aliatilor sai, a rapit sute de vieti din randurile locuitorilor nehoieni.
Nu se stie cu precizie numarul eroilor cazuti pe campul de lupta la Cotul Donului si
Stalingrad, Alpi, Tatra si Muntii Carpati, deoarece ostasii nehoieni si paltineni au fost chemati
sub arme la mai multe unitati militare, iar arhivele unitatilor se afla dispersate in diferite localitati
ale tarii.
Participantii la razboiul antihitlerist, precum si vaduvele si orfanii de razboi, au fost
impropietariti in 1945 in Lunca Mare, cu loturi de casa de pe fosta mosie a contesei Hostein - un
numar de 112 locuitori din Nehoiu si Nehoiasu.
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2.4.Populatia
In evul mediu romanesc, un rol de seama in structura societatii feudale au detinut boierii
si taranii liberi – mosnenii – acestia din urma tot mai numerosi in satele din tinuturile deluroase
si de munte ale judetului Buzau.
Din secolul XVI există o desciere plastica a locuitorilor orasului Buzau, realizata de Anca
Sivoro, secretarul personal al voievodului Petru Cercel (1583 – 1585) locuitori pe care ii
infatiseaza astfel: “Barbatii sunt de statura falnica, mai curand decat astfel si poarta barbi
lungi. Femeile se imbraca aproape (toate) dupa moda turceasca cu rochii lungi, fuste, iar pe cap
poarta niste naframe de bumbac albe incat par a fi turbane turcesti care le stau foarte bine, sunt
femei cu piele alba si frumoasa si fermacatoare la vorba”.
In secolul XVIII, sunt semnalati si primii boieri in zona orasului Nehoiu – in satul
Paltineni – familia fratilor Paltineanu, Mihai, Moise si Ionita a caror stapanire se intindea pe
vremea tatalui lor Ion – de la Patarlagele, pe malul raului Buzau pana la granita cu “Transilvania
in munti la vama.”
La inceputul secolului al XIX – lea, in anul 1818, D. Fotino – un bun cunoscator al
judetelor Saac, Sacuieni, Buzau si Prahova – referitor la populatie spune ”ca era foarte
numeroasa si insumeaza 10.892 familii în judeţul Saacului, Prahova avea 7681 familii, iar
Buzaul 5532 familii”.
Se observa din datele prezentate ca populatia satelor din zona orasului Nehoiu de azi, este
numeroasa, dar nerepartizata in mod uniform pe sate.
Consultand Dictionarul judetului Buzau, de B. Iorgulescu, observam o crestere
substantiala a populatiei satelor din imprejurimile Nehoiului. Informatiile prezentate in dictionar,
vin sa completeze si structurile sociale in satele de pe aceste meleaguri nehoiene. Pe sate,
locuitorii sunt repartizati dupa cum urmeaza”
1. Mlajet – total locuitori,3153 din care: barbati insurati 582, 14 vaduvi si 923 baieti;
femei maritate 582, vaduve 122 si 846 fete.
Socio – profesional - 20 lemnari, 4 rotari, 11 butnari, 1 croitor, 1 firar, 1
cojocar, 1 boiangiu.
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Sunt inregistrate 71 nasteri, 53 decese, 19 casatorii.
2. Paltineni – inregistreaza 1920 locuitori din care: barbati insurati 556, neinsurati 22,
vaduvi 33, baieti 518; femei maritate 356, vaduve 34, 583 fete.
Pe profesii existau: 1 tamplar, 1 rotar, 1 cizmar, 1 cojocar, 1 pietrar, 2 fierari
si 2 butnari.
Straini: 2 greci si 2 austro-ungari.
Se inregistreaza 59 nasteri, 38 decese si 15 casatori
3. Nehoiu –in Dictionarul judetului Buzau, dl. B. Iorgulescu, nu prezinta populatia
satului. In schimb, dl. P. Cristea in ziarul local Viata Buzaului, articolul intitulat
“Nehoiu – file de monografie” scrie ca numarul locuitorilor din Nehoiu – in urma
recesamantului din 1890 se ridica la 1190 suflete. Nu este prezentata structura sociala
precum si categoriile socio – profesionale ale locuirorilo nehoieni.
4. Nehoiasu – total locuitori 3030 din care: 606 barbati insurati, 54 neinsurati, 39
vaduvi, 9 divortati, 800 baieti; femei maritate 606, vaduve 49, fete 873.
Pe profesii: 1 lemnar, 1 tamplar, 1 rotar, 1 butnar, 1 cizmar, 7 fierari si 1
brutar.
Straini: 1 grec, 9 austro-unguri, 1 francez, 8 armeni.
Se inregistreaza de asemenea 74 de nasteri, 42 decese si 11 casatorii.
Insumata, populatia celor 4 localitati, ajunge la 9293 locuitori, o populatie numeroasa
pentru aceasta zona de munte.
Factorul principal in cresterea populatiei zonei Nehoiului este acela al inscierii acestora in
circuitul economic si comercial, in existenta unor preocupari ale locuitorilor cu caracter
industrial – fabricarea scandurilor cu ajutorul fierastraielorde apa – ca apoi la inceputul secolului,
sa se infiinteze dupa 1909, industria forestiera prin punerea in functiune a fabricii Goetz.
Recesamantul din 1912 constată modificarea substantială a populatiei zonei Nehoiu. Se
observa o crestere lenta in satele din apropiere in medie cu 110 – 115 locuitori, iar pentru Nehoiu
se inregistreaza 1837 locuitori, din care trebuie scazuti angajatii societatii Goetz, peste 550 la
numar, specialisti si functionari adusi din Austro-Ungaria.
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Recesamantul din 1930 consemna: 1068 locuitori in Nehoiu, 1473 locuitori in Nehoiasu,
1773 Mlajet, Paltineni 1375 locuitori.
1. Pe nationalitati, recesamantul se prezinta astfel:


Mlajet: 1770 romani, 1 sarb, 1 polon si 1 grec.



Nehoiasu: 1434 romani, 23 unguri, 7 sarbi, 1 german, 8 alte nationalitati.



Nehoiu: 820 romani, 37 unguri, 59 germani, 1 rutean, 2 sarbi, 12 cehi, 35
poloni, 58 evrei, 2 albanezi, 13 tigani, 32 alte nationalitati.

2. Dupa limba materna:


Mlajet: 1772 romana, 1 limba sarba.



Nehoiu: 915 limba romana, 37 limba maghiara, 57 limba germana, 9 limba
rusa, 1 limba ruteana, 1 limba sarba, 3 limba ceha, 21 limba poloneza, 19
limba idis, 18 late limbi.



Nehoiasu: 1468 limba romana, 4 limba maghiara, 1 alta limba



Paltineni:1370 limba romana, 1 limba sarba, 2 limba germana, 2 limba
tiganeasca.

3. Dupa religie:


Mlajet: 1772 ortodocsi, 1 adventist.



Nehoiu: 830 ortodocsi, 18 evanghelici (luterani), 147 romano-catolici, 8
greco-catolici, 57 mozaici, 6 reformati, 2 religie nedeclarata.



Nehoiasu: 1404 ordodocsi, 53 greca-catolici, 14 romano-catolici, 2
evanghelici (luterani).



Paltineni: 1367 ortodocsi, 6 adventisti, 1 romano-catolic, 1mozaic.

4. Dupa profesii:


Mlajet: 1665 tarani, 83 muncitori, 3 intelectuali, 4 comercianti si 18 alte
profesii.



Nehoiu: 766 tarani, 231 muncitori, 23 intelectuali, 18 comercianti si 30 alte
profesii



Nehoiasu: 1221 tarani, 193 muncitori, 12 intelectuali, 3 maistri si tehnicieni,
12 comercianti, 32 alte meserii.
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5. Dupa sexe:


Mlajet: 839 barbati, 934 femei.



Nehoiu: 492 barbati, 576 femei.



Nehoiasu: 637 barbati, 736 femei.



Paltineni: 583 barbati, 792 femei.

Analizand datele recesamantului din 1930 se poate observa faptul ca incepe sa predomine
in fiecare sat taranimea, dar a II-a structura sociala ce se va ridica din randurile acesteia sunt
muncitorii localnici care se vor angaja ca lucratori la intreprinderea forestiera si la lucrarile
de intretinere a caii ferate inguste (forestiere) si a liniei ferate Buzau – Nehoiasu.
In urma recesamantului din 21 februarie 1956, populatia zonei Nehoiu, era distribuita
astfel:
a) Dupa sexe:
o Mlajet: 987 total locuitori din care: 429 barbati si 558 femei.
o Nehoiu: 2838 total locuitori din care: 1242 barbati si 1596 femei.
o Nehoiasu:1863 total locuitori din care: 976 barbati si 887 femei.
o Paltineni: 898 total locuitori din care: 319 barbati si 579 femei.
b) Dupa pregatirea profesionala:
o Mlajet: 802 tarani, 139 muncitori, 9 intelectuali, 3 maistri, 2 tehnicieni, 32 alte
profesii.
o Nehoiu: 1132 tarani, 639 muncitori, 27 intelectuali, 8 maistri, 15 tehnicieni, 57 alte
profesii.
o Nehoiasu: 1270 tarani, 538 muncitori, 14 intelectuali, 5 maistri, 3 tehnicieni, 32 alte
meserii.
o Paltineni: 679 tarani, 179 muncitori, 9 intelectuali, 2 tehnicieni, 2 maistri, 27 alte
meserii.
c) Dupa nationalitate:
o Mlajet: 987 romani
o Nehoiu: 2764 romani, 14 maghiari, 10 germani, 1ceh, 6 poloni, 10 tigani, 8 italieni
si 26 greci.
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o Nehoiasu: 1857 romani, 3 maghiari, 2 germani, 1 tigan.
o Paltineni: 889 romani, 4 maghiari, 3 germani, 2 tigani.
Din cifrele prezentate de recesamant se observa o scadere a populatiei de origine germana,
maghiara, ceha si polona. Nu stim ce s-a intamplat cu populatia evreiasca, care la recesamantul
din 1930 era destul de insemnata in localitate.
Perioada cea mai exploziva in cresterea populatiei satelor din zona se afla intre anii 1956 –
1966, cand populatia a crescut cu mai bine de 2300 locuitori, ajungand la 8886, iar dupa aceasta
data, pana in anul 1977 se observa din nou o crestere lenta a populatiei, inregistrandu-se un spor
natural inferior anilor 1956 – 1966 care este de numai 12 la mie.
Sporul vertiginos al populatiei orasului Nehoiu, in perioada 1977 – 1990 este reliefat de
recesamantul din 7 – 14 ianuarie 1991. Populatia a crescut cu peste 4000 de locuitori, ajunganduse la cca. 12.000 locuitori cifră care se regaseste si in zilele noastre.
I.

II.

III.

Pe sexe, locuitorii orasului Nehoiu sunt reprezentati astfel:
-

6262 barbati – 45,53 %

-

6698 femei - 54,47 %

Pe nationalitati:
-

12.901 romani

-

35 tigani

-

5 germani

-

4 maghiari

-

16 alte nationalitati

Dupa religie:
-

12.430 ordodocsi

-

257 adventisti

-

273 alte religii (unitarieni, crestini de rit vechi, penticostali).

Analizand mai atent datele recasamantului, se observa ca din totalul populatiei orasului
Nehoiu de cca. 12.960 locuitori, 6848 locuitori au varsta de munca (52,84 %), 643 someri,
studenti, elevi de liceu (4,98 %) iar 6205 locuitori reprezinta populatia apta de munca (47,19 %).
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Locuinta taraneasca
Casele din intreaga zona a Nehoiului de azi, erau lucrate din lemn (barne si capriori taiaţi
in timpul iernii, curataţi de crengi si coaja), transportat din padure, cioplit si imbinat la
incheieturile peretilor, in “coada de randunica” si cuie de lemn. Acoperisul in 4 ape plane era
facut din scanduri obtinute prin despicarea arborilor cu ajutorul toporului – de obicei plop si fag
– mai tarziu acestea fiind inlocuite cu sita sau sindrila fixate in cuie de fier.
1. Locuinta (casa) din secolul XVII- intruneste urmatoarele caracteristici: este
construita cu fatada spre miazazi sau rasarit, asezata pe temelie la 1-2m, in functie de
inclinatia terenului. Fatada casei este simpla si pe lungimea sa intreaga se afla prispa
(pridvorul). Acoperisul in 4 plase (ape) este acoperit cu sita din plop sau brad, scarile,
treptele sunt din lespezi mari de piatra de rau.
2. Locuinta (casa) din secolul XVIII – intruneste caracteristicile caselor din sec. XVII,
dar constructiei i se aduce unele modificari, legate de estetica si functionalitate.
Spatiul de locuit este marit prin cresterea dimensiunilor casei pe lungime, cat si pe
latime. Se construiesc “pivnitele” pentru provizii.
3. Locuinta (casa) din secolul XIX – are caracteristicele casei din sec. XVIII, dar cu
unele deosebiri in constructia acestora: pe fatada casei, in planul central sau lateral al
pridvorului, apare foisorul, care imita turnul: se mai numea pe vremea aceea “casa cu
turnisor”.
4. Locuinta (casa) de la inceputul secolului XX – prezinta elemente noi de arhitectura.
Este construita pe temelie inalta de piatra cioplita, pe terenuri cu panta mare. Partea
inferioara (de jos) a casei nu mai este folosita in intregime ca pivnita, ci 1-2 incaperi
locuinte de vara. Asezata pe temelie inalta, ea da impresia casei cu 2 nivele. Spatiul
de locuit creste la 4-6 camere.

Portul popular

Portul popular femeies din zona Nehoiului se caracterizeaza prin costumul cu fota
specific Munteniei si Moldovei cu foarte multe varietati satesti.
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Camasa sau ia– piesa importanta care determina structura de ansamblu a costumului.
Croita dintr-o bucata, care acopera fata si spatele, camasa este prevazuta cu o deschizatura
la gat ce se prelungeste si pe piept. Manecile drepte si largi sunt croite dintr-o latime de
panza si prinse la umar. Sub brat se intercaleaza o “pova” patrata pentru a da usurinta in
miscarea bratului.
Camasa (ia) mocaneasca – piesa specifica portului din intreaga zona de munte a
Buzaului – Nehoiasu, Valea Nehoiului, Siriu, Gura Teghii, Chiojdu – are manecile si
stanul din fata si spate, incretite la gat, pe o bentita numita guler. Camasile vechi au o
deschizatura in fata – camasile batranesti – iar cele mai noi au deschizatura pe umar.
Camasa (ia) inorojneata –numita astfel dupa dispunerea ornamentelor, circular peste
piept si spate, prin analogie si crojmia (croznia).
Camasa (ia) cu altita –piesa costumului popular purtat in zilele de lucru. Este o camasa
cu maneca dreapta, prinsa de umar iar ornamentele sunt cusute cu lana sau arnici si
dispuse in siruri verticale pe piept si maneci.
Fota oarba –pe fondul negru sunt dispuse la capetele din fata dungi subtiri colorate –
rosu, galbene, albastru si erau imbracate in zilele de lucru.
Fota, cu dungi rosii late in fata –la cele doua capete din fata ale fotei sunt dispuse in
tesatura dungi late, rosii, in alternanta cu grupuri de dungulite subtiri, policrome, sau cu
siruri de ţesaturi din fire de lana sau lanica. Erau purtate in general de tinerele femei
maritate si fetele logodite.
Fota cu registre decorative la capetele din fata –pe dungile rosii ale fotei sunt introduse
siruri decorative cu elemente geometrice sau florare, alese in tesaturi, cusute sau brodate
cu lanica. In tesatura sau broderie este introdus firul metalic, alb sau galben precum si
fluturii – mici cercuri metalice de culoare alba lucitoare si cusute pe poalele forei.
Portul popular barbatesc –costumul popular barbatesc are prin traditie o structura
simpla, intalnita in aproape toate regiunile tarii si se compune din camasa, pantaloni de pânză
(vara) cioareci (iarna), brau lat tesut, vesta din dimie neagra sau bruna.
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Camasa – are maneca dreapta tesuta in patru ite, din in, canepa sau bumbac; se mai
intalneste o varianta de camasa sau platca. Specifica satelor de la munte din imprejurimile
orasului Nehoiu a fost camasa scurta “cu fustanela”, partea de jos a camasii fiind formata
din 4-5 lati de panza care se incretesc sau se plieaza. Acest tip de camasa are origine
illirica. La gat se inchide cu o bentita ingusta, fie cu un guler mic ingust. Maneca este
dreapta, larga si se termina cu o manseta sau bentita. Ornamentele sunt plasate pe piept, la
gat, in partea de jos a manecii, iar la poale broderia are culaore alba sau galbuie.
Cioarecii – confenctionati din stofa tesuta in casa din lana alba –dimie- si prelucrata la
piua (piva) sunt croiti stramti pe picior.
Braul – tesut in patru ite, din lana de culoare rosie, cu bogate ţesaturi din lânică sau fir
metalic. Se poarta peste camsa cu fustanela si este lat de 25 – 30 cm. Acesta, la fel ca al
femeilor, marcheaza bine talia si constituie piesa decorativa cea mai importanta a
costumului, care prin cromatica (rosu aprins) imprima acestuia o frumusete deosebita.
Pe timp mai racoros, peste camasa se imbraca o vesta simpla, fara maneci, tesuta tot din stofa
de lana.

Obiceiurile si datinele
In ansamblu fenomenelor de cultura populara “materiala si spirituala”, in zona
etnografica a Buzaului, sunt de mentionat obiceiurile si datinele populare, elemente ce definesc
alaturi de celelate fenomene, particularitatile si specificul etnic al poporului roman. Obiceiurile si
datinile includ gandirea, conceptiile de viata ale locuitorilor si pastreaza marturii ale evolutiei
filozofiei si mentalitatii populare fiind forme ale manifestarilor spirituale ale oamenilor din
locurile in care au trait si muncit.
 Obiceiuri legate de nasteri – un rol important il reprezinta moasa. În trecut era o
ruda apropiata care asista la nastere si indeplinea practicile legate de acest
eveniment. Cel mai important moment era prima baie a noului nascut cu
semnificatie simbolica: in apa se puneau diferite lucruri, in credinta ca ele vor fi
transmise insusirilor copilului. Din aceste lucruri enumeram: peme - pentru a fi
usor si sprinten, bani si boabe de grau – pentru prosperitate, etc. Un obicei care se
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practica si acum, dar la scara restransa, in leaganul sau patutul copilului – in mod
izolat – obiceiul ursitoarelor este de a pune obiecte pentru a i se cunoaste viitorul
si a-l influenta spre bine. Toate acestea erau indeplinite de moasa.
 Obiceiurile legate de casatorie – casatoria reprezinta unul din cele mai
importante momente din viata omului si se desfasoara cu originalele obiceiuri de
nunta, asupra carora s-au oprit cei mai de seama etnografi si folcloristi romani,
care au considerat nunta taraneasca “cea mai insemnata manifestare artistica” din
cultura populara traditionala. Obiceiurile nuntii incep cu petitul: o ruda apropiata
sau parintii mirelui (ginericului) merg la parintii fetei cerandu-le consimtamantul
pentru casatorie. Cu aceasta ocazie – in trecut – exista obiceiul de a se intocmi
“foile de zestre” in care erau cuprinse mai multe bunuri – vite, terenuri agricole,
etc – dar si piese de imbracaminte – costume, covoare, perini, etc. De obicei
nuntile – in trecut - durau 4 – 5 zile si in fiecare din zile se desfasurau anumite
obiceiuri. In ceremonialul nuntii, natura este prezenta in momentele cele mai
importante prin intermediul “bradului” simbol al vietii vesnice.
 Obiceiuri funerare – Spre deosebire de celelalte obiceiuri familiale, la
obiceiurile funerare participa o mare parte a colectivitatii. In acest ceremonial se
pastreaza vechi elemente ale ceremonialului magico – religios legat de cultul
mortilor si are la baza credinta straveche a continuitatii vietii dupa moarte. In
satele nehoiene – Albinari, Fundatura, Dtanila si Vinetisu – in trecut exista
obiceiul ca oamenii batrani sa fie inmormantati in costumul imbracat la nunta,
care de aceea era pastrat pana la acest eveniment. De asemenea, se mai obisnuia
ca tinerele care mor necasatorite sa fie imbracate in haine de mireasa cat si
obiceiul de a se pune in mormantul tinerilor necasatoriti un bradut impodobit,
incarcat cu diferite obiecte si colaci.

2.5.Resurse create de om
CAILE DE COMUNICATII
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Până în secolul al XIX pe teritoriul Ţării Româneşti nu existau drumuri în adevăratul sens
al cuvântului. Se mergea “cum dădea Dumnezeu, peste câmpuri şi prin păduri”. Înainte de 1831
nu a existat nici o preocupare pentru imbunătaţirea drumurilor.
Regulamentul Organic a prevazut măsuri şi mijloace pentru construcţia unor şosele.
Ţăranii au fost obligaţi sa presteze anual cate şase zile de lucru la drumuri; în buget au fost
alocate sume de bani pentru pietruirea drumurilor mari, întreţinerea drumurilor mici căzând în
sarcina satelor.
Caile de comunicatie, au avut si au un rol deosebit in evolutia economica a orasului
Nehoiu, astfel ca prezenta sau absenta acestora influenteaza pozitiv sau negativ, dezvoltarea
acestuia.
Cele mai vechi cai de comunicatie, pe cursul superior al raului Buzau, au fost ca de altfel
pretudindeni drumurile, care apar ca o necesitate, cu caracter local, national si chiar international.
Stravechiul dreum de pe Valea Buzaului, este cunoscut de “drumul oilor”, drum de mare
importanta pe care stramosii isi treceau oile in turme in munti si pana la iesirea din dealurile
Subcarpatilor.
Primul transport pe Valea Buzaului este atesta documentar in secolul XVI, in anul 1543,
cand se efectueaza din satul Paltinis de pe Basca Rozilei (com. Gura teghii) un transport de
marfuri cu cereale in valoare de 300 aspri.
La inceputul secolului XIX-lea, transporturile pe Valea Buzaului se amplifica nu numai
prin folosirea drumului de care, ci prin constructia si punerea in functiune in 1909 a caii ferate,
Buzau – Nehoiasu.
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Exploatarea caii ferate Buzau – Nehoiasu incepe in vara anului 1909 si este incredintata
inginerului Gh.B.Niculescu; acesta organizeaza exploatarea liniei la fel ca CFR-ul, orietandu-se
dupa aceleasi regulamente si legi, iar personalul angajat beneficia de permise de calatorie
gratuite, pe baza de reciprocitate.
Orasul Nehoiu este strabatut de Drumul National 10, Brasov – Buzau, pe o lungime de 15
km; el strabate satele Chirilesti, Setu, Paltineni, Nehoiu, Nehoiasu, Lunca Pripor si Jetu. In
fiecare sat al localitatii, exista drumuri de acces la cele mai izolate locuinte, drumuri pietruite iar
altele betonate pe distante de 0,7 – 1,3 km. Reteau de drumuri satesti masoara peste 25 km.
Deplasarea locuitorilo in afara orasului Nehoiu se poate face astazi – in afara caii ferate –
de mai multe trasee de autobuz care fac legatura cu orasele Buzau, Brasov, Valeni de Munte,
Ploiesti si Bucuresti.

DOTARI SOCIO-CULTURALE
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Astăzi exista în oras 11 grădiniţe de copii, 8 scoli din invatamantul primar si gimnazial, 1
liceu tehnic, 1 scoala profesionala, precum si o biblioteca. Exista în oras baza sportiva.
Exista de asemenea, un spital,4 dispensare, o policlinica, un cabinet medical, 4 cabinete
stomatologice precum si 19 lacase de cult si o casa de cultura

ACTIVITATEA ECONOMICA
In satele de munte din zona orasului Nehoiu, in evul mediu nu se putea vorbi despre o
economie bine inghegata deoarece condiriile climatice si relieful nu permiteau existenta unor
drumuri permanente de larga circulatie a marfurilor care sa lege satele risipite pe vaile raului
Buzau..
Pe plan local se prelucra laptele de oaie iar branza si cascavalul de “Siriu” si de
“Penteleu” erau produsele cele mai apreciate pe piata interna, cat si in strainatate.
In deceniul intai al secolului XX, s-a inceput construirea fabricii de cherestea din Nehoiu
si a caii ferate Buzau – Nehoiu, producându-se mari transformari: locuitorii isi vor diversifica
ocupatiile, multi dintre ei vor deveni muncitori la fabrica, o alta parte vor lucra la intretinerea caii
ferate, dar cea mai insemnata parte a lor vor deveni muncitori forestieri angajati la exploatarea
padurilor.

TELECOMUNICATII
In domeniul telecomunicatiilor în orasul Nehoiu functioneaza un oficiu postal, iar
numarul abonatilor este de cateva mii. În domeniul noilor tehnologii în comunicatii exista
tendinte deosebit de favorabile în domeniile:
o Comunicatii mobile GSM (Vodafone, Orange, Zapp, Cosmote, etc.),
o Comunicarea în domeniul telefoniei

fixe se realizeaza prin intermediul companiei

Romtelecom (majoritatea prin centrale digitale)
o Internet: exista un furnizorul care este, deasemenea, furnizor de televiziune prin cablu.
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2.6. Perceptia asupra orasului Nehoiu
In perioada martie - aprilie 2011, SC Public Research a realizat un studiu privind
identificarea problemelor majore din orasul Nehoiu si formularea viziunii de dezvoltare locala componenta a proiectului privind elaborarea Strategiei de dezvoltare locală.
Studiul s-a derulat pe două niveluri:
- cvasitotalitatea angajatilor7 din cadrul primariei orasului Nehoiu, dimensiunile cercetării
corelind urmatoarele direcţii majore:
Identificarea problemelor locale;
Caracterizarea activităţii administraţiei publice – aspecte relevante, ierarhizarea acestora;
Descrierea calitatii vietii in orasul Nehoiu.
-populatia orasului Nehoiu. Au fost chestionate 39 de persoane, locuitori ai orasului,
urmarindu-se:
Ierarhizarea problemelor locale;
Formularea asteptarilor fata de activitatea administratiei publice locale.

I. ANGAJATII PRIMARIEI ORASULUI NEHOIU

1.1.Grupul tinta
Angajati ai Primariei Orasului Nehoiu, functionari publici si personal contractual, grup cu
urmatoarele caracteristici majore:

7

S-a pornit de la premiza ca acestia sunt cunoscatori ai proceselor de dezvoltare locala, fiind implicati direct in
acest proces si pot formula mult mai in cunostinta de cauza prioritatile locale
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Distributia pe sexe a grupului investigat este una nefireasca pentru institutiile publice
locale din Romania (unde ponderea este de 60% femei si 40% barbati).
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In ceea ce priveste varsta grupului investigat, se constata o suprapopulare a intervalului
31-50 de ani – 65%, ceea ce poate fi benefic din perspective experintei de munca si a
cunostintelor dobandite, dar este o categorie cu o ostilitate medie fata de procesele de schimbare.
In ceea ce priveste varsta exista un usor dezechilibru intre grupul cu varsta peste 50 de ani (25%)
si cel cu varsta pana in 30 de ani (doar 10%) .

Din perspective studiilor, se constata ca doar 31% reprezinta studii superioare, sub media
nationala din instituţiile publice locale.
In ceea ce priveste atitudinea fata de serviciile oferite de institutie, in general angajatii se
declara multumiti (19%) si foarte multumiti (62%), 19% nu au dorit sa răspundă la această
întrebare.
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Desi se declara in general multumiti fata de serviciile furnizate, angajatii apreciaza ca
sunt necesare ajustari, adaptari la noile realitati (50%).
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Din punct de vedere al atitudinii generale fata de viata, se constata ca cele mai mari
multumiri vin din partea familiei şi a localităţii în care trăiesc. Totusi se constata nemultumiri
fata de ocupaţia actuală.

1.2.Problemele localitatii in viziunea angajatilor primariei
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Ierahizand problemele, constatam ca in viziunea celor intervievati, cele mai grave sunt
urmatoarele:
Foarte grav

Grav

1

Cainii vagabonzi

Caini vagabonzi

2

Persoanele sarace

Locuri de munca

3

Locurile de munca

Spitalele

4

Spitalele

Persoanele sarace

Asadar, ordinea de prioritate a gravitatii problemelor este urmatoarea:
1.

Caini vagabonzi

2.

Persoanele sarace

3.

Locurile de munca

4.

Spitalele

Nu reprezinta probleme:
-alimentarea cu apă
-relaţia administraţie-cetăţeni
-iluminatul public
-transportul în comun
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II.POPULATIA ORASULUI NEHOIU
2.1.Grupul tinta
Locuitori ai orasului Nehoiu, grup cu urmatoarele caracteristici majore:

In functie de varsta, distributia a fost urmatoarea:
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In ceea ce priveste studiile, situatia este urmatoarea:

In ceea ce priveste ocupatia, au fost alese categorii diverse, dupa cum se poate observa.
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Care este ocupatia dumneavoastra?
Elev/ Student

Muncitor

Personal cu stusii medii

Personal cu studii superioare

Patron, intreprinzator, liber profesionist

6% 6%
22%
44%
22%

2
.2. Problemele localitatii in viziunea populatiei
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In opinia oamenilor intervievati, ordinea problemelor este urmatoarea:
-caini vagabonzi
-persoanele sărace
-locurile de munca
-spitalele
Se observa similitudini cu răspunsurile date de angajaţii primăriei. In continuare există
confirmarea acestor constatări: “Ce vă doriţi în localitatea dumneavoastră?”

Prin suprapunerea ariilor investigate, concluzionam ca principalele asteptari la nivelul
orasului ce sunt in sfera de responsabilitate a administratiei locale, sunt legate de:
-dezvoltare economică
-câini comunitari, curaţenie
-spitale

2.3.Atitudinea fata de autoritatile locale
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Atitudinea fata de primarie este una multumitoare. 67% dintre cei chestionati fiind foarte
multumiti , iar 22% multumiti de activitatea primariei. Nu există nemulţumiţi.

Toţi cei intervievati au declarat ca in ultimul an, ei sau cineva din familie au avut de
rezolvat diverse probleme la primarie.
Dintre cei ce au declarat ca au avut de rezolvat o problema la primarie 90% au fost
multumiti de modul de rezolvare, toate persoanele precizand ca nu au fost nevoiti sa dea bani sau
alte cadouri in acest sens.

24.Informatii cu privire la activitatea Primarului
Principalele informatii legate de actiunile Primarului sunt obtinute de la primărie
(56%), vecini si prieteni.
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Capitolul 3
Analiza SWOT a orasului Nehoiu şi obiectivele strategice
Strategia de dezvoltare durabilă trebuie fundamentată pe o analiză relevantă a stării
existente a comunităţii. Pentrua putea lua deciziile corecte, trebuie analizate optim cerinţele,
constrângerile şi opţiunile de dezvoltare. Specificul analizei SWOT este că ea studiază
concomitent caracteristicile interne sau endogene şi influenţele mediului extern sau exogen,
ţinând cont atât de factorii pozitivi cât şi de cei negativi.
În cadrul analizei SWOT se evaluează mai întâi specificul intern al entităţii pentru care se
elaborează strategia, puncte forte şi puncte slabe. Apoi se analizează influenţele exterioare,
efectele pozitive fiind considerate oportunităţi, iar cele negative, pericole.
După o primă evaluare în cadrul diagnozei realizate în cadrul Părţii I se poate constata că
deciziile sunt dificil de luat în primul rând pentru că nevoile sunt foarte diversificate şi o
prioritizare trebuie să aibă la bază un suport ştiinţific de alocare. În principal, analiza situaţiei
existente a furnizat o privire de ansamblu care conţine cele mai bune informaţii posibile care să
ajute la înţelegerea forţelor, tendinţelor şi a cauzelor care pot să intervină la un moment dat.
Această analiză a resurselor de care dispune comunitatea va releva punctele tari şi
punctele slabe ale comunităţii şi mediului ei, oportunităţile de dezvoltare şi posibilele riscuri ce
trebuie evitate.
Punctele tari sunt acele valori sau competenţe distinctive cu caracteristici legate de
localizarea orasului, pe care aceasta le posedă la un nivel superior în comparaţie cu alte zone,
ceea ce îi asigură un anumit avantaj. Altfel prezentate, punctele forte reprezintă acei factori care
îi dau orasului un avantaj competitiv şi îi conferă atractivitate.
Punctele slabe sunt reprezentate de acei factori sau acele tendinţe care creează obstacole
în calea dezvoltării economico-sociale şi pot lua forme sociale, financiare, de infrastructură sau
legislative.
Oportunităţile reprezintă factori de mediu externi pozitivi pentru procesul de dezvoltare
vizat, altfel spus şanse oferite de mediul extern a căror anticipare permite stabilirea strategiei în
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scopul exploatării profitabile a oportunităţilor apărute. Oportunităţi există, dar acestea trebuie
identificate pentru a se stabili la timp strategia necesară fructificării lor.
Ameninţările includ factorii din afara sistemului analizat care ar putea să pună strategia
de dezvoltare într-o poziţiede risc. Aceştia sunt factori externi care nu pot fi controlaţi dar care
pot fi anticipaţi şi permit elaborarea unor planuride urgenţă pentru prevenirea și rezolvarea
acestor probleme.
Utilitatea analizei SWOT constă în faptul că procesul decizional bazat pe această analiză
trebuie să includăurmătoarele elemente:
• construieşte pe punctele tari;
• elimină punctele slabe;
• exploatează oportunităţile;
• îndepărtează ameninţările.
Puncte tari ale orasului Nehoiu:

Puncte slabe:

 Resurse naturale importante – padure, apa;



 Existenta retelelor de comunicatii (telefonie,
internet, cablu)

 Retea locala de drumuri reabilitate
unor

contacte

stranse

între

administrație şi agenții privați.
 Inexistenta

problemelor

de

de

localităţi

între ele şi grad de dezvoltare diferit.
Inexistenta formelor de marketing

local

 Infrastructura scolara importanta
 Existenta

mare

componente ale oraşului, cu distanţe mari


 Existenta retelei electrice şi a apei potabile

Număr



Structura economică relativ învechită



Resursele

bugetare

alocate

dezvoltării economice locale insuficiente
nevoilor existente ale comunității

depozitare

a

deseurilor
 Existenta unor servicii medicale
 Existenţa unor monumente istorice;
 Existenţa unor legături directe cu municipiul



Proprietate

agricola

divizata,

faramitata


Educatie,

cultura

civica

slab

dezvoltate, grad redus de participare civica


Scaderea nivelului de pregatire al
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Buzău;

resurselor umane

 Structura economică diversificată a zonei



 Traversarea zonei de către DN 10;

amenajate

 Autorităţi locale deschise;



 Turismul ecumenic este prezent în regiune prin 

Suprafete

mici

de

spatii

verzi

Spirit antreprenorial redus
Lipsa contactelor externe şi lipsa de

mănăstiri, vestigiile culturale (situri arheologice integrare în circuitul administrativ national
)

şi international

 Sectorul IMM dezvoltat comparativ cu alte 
localitati/regiuni ;
 Forţa de munca flexibilă, ieftină, calificată si
disponibilă
 Practicarea turismului în forme variate: turism
de circulaţie, de sejur, de weekend, rural,
ecologic si cultural, ecumentic, montan;

PUG-ul nu este actualizat

 Lipsa conexiunilor cu circuitul turistic
intern si extern;
 Lipsa marcajelor turistice, ceea ce face
dificil accesul turiştilor la obiectivele
turistice din zona;
 Inexistenţa unor materiale de prezentare

 Numeroase trasee turistice;

şi promovare a monumentelor istorice şi

 Zone care au păstrat tradiţii si obiceiuri

obiectivelor turistice din zona;

populare;
 Zone cu valori de patrimoniu natural şi
construit;

 Baza de cazare este în mare parte
invechită şi nu corespunde standardelor
actuale de calitate; unele clădiri şi
infrastructura din Nerhoiu necesită
renovări semnificative;
 Emigratia forţei de muncă
 Număr redus al investiţiilor străine in
turism si repartizarea lor neuniformă pe
teritoriul orasului
 Absenţa unor politici si programe
coerente de dezvoltare a turismului;
 Număr redus de centre de informare
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turistică;
 Fluctuaţie mare de personal specializat în
turism;
 Lipsa planurilor de dezvoltare turistică
integrată a orasulor;
 Lipsa parteneriatelor si colaborărilor
public-privat;
 Utilizare redusă a mijloacelor informatice
si internetului pentru informare, marketing
şi rezervare turistică;
Oportunități:

Amenințări:

 Integrarea în Uniunea Europeană care a  Resurse bugetare reduse față de nevoia
determinat

creșterea

gradului

de

de investiții în infrastructură.

descentralizare, inițierea autonomiei locale și  Creșterea impozitelor aferente agenților
creșterea rolului pe care oras îl are în economia

economici care poate avea ca efect

județului prin numarul de investitori

diminuarea activitatii economice

 Cresterea atractivitatii orasului pentru locuire

 Legislatia instabila, incoerenta

 Integrarea în strategiile de dezvoltare ale  Extinderea Uniunii Europene va duce la
cresterea competiţiei pentru produsele

judetului


Potenţial
mare de dezvoltare a sectorului serviciilor



Posibilitatea

putând

defavoriza

sectoare

tradiţionale,

în

unele
prezent

competitive
 Apariţia de probleme sociale generate de

practicării agriculturii ecologice


agricole,

Asocierea
între fermieri pentru cresterea profitabilităţii în

criza economică;
 Sprijin redus din partea unor autorităţi
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agricultură
 Existenţa resurselor nerambursabile din
fondurile structurale;
 Potenţial mare de dezvoltare a sectorului
serviciilor;
 Perspective bune pentru dezvoltarea
agroturismului si a turismului de weekend;
 Posibilitatea de a atrage turişti în regiune în

publice centrale;
 Concurenţa zonelor turistice din regiune
cu o ofertă turistică similară din alte
regiuni
 Nerealizarea unor proiecte de turism din
cauza dificultăţilor legate de proprietatea
terenurilor din zonele cu potenţial
turistic.

toate anotimpurile;
 Premisele dezvoltarii unui parteneriat publicprivat;
 Interes crescut la nivel internaţional pentru
conservarea biodiversitaţii si promovarea
turismului durabil;
 Creşterea cererii de servicii destinate
persoanelor şi firmelor etc.;
 Creşterea numărului de investiţii străine care
pot determina o creştere a competitivităţii
 Interes pentru agroturism;
Pe baza diagnosticului din capitolul precedent şi cu ajutorul analizei SWOT de mai
sus, suntem în masura sa evidentiem obiectivele strategice de dezvoltare a orasului
Nehoiu. Identificarea directiilor de dezvoltare ale orasului a avut la bază principiul
dezvoltării locale omogene, intelegand prin aceasta dezvoltarea prin corelarea celor trei
componente majore ale dezvoltării unei comunităti, şi anume dezvoltarea economică,
dezvoltarea socială şi gestionarea echilibrată a resurselor şi mediului natural, astfel incat
realizarea fiecărui obiectiv strategic, apartinand oricărei componente de dezvoltare, actuale
sau viitoare, să aibă un impact pozitiv sau cel putin să nu afecteze realizarea obiectivelor din
celelalte componente majore ale dezvoltării.
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Viziunea de dezvoltare
Pana în anul 2018 orasul Nehoiu va fi un model al dezvoltarii durabile.

Misiunea
Orasul Nehoiu va oferi locuitorilor săi o creştere a calităţii vieţii.
Obiectivul general al Strategiei de Dezvoltare Locală constă în cresterea capacitătii
actorilor de la nivel local, în vederea dezvoltării economice,sociale şi de mediu a comunitătii
locale.
In vederea realizarii obiectivului general, se va urmări atingerea următoarelor obiective
specifice:
Domeniul economie – agricultura
Generalizarea agriculturii moderne, intensivă, racordată la principiile economiei de piaţă,
pe coordonatele protejării mediului natural şi îmbunătăţirii nivelului de trai în zona
rurală, conform cu standardele acquis –ului comunitar.
Domeniul economie – industria
Creşterea competitivităţii şi a performanţei domeniului industrial de la nivelul orasului
Nehoiu
Domeniul mediu
Promovarea activa a masurilor de protectie a mediului.
Domeniul dezvoltare socială
Cresterea calitatii vietii si a starii de sanatate a populatiei
Domeniul administratie publica locala
Intărirea capacităţii administrative
Domeniul educatie şi formare
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Dezvoltarea resurselor umane prin imbunatatirea infrastructurii educationale şi asigurarea
accesului la diferite forme de educatie
Domeniul cultura, sport şi agrement
Dezvoltarea infrastructurii pentru cultura, sport şi agrement

Capitolul 4
Domeniile dezvoltarii orasului Nehoiu, obiectivele şi proiectele specifice

4.1.Economia locala
4.1.1.Agricultura
4.1.1.1.Prezentare generala
Conditiile naturale ale zonei nu sunt cele mai prielnice agriculturii pe suprafete mari,
motiv pentru care pana in secolul al XIX-lea si in primele decenii ale secolului XX, ocupatia de
baza a localnicilor era pastoritul, favorizat si de existenta intinselor suprafete de pasuni si fanete.
In munte, terenul arabil este restrans la suprafete mici, iar locuitorii munteni au devenit
posesori de terenuri arabile in camp, pe diverse cai – cumparari, schimburi, casatorii precum si
prin intermediul impropietariri facute de in 1864, 1921 si 1945 – astfel s-a ajuns ca astazi
locuitorii sa detina o suprafata de apropae 3000 ha. teren arabil.
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Suprafata arabila se compune din: teren arabil aflat in zona satelor in suprafata de 535
ha., la care se adauga 1268 ha. in zona de camp. Fanetele reprezinta o suprafata de 902 ha. iar
livezile 290 ha.
Cu toate ca suprafata fondului funciar este destul de apreciabila 6462 ha. – agriculturii ii
revine foarte putin teren care sa fie valorificat in mod corespunzator. In zona satelor numai 18%
din terenul agricol sub forma loturilor arabile pot fi valorificate.
In anul 1905, in comuna Nehoiasu existau 17 pluguri, in comuna Paltineni – Nehoiu 29
pluguri, in satul Mlajet 11 pluguri, ce apartineau toate la 214 familii de tarani mai instariti.
Dupa 1990, ca in toate domeniile de activitate economica si in agricultura au loc
schimbari radical generate indeosebi de adoptarea si aplicarea Legii 18/1991.
Orasul Nehoiu si satele componente, dispun de următoarele suprafate:
Suprafaţa totală, din care (ha):

11.275,51 ha

Intravilan (ha)

426,20 ha

Extravilan (ha)

10.849,31 ha
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Suprafaţa agricolă (ha)

4627 ha

Suprafaţa fondului

6.001,06 ha

forestier (ha)
Luciu de ape (ha)

139,92 ha

Situatia terenurilor în hectare din orasul Nehoiu

In privinta animalelor, ovinele au ponderea cea mai importanta.
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4.1.1.2.Analiza SWOT pentru domeniul agricultura
Puncte tari ale orasului Nehoiu pentru

Puncte slabe:

domeniul agricultura

 Soluri fertile care favorizează dezvoltarea unei  Proprietate
agriculturi diversificate

 Inexistenta unor forme avansate de
promovare a produselor agricole locale

 Traditia în cresterea de animale

 Forta de munca slab calificata în

 Autoritati locale deschise
retelelor

de

divizata,

faramitata

 Forta de munca importanta în agricultura

 Existenta

agricola

domeniu (nu corespunde cu nevoia)
comunicatii

promovarea produselor agricole
 Suprafata agricola importanta

pentru

 Inexistenta unor forme organizate de
exploatare agricola
 Persistenta

problemelor

de

fond
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 Utilizarea

redusa

a

şi

pesticidelor

ingrasamintelor

funciar
 Sistem

educational

inexistent

în

domeniu
 Lipsa contactelor externe şi lipsa de
integrare

în

producatorilor

circuitul

national

agricoli,

al

informatii

neactualizate;
 Lipsa unor contacte directe cu marii
comercianti
 Slaba

eficienta

economica

a

exploatatiilor agricole
 Acces limitat la specialisti, informatii
şi consultanta în domeniu
Oportunități:
 Existenta

resurselor

Amenințări:
nerambursabile

din  Slaba informare a agricultorilor cu

fondurile structurale pentru agricultura

privire la normele europene

 Integrarea în strategiile de dezvoltare ale  Concurenta importului de produse
judetului

agroalimentare de pe piata Uniunii
Europene



Posibilitatea
 Sprijin redus din partea altor autoritati

practicării agriculturii ecologice


publice
Asocierea
între fermieri pentru cresterea profitabilităţii în  Existenţa unui cadru instituţional şi
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agricultură


legislativ destul de stufos;
Infiintarea

de puncte de colectare şi prelucrare a materiilor
prime rezultate din agricultura

4.1.1.3 Obiective pentru domeniul agricultura
In formularea obiectivelor trebuie sa se tina cont de strategiile naţionale şi cele
judetene:
“Planul Naţional de Dezvoltare a României”
“Programul de Guvernare”
“Planul Naţional pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală “
“Planul de Dezvoltare Regională” elaborat de Agenţia de Dezvoltare Regională
Strategia de dezvoltare a judetului Buzau

Obiectivul general al orasului Nehoiu în domeniul agriculturii este:
-Generalizarea agriculturii moderne, intensivă, racordată la principiile economiei de
piaţă, pe coordonatele protejării mediului natural şi îmbunătăţirii nivelului de trai în zona
rurală, conform cu standardele acquis –ului comunitar.

Obiectivele specifice sunt:
1.Realizarea unor structuri care să contribuie la relansarea producţiei agricole, prin:
 Atragerea şi stimularea producătorilor agricoli pentru a se organiza în sisteme de
cooperare şi asociere în scopul aplicării unor tehnologii moderne;
 Dezvoltarea activitatii de consultanta agricola care să aibă în sarcină rezolvarea operativă
a tuturor problemelor agricole:
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·

sistematizarea şi organizarea teritoriului, definitivarea reformei funciare, evidenţa
terenurilor agricole;

·

mecanizarea agriculturii şi aplicarea tehnologiilor adecvate;

·

îmbunătăţirea activităţilor specifice creşterii animalelor (servicii sanitarveterinare, baze furajere etc.);

·

servicii pentru achiziţionarea şi valorificarea produselor agricole vegetale şi
animale;

2.Integrarea producţiei agricole cu industria alimentară, reţeaua de depozitare, transport;
dezvoltarea agenţilor economici pentru prestări de servicii în agricultură.
3.Reactualizarea studiilor pedologice şi agrochimice şi stabilirea notelor de bonitare, pe
sole, în cadrul fiecărei proprietăţi; reactualizarea pe bază de bonitate, a zonării şi
microzonării producţiei agricole; studii de amenajare integrată a diferitelor zone, pentru
protejarea şi ridicarea potenţialului productiv al pământului;studii de elaborare a noilor
tipologii de exploataţii agricole specifice.
6.Monitorizarea acţiunii de creştere a animalelor şi îmbunătăţirea potenţialului genetic al
animalelor, asigurarea unor efective şi producţii animale care să satisfacă necesarul de
consum a populaţiei şi crearea de disponibilităţi;
7.Conservarea şi ameliorarea biodiversităţii fondului forestier prin:


stoparea defrişării pădurilor şi a vegetaţiei forestiere din afara fondului
forestier;



excluderea păşunatului din păduri ;



conversia arboretelor din lăstari la codru;



reconstrucţia ecologică a pădurilor destructurate



extinderea suprafeţei pădurilor şi a altor forme de vegetaţie forestieră în
zonele destinate şi amenajate pentru sport, agrement, recreere;

4.1.1.4 Fise de proiect
Fisa 1
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Domeniu

Programul / proiectul propus

Agricultura

Titlul:
Sprijin pentru producatorii agricoli
Exista

Cadrul general

activitatilor

posibilitatea
agricole

prin

eficientizarii
asociere

şi

cooperare
Grup ţintǎ

Fermierii locali

Obiective

Atragerea şi stimularea producătorilor
agricoli pentru a se organiza în sisteme de
cooperare şi asociere în scopul aplicării unor
tehnologii moderne

Motivaţia proiectului

Propiretate divizata, exploatatii mici,
agricultura de subzistenta
Institutionalizarea a doua intalniri pe an

Modul de implementare aproiectului

intre

autoritatile

publice

(primarie,

prefectura, consiliul judetean, Ministerul
Agriculturii), agenti economici specializati,
institute de educatie şi cercetare în domeniul
agricol

şi

fermierii

locali

în

vederea

promovarii actiunilor agricole moderne
Sursa

definanţare/posibilesurse

de

Bugetul local

finanţare
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Instituţia careraspunde derealizarea

Consiliul local

proiectului
Termen de realizare

Operational în 12 luni

Indicatori

2 intalniri pe an, participarea a cel putin
5 institutii, cel putin 2 agenti economici, cel
putin 15 fermieri locali
In 2014 –existenta a cel putin doua noi
asociatii ale fermierilor

Fisa 2
Domeniu

Programul / proiectul propus

Agricultura

Titlul:
Consiliere

şi

consultanta

pentru

fermieri prin extinderea activitatii de
informare, consiliere şi consultanta
Cadrul general

Nu exista o forma coerenta de informare
pentru fermierii locali

Grup ţintǎ

Fermierii locali

Obiective

Dezvoltarea activitatii de consultanta
agricola care să aibă în sarcină rezolvarea
operativă a tuturor problemelor agricole

Motivaţia proiectului

O forma permanenta de consultanta
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poate creste nivelul de informare şi în final
performanta agriculturii locale
Modul deimplementare aproiectului

Dezvoltarea la nivel local a centrului de
informare, consultanta şi consiliere pentru
fermieri care sa se ocupe inclusiv de
orientarea producţiei agricole în concordanţă
cu tendinţele previzibile ale pieţei interne şi
externe, promovarea agriculturii ecologice

Sursa definanţare/posibilesurse de
finanţare
Instituţia careraspunde derealizarea
proiectului

Bugetul local, bugetul de stat, fonduri
structurale
Consiliul local, Directia judeteana pentru
agricultura

Termen de realizare

2014

Indicatori

-activitati de consiliere si consultanţă în
2014

Fisa 3
Domeniu

Programul / proiectul propus

Agricultura

Titlul:
Incubator de afaceri general şi pentru
agricultura

Cadrul general

Activitatea societatilor comerciale în
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domeniul agricol este nesemnificativa
Grup ţintǎ

Fermieri locali, agenti economici cu
activitate în domeniu
Integrarea

Obiective

producţiei

agricole

cu

industria alimentară, reţeaua de depozitare,
transport; dezvoltarea agenţilor economici
pentru prestări de servicii în agricultură
Motivaţia proiectului

Este nevoie de o integrare a activitatilor
de

productie,

transport,

prelucrare

a

produselor agricole, ceea ce presupune
existent unor agenti economici, de preferinta
locali, în domeniu
Specializarea Centrului de informare,

Modul deimplementare aproiectului

consiliere şi consultanta în marketingul
agricol şi incubator de afaceri pentru
agricultura
Organizarea anuala a unui seminar cu
exemple de succes de afaceri în domeniul
agricol
Sursa

definanţare/posibilesurse

de

finanţare
Instituţia careraspunde derealizarea
proiectului

Buget local, bugetul de stat, sponsorizari,
contributii ale fermierilor
Centrul de informare, consiliere şi
consultanta
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Termen de realizare

2015

Indicatori

Cel putin 3 proiecte de afaceri în
domeniul agriculturii lansate, minim 5
activitati de consultanta/luna
Un seminar cu exemple de succes pe an

Fisa 4
Domeniu

Programul / proiectul propus

Agricultura

Titlul:
Reactualizarea zonarii şi microzonarii
productiei agricole

Cadrul general

In ultimii 15 ani nu s-au realizat astfel de
studii

Grup ţintǎ

Fermierii şi agentii economici locali

Obiective

Reactualizarea studiilor pedologice şi
agrochimice şi stabilirea notelor de bonitare,
pe sole, în cadrul fiecărei proprietăţi;
reactualizarea pe bază de bonitate, a zonării
şi microzonării producţiei agricole

Motivaţia proiectului

Este

necesara

orientarea

activitatii

agricole locale în concordanţă cu resursele
naturale (cultivarea plantelor în acord cu
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terenurile)
Modul deimplementare aproiectului

Studii de amenajare integrată a diferitelor
zone,

pentru

protejarea

şi

ridicarea

potenţialului productiv al pământului; studii
de elaborare a noilor tipologii de exploataţii
agricole specifice
Sursa definanţare/posibilesurse de

Bugetul judetean şi local

finanţare
Instituţia careraspunde derealizarea

Consiliul local şi consiliul judetean

proiectului
Termen de realizare

2014

Indicatori

Studiu pedologic şi agrochimic
Zonarea productiei agricole

Fisa 5
Domeniu

Programul / proiectul propus

Agricultura

Titlul:
Cresterea

performantelor

agricole

prin utilizarea de soiuri adecvate
Cadrul general

Este nevoie de utilizarea unor soiuri
adaptate conditiilor naturale din zona

Strategia de dezvoltare durabila a orasuluiNehoiu, jud. Buzau
77

Grup ţintǎ

Fermierii locali

Obiective

Imbunatatirea soiurilor folosite (folosirea
unor

soiuri

timpurii

şi

semitimpurii

rezistente la secetă, adaptate fiecărei zone de
cultură, care să depăşească prin timpurietate
perioadele critice de secetă)
Lipsa informatiilor în domeniu şi a

Motivaţia proiectului

resurselor financiare a dus la utilizarea unor
soiuri slabe, fara eficienta economica
Informare prin Centrul de informare cu

Modul deimplementare aproiectului

privire la soiurile adecvate zonei, achizitia şi
distributia de soiuri
Sursa

definanţare/posibilesurse

de

Fonduri structurale

finanţare
Bugetul de stat
Bugetul local
Instituţia careraspunde derealizarea

Centrul de informare şi consiliere

proiectului
Termen de realizare

2017

Indicatori

-50% din soiurile utilizate în 2017
adaptate specificului zonei

Fisa 6
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Domeniu

Programul / proiectul propus

Agricultura

Titlul:
Agricultura conservativa
Agricultura conservativă are în vedere

Cadrul general

perturbarea minima a solului pentru a
conserva structura, fauna şi materia organica
a solului
Grup ţintǎ

Fermierii locali

Scopulproiectului/Obiective

Dezvoltarea activitatii de consultanta
agricola care să aibă în sarcină rezolvarea
operativă a tuturor problemelor agricole
Diverse rotatii şi combinatii ale culturii

Motivaţia proiectului

care stimuleaza microorganismele din sol şi
elimina daunatorii plantelor, buruienile şi
bolile.
Evidenta clara a terenurilor care permit

Modul deimplementare aproiectului

desfasurarea agriculturii conservative.
Promovarea unei astfel de agriculturi
Sursa

definanţare/posibilesurse

de

finanţare
Instituţia careraspunde derealizarea

Surse private, bugetul local, bugetul de
stat
Centrul de consiliere, Fermierii locali

proiectului
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Termen de realizare

2015 – demareaza informarea
2016 – primele culturi conservative

Indicatori

-2015 o activitate de informare realizată
-2016

–

min.

10

ha

de

culturi

conservative

Fisa 7
Domeniu

Programul / proiectul propus

Agricultura

Titlul:
Conservarea şi ameliorarea biodiversităţii
fondului forestier

Cadrul general

Actualele zone verzi sunt foarte insemnate
ca suprafata de aceea necesita o atentie
speciala

Grup ţintǎ

Populatia localităţii

Obiective

Conservarea şi ameliorarea biodiversităţii
fondului forestier.

Motivaţia proiectului

Este necesara mentinerea şi dezvoltarea
actualelor zone verzi

Modul deimplementare aproiectului

Dezvoltarea actiunilor locale de control şi
crearea unui parteneriat cu un ONG, eventual
crearea unui organism - Garda de mediu a
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copiilor, care sa urmareasca:


stoparea defrişării pădurilor
şi a vegetaţiei forestiere din
afara fondului forestier;



excluderea păşunatului din
păduri ;



conversia arboretelor din
lăstari la codru;



reconstrucţia ecologică a
pădurilor

destructurate

Extinderea

suprafeţei

pădurilor şi a altor forme
de vegetaţie forestieră în
zonele

destinate

amenajate

pentru

şi
sport,

agrement, recreere;

Sursa

definanţare/posibilesurse

de

Surse private, bugetul local

finanţare
Instituţia careraspunde derealizarea

Autoritati locale

proiectului
ONG
Scoala
Termen de realizare

2013

Indicatori

-1 parteneriat cu un ONG
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-crearea Garzii de mediu a copiilor
-1 actiune/an de curatire a zonelor verzi cu
voluntari
-plantarea anuala a 100 de arbori cu
voluntari

4.1.2.Industria
4.1.2.1.Prezentare generala
Pentru orasul Nehoiu, ca de altfel pentru toate localitatile mari ale tarii, industria
constituie cea mai importanta sursa de venituri a populatiei.
Potrivit documentelor consultate, preocuparile cu caracter industrial sunt sesizate pe
aceste meleaguri, inca din secolul al XIX-lea.
Pe langa ocupatia lor de baza – pastoritul si agricultura – locuitorii satelor ce compun
orasul Nehoiu de azi, incep sa-si manifeste preocuparile si pentru exploatarea forestiera,
doboratul si prelucrarea bustenilor din padurile seculare ale muntilor Buzaului, din apropierea
localitatii.
Istoria exploatarii forestiere in zona Nehoiu, a inceput in anul 1899, moment in care
Menelas Ghermani, propietar din Bucuresti, vindea Societatii Anonime Romane, pentru industria
forestiera, Musa Mare si Micleusul – aflate pe teritoriul comunei Gura Teghii si pe care le avea
mostenire de la tatal sau, cu suma de 16.000 napoleoni, aur, din care 4000 pentru Musa Mare si
12000 pentru Miclaus: actul a fost inregistrat la 12 noiembrie 1899.
Prima unitate de protectia padurilor a luat fiinta in anul 1910 sub denumirea de Ocol
Silvic Nehoiasu care avea in propietate toti muntii Buzaului. In 1921 sau 1923 se infiinteaza si
Ocolul Silvic Nehoiu, in proprietatea caruia vor intra padurile cuprinse intre paraul Cosoca,
afluent al Buzaului si Biscelor – Mare si Mica.
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Dupa anul 1989, activitatea IFET-ului (Intreprinderea Forestiera de Exploatare si
Transport) Nehoiu se desfasoara pe urmatoarele domenii de activitate:
1. Exploatrea padurilor.
2. Transportul masei lemnoase, cu ajutorul caii ferate forestiere pana in anii 1970 si
1975, cand a fost distrusa de inundatii, iar dupa acest an activitatea transporturilor a
fost preluata de parcul auto SMTCF.
3. Prelucrarea si valorificarea lemnului exploatat, realizata prin doua fabrici de mobila,
o sectie hala gatere, o sectie PAL, o sectie lazi si binale.

Unitatile industriale forestiere din orasul Nehoiu, in perioada 1980 – 1985 au fost
completate prin construirea si punerea in functiune de noi intreprinderi ale industriei usoare –
alimentara si textila.
In anul 1980 a fost pusa in functiune in partea de nord a orasului, in satul Lunca Pripor, o
fabrica de prelucrare a laptelui.
Tot in partea de nord a orasului, in imediata apropiere a fabrici de lapte, in anul 1982 a
intrat in functiune fabrica de tricotaje, intreprindere care avea in 1988 mai mult de 1200
angajati din care 95% femei care produceau din fire textile tricot si articole de imbracaminte.
Industria de panificatie are in orasul Nehoiu o brutarie, pusa in functiune in anul 1973 cu
o capacitate de lucrare a fainii pentru paine de 5000 kg in 24 ore.
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Industria

energetica

in

orasul

Nehoiu

este

reprezentata

de

imtreprinderea

“Electrocentrale”. In anul 1986, ca urmare a terminarii lucrarilor de acumulare a apelor
Buzaului din Siriu si a aductiunii Siriu – Nehoiasu (Podul Negru) a fost pusa in functiune
centrala electrica cu doua turbine cu o capacitate de 240 MW.

Activitatea industriala a localitatii se orienteaza in prezent si pe valorificarea fondului
cinegetic, compus din cerbi carpatini, ursi bruni, capre negre, capriori, mistreti, cocosi de
munte, lupi, rasi, vulpi etc. Teritoriul a fost organizat in 5 fonduri de vanatoare, aflate sub
directa supraveghere a Ocoalelor silvice Nehoiu, Nehoiasu si AGVPS Patarlagele.
Pentru inlesnirea operatiei de vanatoare, in cele 5 fonduri au fost construite 20
observatoare si aproape 80 km poteci de vanatoare.
Fauna raului Buzau este bogata si diversificata – se pot pescui in zona localitatii
exemplare mari de mreana, clean, scobari, pesti mici cum sunt latetul (obletul), pietroselul
etc.
Există în prezent 47 de societăţi comerciale în oras Nehoiu, cele mai importante fiind:
Nr

Nume Firma

Jud

Localitate
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1

OCOLUL SILVIC NEHOIU
PRIVAT SRL

BZ

Nehoiu

2

NEL FOREST SRL

BZ

Nehoiu

3

ANI PROFEREST SRL

BZ

Nehoiu

4

BEST WOOD SRL

BZ

Nehoiu

5

FABRICA DE STUPI SRL

BZ

Nehoiu

6

EDIRA SRL

BZ

Nehoiu

7

FARMAVIT SRL

BZ

Nehoiu

8

FARMACIA MEDELA SRL

BZ

Nehoiu

9

DANY& KRIS IMPEX SRL

BZ

Nehoiu

10

EMYTRANSAV SRL

BZ

Nehoiu

11

AUTO MULTI SERVICE SRL

BZ

Nehoiu

12

ANDRA TOUR SRL

BZ

Nehoiu

13

BIAROXMIN SRL

BZ

Nehoiu

14

NICTRANS 2008 SRL

BZ

Nehoiu

15

PRODPAL SRL

BZ

Nehoiu

16

PRODFOR SRL

BZ

Nehoiu

17

PROD LEMN SRL

BZ

Nehoiu

18

POPAS COSMICOR SRL

BZ

Nehoiu

19

PSG GRUP SRL

BZ

Nehoiu
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20

ONEH TEX SRL

BZ

Nehoiu

21

LEMN GARDEN SRL

BZ

Nehoiu

22

GHEROM FOREST SRL

BZ

Nehoiu

23

GOLDEN WOOD SRL

BZ

Nehoiu

24

EXTRAL PROD SRL

BZ

Nehoiu

25

GAME COM SRL

BZ

Nehoiu

26

DMA 11 FOREST SRL

BZ

Nehoiu

27

FIRENZE TRADING SRL

BZ

Nehoiu

28

FULGA UNIVERSAL SRL

BZ

Nehoiu

29

B&B TRANSMAR SRL

BZ

Nehoiu

30

AMOCO SRL

BZ

Nehoiu

31

DAN FOR ELECTRO SRL

BZ

Nehoiu

32

NEHSIN SRL

BZ

Nehoiu

BZ

Nehoiu

33

POSADA SRL CALARASI
FILIALA NEHOIU

34

NIKSTRAT SRL

BZ

Nehoiu

35

LUCA TRANS 2006 SRL

BZ

Nehoiu

36

IOANA CONT EXPERT SRL

BZ

Nehoiu

37

KASA 2006 SRL

BZ

Nehoiu

38

GYMY COM SRL

BZ

Nehoiu
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39

IBON GRUP SRL

BZ

Nehoiu

40

MACELARIE LA TICA SRL

BZ

Nehoiu

41

GEO FLOR TRANS

BZ

Nehoiu

4.1.2.2.Analiza SWOT
Puncte tari ale orasului Nehoiu:

Puncte slabe:



Numar important de agenti comerciali



Forta de munca slab calificata



Forta de munca numeroasa



Scaderea nivelului de pregatire al



Autoritati locale deschise

resurselor umane



Existenta

retelelor

de

comunicatii 

(telefonie, internet, cablu)


Lipsa

adecvat

unui

susţinerii

sistem
activităţilor

informaţional
din

toate

Existenta retelei electrice şi a celei de ramurile economiei, în vederea diversificării
gamei serviciilor şi activităţilor productive;

apa


Traditie industriala





Spatii şi terenuri disponibile pentru repartizată;

Infrastructura de afaceri neuniform

dezvoltari antreprenoriale





Sectorul industriei dezvoltat

Parteneriat Public – Privat



Structura economică diversificată



Lipsa unor investiţii economice de tip

Lipsa unei strategii de marketing local

şi insuficienta promovare a produselor şi
serviciilor locale


Utilizarea pe o scară relativ mică a

tehnologiilor avansate


Productivitatea industrială este încă

scăzută, raportat la cea din Uniunea Europeană
Oportunități:

Amenințări:
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Cresterea atractivitatii orasului pentru 

activitati economice


economici care poate avea ca efect diminuarea

Existenta resurselor nerambursabile din activitatii economice


fondurile structurale


Integrarea în strategiile de dezvoltare 

Legislatia instabila, incoerenta
Extinderea Uniunii Europene va duce la

cresterea competiţiei putând defavoriza unele

ale judetului


Creșterea impozitelor aferente agenților

Potenţial

mare

sectorului serviciilor

de

dezvoltare

a sectoare tradiţionale, în prezent competitive


Exodul forţei de muncă.



Aparitia de probleme sociale generate

de criza económica


Sprijin redus din partea altor autoritati

publice


Riscul necorelării dintre programele de

dezvoltare a infrastructurii şi nevoile de
echipare a zonelor cu potenţial de dezvoltare a
IMM-urilor;

4.1.2.3. Obiective pentru domeniul industrie
Strategia de dezvoltare a industriei are la bază obiectivele şi strategiile guvernamentale
stabilite în Programul de Guvernare, priorităţile pe termen scurt şi mediu stabilite prin Planul
Naţional de Dezvoltare. Totodată această strategie trebuie să concorde cu Politica Industrială
a României şi să aibă în vedere prevederile Directivei Consiliului Europei 96/413/EC din
1996 privind întărirea competitivităţii industriale comunitare, dar şi prevederile cuprinse în
Strategia Naţională de Dezvoltare Durabilă a României (2000-2020), precum şi în Programul
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Naţional de Dezvoltare Regională a ţării. De asemenea, trebuie sa existe concordante cu
Strategia de Dezvoltare a judetului Buzau.
Obiectivul general il reprezinta creşterea competitivităţii şi a performanţei domeniului
industrial de la nivelul orasului Nehoiu, în vederea întăririi capacităţii de adaptare la cerinţele
pieţei interne şi internaţionale, pe fondul unei dezvoltări durabile şi echilibrate a economiei pe
ansamblu.
Obiectivele specifice sunt:
1.Mentinerea investitiilor actuale prin construirea parteneriatului cu mediul de afaceri
2.Promovarea bunurilor şi serviciilor locale
3.Atragerea de noi investitii, indeosebi din industrii nepoluante prin utilizarea
capacitatilor de productie, a resurselor existente şi facilitarea accesului la utilitati
4.Incurajarea antreprenoriatului autohton

4.1.2.4 Fise de proiect
Fisa 8
Domeniu

Programul / proiectul propus
Titlul:

Industria
Clusterul – motor de dezvoltare pentru
economia locală
Cadrul general

Clusterele

sunt

definite

drept

o

concentrare sau aglomerare teritorială de
firme mici şi mijlocii specializate intr-un
domeniu

comun

(serviciu,

produs,

cunostinte) sau domenii interrelationale în
sectorul

respectiv.

Clustering-ul

poate

reprezenta o piatră de temelie pentru dialogul
constructiv dintre reprezentantii mediului de
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şi

afaceri

sectorul

public,

mediul

educational, societatea civilă etc, astfel
făcand

posibilă

cresterea

eficientei

parteneriatelor orientate către inovatie la
nivel local.
Fiind considerat un model de succes la
nivel

european

în

domeniul

sprijinirii

mediului de afaceri, clusterele vor fi
promovate în Romania în anii următori
datorită posibilitătii de afinanta integrarea
intreprinderilor romanesti în lanturi cluster.
Grup ţintǎ

Agentii

economici

locali,

ONG-uri,

autoritati publice, mediul academic
Mentinerea

Obiective

investitiilor

actuale

prin

construirea parteneriatului cu mediul de
afaceri
Lipsa unui parteneriat mediu de faceri –

Motivaţia proiectului

autoritati

publice

poate

conduce

la

diminuarea activitatii economice, indeosebi
în condii de criza economica
Modul deimplementare aproiectului



Initierea unui parteneriat strategic în

vederea

elaborării

unui

studiu

privind

oportunitatea constituirii unui cluster;
In analiza constituirii unui cluster în zonă
se vor avea în vedere şi următoarele aspecte:
-existenta a numerosi agenti economici
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în domeniul constructiilor
-dezvoltarea unor activitati economice
nepoluante


activităti de relationare cu mediu

academic din zonă, dat fiind că elemental de
succes

al

unui

cluster

il

reprezintă

cooperarea intre mediul de afaceri si mediul
academic;


invitarea firmelor de consultantă în

cadrul unor sesiuni de informare a mediului
de afaceri local privind posibilitătile de
finantare

în

domeniul

cresterii

productivitătii, dezvoltării resurselor umane,
utilizării tehnologiilor inovative;


organizarea unor misiuni economice

pentru mediul de afaceri local;


organizarea, impreună cu Camera de

Comert şi Industrie a unor seminarii de
informare a mediului de afaceri local privind
accesul pe Piata Unică prin certificarea
produselor sau serviciilor, conform cerintelor
europene.
Sursa
finanţare

definanţare/posibilesurse

de

-Sponsorizări;
-Bugetul judetului;
-Bugetul

de

stat,

programe
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guvernamentale, programe nationale;
-Credite şi produse bancare;
-Programul

Operational

Sectorial

Cresterea Competitivitătii Economice;
-Programul

Operational

Sectorial

Dezvoltarea Resurselor Umane.
Instituţia careraspunde derealizarea

Consiliul local, agenti economici

proiectului
Termen de realizare

2014

Indicatori

-incheierea

parteneriatului

strategic

autoritati-mediu de afaceri – mediu academic
-elaborarea studiului de oportunitate
-2 seminarii de informare/an privind
posibilitatile de finantere pentru sectorul
privat
-o misiune economica/an
-un seminar / an privind modalitatile de
patrundere pe Piata Unica

Fisa 9
Domeniu

Programul / proiectul propus
Titlul:

Industria
Cresterea

vizibilitatii

produselor

şi

serviciilor locale, precum şi a oportunitatilor
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pentru dezvoltarea de afaceri
Nehoiu este o localitate cu atractivitate

Cadrul general

medie pentru investitii. Oportunitatile locale
trebuie promovate

ca

şi

produsele şi

serviciile existente
Grup ţintǎ

Agentii economici

Obiective

Promovarea bunurilor şi serviciilor locale

Motivaţia proiectului

Comunitatile locale se afla în competitie
pentru dezvoltare economica şi atragerea de
investitii. Promovarea poate constitui un
element de diferentiere în atragerea de
capital.
Elaborarea unei strategii de marketing

Modul deimplementare aproiectului

local
Sursa

definanţare/posibilesurse

de

Bugetul local şi sponsorizari

finanţare
Instituţia careraspunde derealizarea

Consiliul local şi agenti economici

proiectului
Termen de realizare

2012

Indicatori

-strategia de marketing realizată

Fisa 10
Domeniu

Programul / proiectul propus
Titlul:
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Industria

Facilitarea accesului la utilitati pentru
intreprinderi
Utilitatile

Cadrul general

dau

atractivitatea

pentru

investitii unei zone
Grup ţintǎ

Agentii economici

Obiective

Atragerea de noi investitii, indeosebi din
industrii

nepoluante

prin

utilizarea

capacitatilor de productie, a resurselor
existente şi facilitarea accesului la utilitati
Motivaţia proiectului

Prin accesul facil la utilitati se sprijina
mediul de afaceri de catre autoritatile locale
Facilitarea accesului la reteaua canalizare

Modul deimplementare aproiectului

pentru agentii economici, în momentul
realizării acestora
Sursa

definanţare/posibilesurse

de

Bugetul local,

finanţare
Resurse ale agentilor economici
Instituţia careraspunde derealizarea

Consiliul local şi agenti economici

proiectului
Termen de realizare

2015 – extinderea retelei de canalizare cu
6 km

Indicatori

nr. agenti economici racordati la canalizare

Fisa 11
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Domeniu

Programul / proiectul propus
Titlul:

Industria
Incubator de afaceri
In orasul Nehoiu, spiritual antreprenorial

Cadrul general

este destul de scazut, astfel ca este necesara
identificarea de oportunitati de afaceri în
zona şi invatarea indeosebi a tinerilor cum sa
demareze o afacere
Grup ţintǎ

Locuitori ai orasului

Obiective

Incurajarea antreprenoriatului autohton

Motivaţia proiectului

Este necesara incurajarea inovarii la
nivel local şi utilizarea resursei umane şi a
antreprenoriatului local.
-infiintare incubator de afaceri

Modul deimplementare aproiectului

-organizarea de sesiuni de informare
privind dezvoltarea unei afaceri
Sursa

definanţare/posibilesurse

de

Bugetul local,

finanţare
Resurse guvernamentale
POSDRU
Instituţia careraspunde derealizarea

Consiliul local şi locuitorii orasului

proiectului
Termen de realizare

2014 – incubator de afaceri functional,
organizarea primului seminar

Strategia de dezvoltare durabila a orasuluiNehoiu, jud. Buzau
95

Indicatori

-incubator de afaceri functional
-o sesiune de informare/an organizata

4.2.Mediu

4.2.1.Prezentare generala
Aerul
Poluarea aerului se realizeaza prin:
-transportul rutier (N2O)
-utilizarea combustibililor fosili pentru incalzirea locuintelor (CO2)
-arderi in industria prelucratoare (CH4, CO2, N2O)

Apa
In conformitate cu atribuţiile ce ii revin din organizarea şi funcţionarea Administratiei
Nationale „Apele Romane”, Sistemul de Gospodarire a Apelor Buzau gestionează date
referitoare la cantitatea şi calitatea factorului de mediu APA, astfel: încadrarea în clase de
calitate se face conform Ordinului 1146/2002- pentru aprobarea Normativului privind obiectivele
de referinta pentru clasificarea calitatii apelor de suprafata.
Conform acestuia limitele corespunzatoare sunt:
· Clasa I – apa ce se poate potabiliza pentru consum uman;
· Clasa a II-a de calitate „corespund valorilor tinta pentru protectia ecosistemelor acvatice –
buna pentru piscicultura, uz industrial, agricol;
· Clasele III-IV, valorile limita „reflecta ponderea influentei antropice” în sensul ca nu mai
poate fi utilizata la irigatii în agricultura, fiind depasite şi conditiile maximale pentru imbaiere;In
plus, la clasa IV în respectiva apa nu mai exista viata ci doar cel mult bacterii;
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În orasul Nehoiu nu s-au constatat depasiri ale valorilor normale de hidrocarburi şi azot în
apele de suprafaţă şi cele subterane.

Solul
Poluarea solului este influenţată în special de :
- depuneri uscate şi umede din atmosferă
- depozitarea neadecvată de deşeuri şi reziduuri menajere şi industriale pe terenuri
neamenajate corespunzător – principal sursă de poluare a solului în orasul Nehoiu.
- deversarea de nămoluri, şlamuri şi ape uzate, pe unele terenuriagricole sau de altă natură.
- chimizarea unor terenuri şi culturi agricole
Emisiile de la aceste surse influenţează negativ solul prin incorporarea de elemente
chimice cu caracter toxic.Incărcarea solului cu astfel de elemente chimice (metale grele, sulf,
etc.) degradează insuşirile fizice, chimice şi biologice, contribuind astfel la reducerea capacităţii
productive. Modificările antropice ale solului datorate construcţiilor de toate felurile, prin
operaţiuni de decopertare, modelare, etc., au dus la crearea altor tipuri de soluri, aşa numitele
protosoluri antropice.
Agricultura poate constitui o sursă de poluare a mediului inconjurător, implicit a
solurilor, în principal prin administrarea unor doze excesive de ingrăşăminte minerale şi
organice, prin utilizarea unor pesticide cu perioadă lungă de degradare şi în cantităţi supradozate.
Astfel, au apărut fenomene de poluare a solurilor pe suprafeţe mici pe care se dorea obţinerea de
randamente ridicate. Aceste suprafeţe aparţin solurilor destinate cultivării legumelor.
Dintre poluanţii proveniţi din ingrăşăminte, cei mai cunoscuţi sunt nitraţii, datorită
efectelor negative provocate de prezenţa lor în exces.
Compozitia deseurilor menajere
Compozitia deseurilor, în ce priveste deseurile din ambalaje şi deseurile biodegradabile a
fost considerata cea din studiile la nivel national, din anul 2002, în lipsa unor date provenite din
masuratori directe.
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Ponderea deseurilor biodegradabile în deseurile locale
In categoria deseurilor biodegradabile din deseurile locale sunt cuprinse:
• deseuri biodegradabile rezultate în gospodarii
• deseuri biodegradabile din unitati de alimentatie publica;
• deseuri vegetale din parcuri, gradini publice;
• deseuri vegetale din gradini ale populatiei, sere, solarii etc.
• deseuri biodegradabile din piete agro-alimentare;
• componenta biodegradabila din deseurile stradale;
• namol orasenesc de la epurarea apelor uzate menajere;
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Zgomotul
Reteaua de drumuri ce strabat orasul reprezinta o sursa permanenta de poluare fonica,
alături de zgomotele rezultate din activitatea industrială.

4.2.2.Analiza SWOT
Puncte tari ale orasului Nehoiu în domeniul

Puncte slabe:

mediu
Autoritati locale deschise

Lipsa unei rețele extinse de apă

Inexistenţa de agenti economici cu potential major

Depunerea

de poluare

deseurilor urbane

Existenta unor suprafete impadurite

Educatie,

necontrolata

cultura

civica

a

în

probleme de mediu slab dezvoltate

Sistem funcţional de colectare a deşeurilor

Lipsa unei delimitari clare intre

Colectarea selectivă a deşeurilor

zona industrială şi cea rezidentiala

Utilizarea redusă a pesticidelor
Inexistenţa poluării solului şi apei
Activitate economica în domeniul reciclării
Oportunități:

Existenta

Amenințări:

resurselor

nerambursabile

din

fondurile structurale

Resurse bugetare reduse față de
nevoia

de

investiții

în

infrastructură, rețele de utilități
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Integrarea în strategiile de dezvoltare ale

(apă,

judetului în ceea ce priveste problematica de

public)

canalizare,

iluminat

mediu
Sprijin redus din partea altor
Potenţial mare

autoritati publice

de dezvoltare a sectorului serviciilor urbane ce
Intarzieri în aplicarea legislatiei

vizeaza protectia mediului

de mediu de catre unii agenti
Posibilitatea

economic

practicării agriculturii ecologice
Cresterea
Presiunile

numarului

de

autoturisme

exercitate de UE vor conduce la sustinerea
masurilor de protectie a mediului
Dezvoltarea
pieţei de reciclare a deşeurilor /materiei prime
rezultate din procesarea deşeurilor;

4.2.3.Obiective pentru domeniul mediu
Obiectivul general în materie de mediu este reprezentat de promovarea activa a masurilor
de protectie a mediului iar obiectivele specific sunt:
1.Menţinerea calitatii aerului
2.Împiedicarea degradarii solului
3.Imbunatatirea sistemului de protectie a apelor de suprafata şi subterane în vederea
cresterii gradului de sanatate al populatiei

4.2.4.Fise de proiecte
Strategia de dezvoltare durabila a orasuluiNehoiu, jud. Buzau
100

Fisa 12

Domeniu

Programul / proiectul propus

Mediu

Titlul:
Adoptarea de tehnologii nepoluante de
catre agentii economici
Exista pe teritoriul orasuluide agenti

Cadrul general

economici cu potential de poluare
Grup ţintǎ

Agenti economici cu potential de poluare

Obiective

Menţinerea calitatii aerului

Motivaţia proiectului

Modernizarea

şi

adoptarea

unor

tehnologii nepoluate, la agenţii economici
susceptibili de emisii de noxe atmosferice
peste limita CMA este o masura ce poate
conduce la imbunatatirea calitatii aerului
Promovarea şi sustinerea adoptarii de

Modul deimplementare aproiectului

tehnologii nepoluante.
Monitorizarea modului în care sunt
reduse

efectele

poluante

ale

activitatii

economice.
Sursa

definanţare/posibilesurse

de

Resurse ale agentilor economici
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finanţare
Instituţia careraspunde derealizarea

Consiliul local

proiectului
Garda de mediu
Agenti economici
Termen de realizare

2016

Indicatori

2016 – toti agentii economici de pe
teritoriul

orasului

adopta

tehnologii

nepoluante, conforme standardelor europene

Fisa 13
Domeniu

Programul / proiectul propus

Mediu

Titlul:
Supravegherea şi eliminarea totală a
practicilor ilegale de deversare pe sol a
oricăror substanţe lichide poluante precum şi
a depozitarii necontrolate de deseuri

Cadrul general

Exista pe teritoriul orasului riscul de
deversare şi depozitare de materiale poluante
pe sol

Grup ţintǎ

Agenti economici şi populatie

Obiective

Împiedicarea degradării solului
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Motivaţia proiectului

Este necesara protejarea solului prin
monitorizarea şi controlul deversarilor şi
depozitarilor de materii pe sol
Monitorizarea, controlul şi sanctionarea

Modul deimplementare aproiectului

celor ce nu respecta legislatia în materie de
utilizare a solului
Sursa

definanţare/posibilesurse

de

Bugetul local

Instituţia careraspunde derealizarea

Politia locală

finanţare

proiectului
Garda de mediu
Agenti economici, populatia
Termen de realizare

2013

Indicatori

2013 – reducerea cu 80% a deversarilor
şi depozitarilor necontrolate de substante şi
materii pe sol

Fisa 14
Domeniu

Programul / proiectul propus

Mediu

Titlul:
Inchiderea spatiilor şi depozitelor de
deşeuri

neamenajate

şi

reconstrucţia

ecologică a terenurilor ocupate de acestea
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Exista

Cadrul general

pe

teritoriul

orasului

spatii

neamenajate de depozitare a deseurilor
Grup ţintǎ

Agenti economici şi populatie

Obiective

Împiedicarea degradarii solului

Motivaţia proiectului

Este necesara protejarea solului prin
inchiderea

şi

ecologizarea

spatiilor

de

depozitare necontrolata a deseurilor
Inchiderea

Modul deimplementare aproiectului

depozitelor

de

deşeuri

neamenajate şi reconstrucţia ecologică a
terenurilor ocupate de acestea
Sursa

definanţare/posibilesurse

de

Bugetul local

finanţare
Instituţia careraspunde derealizarea

Consiliul local

proiectului

Termen de realizare

2013

Indicatori

2013 – disparitia şi ecologizarea a 100%
din

spatiile

şi

depozitele

de

deseuri

neamenajate

Fisa 15
Domeniu

Programul / proiectul propus
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Mediu

Titlul:
Generalizarea

colectării

selective

a

deseurilor
Cadrul general

In acest moment colectarea deseurilor se
face selective dar nu este o practică
generalizată.

Grup ţintǎ

Agenti economici şi populatie

Obiective

Împiedicarea degradarii solului

Motivaţia proiectului

Colectarea selectiva a deseurilor poate
genera venituri şi o reducere a masei de
deseuri de depozitat

Modul deimplementare aproiectului

-campanie

de

constientizare

a

populatiei
-generalizarea sistemului de colectare
selectivă
Sursa definanţare/posibilesurse de
finanţare
Instituţia careraspunde derealizarea
proiectului

Fonduri structurale de coeziune, bugetul
local şi bugetul consiliului judeţean
Consiliul local, societate de salubrizare
populatia

Termen de realizare

2015

Indicatori

2015 –80% din deseuri colectate selectiv
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Fisa 16
Domeniu

Programul / proiectul propus

Mediu

Titlul:
Desfiinţarea sistemelor individuale de
colectare a apelor uzate – fose septice, puţuri
absorbante – de către toţi deţinătorii de
locuinţe individuale sau colective
In conditiile realizarii canalizarii, aceste

Cadrul general

fose

trebuie

desfiintate

deoarece

sunt

poluante
Grup ţintǎ

Populatia şi agentii economici

Obiective

Imbunatatirea sistemului de protectie a
apelor de suprafata şi subterane în vederea
cresterii gradului de sanatate a populatiei

Motivaţia proiectului

Extinderea sistemului de canalizare nu
mai justifica existenta acestor fose, cu
impact negativ asupra solului şi panzei
freatice.
Desfiintarea foselor septice

Modul deimplementare aproiectului

Sursa
finanţare

definanţare/posibilesurse

de

Resurse

ale

populatiei

şi

agentilor

economici
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Instituţia careraspunde derealizarea
proiectului

Consiliul

local,

agenti

economici,

populatia

Termen de realizare

2017

Indicatori

2017

–

100%

din

fosele

septice

desfiintate

Fisa 17
Domeniu

Programul / proiectul propus

Mediu

Titlul:
Iluminat public ecologic, cu panouri
solare

Cadrul general

In acest moment exista iluminat public
cu lampi cu energie electrica

Grup ţintǎ

Populatia şi agentii economici

Obiective

Cresterea calitatii aerului

Motivaţia proiectului

Reducerea poluarii aerului prin iluminat
public şi nevoia reducerii cheltuielilor
bugetare

Modul deimplementare aproiectului

Achizitia de stalpi ecologici de iluminat
public
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Sursa

definanţare/posibilesurse

de

finanţare
Instituţia careraspunde derealizarea

Bugetul local, bugetul judetului, fonduri
structurale
Consiliul local,

proiectului

Termen de realizare

2018

Indicatori

2018 – 100% din iluminatul public
ecologic

4.3.Dezvoltare sociala

4.3.1.Prezentare generala
Populatia
In anul 2010 populaţia orasului Nehoiu era de 11.980 locuitori dintre care 11.959 erau
etnici români, 13 etnici maghiari, 1persoana era de etnie rroma si 7 de alte nationalitati.
In ceea ce priveste religia, situatia este urmatoarea: Ortodocsi 11.712, Catolici 39,
Protestanti 224, o religie necrestina – musulmani 2, nici o religie 3.
Densitatea populatiei in teritoriul administrativ al orasului este de 106,25 loc/kmp.
Rata natalitatii pe teritoriul orasului Nehiu este de 7,01%.

Fondul de locuinte
In 2010 fondul de locuinte din oras era de 1880, 232 fiind conectate la internet.

Forta de munca
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Tranziţia la economia de piaţă şi-a pus amprenta asupra caracteristicilor pieţei muncii,
determinand modificări semnificative de volum şi structură a principalilor indicatori ai forţei de
muncă. Faţă de evoluţia demografică si structura demografica, se remarcă faptul că indicele
demografic se află pe o curbă ascendentă fapt care imbunătăţeşte potenţialul forţei de muncă.
La nivelul orasului, in totalul populaţiei ocupate civil, ponderile cele mai mari le deţin:
industria prelucratoare (60%), agricultura (30%), comerţ, (5%), invăţămant (5%).
In ceea ce priveşte şomajul, fenomen social cu influenţe negative asupra dezvoltării
societăţi, rezultat direct al proceselor de restructurare ale economiei, se poate observa o scădere a
ratei şomajului.

Sanatatea
In ultimii ani, sistemul de sănătate se confruntă cu o serie de dificultăţi generate de
penuria de resurse şi de consecinţele fireşti ale trenării procesului de reformă, care influenţează
nefavorabil nivelul distribuţiei ofertei de servicii.
La nivelul orasului Nehoiu, infrastructura de sanatate este destul de bine reprezentata,
existand 1 spital, 4 dispensare, o policlinica, un cabinet medical, 4 cabinete stomatologice.

Siguranta
In ceea ce priveste siguranta, exista un post de politie la nivel local. Nu functioneaza un
serviciu de politie locală si nici unul de pompieri, desi exista un nivel mediu de infractionalitate.

Servicii sociale
Pe teritoriul orasului Nehoiu sunt 59 de personae cu handicap si 683 de personae cu nevoi
speciale. Cuantumul sumelor platite sub forma diferitelor beneficiari a fost in 2010 de 1.113.182
RON. Exista in orasul Nehoiu un centru de zi pentru copii in care sunt aproximativ 50 de copii.
Ca efect al descentralizarii unor componente la nivel local, activitatea de asistenta sociala
s-a extins foarte mult.
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Activitatea de protectie sociala se desfasoara conform prevederilor Legii 47/2006 privind
sistemul national de asistenta sociala si Legii 466/2006 privind statutul asistentului social.
In anii trecuti au fost realizate urmatoarele categorii de activitati in vederea protectiei
copilului, persoanelor singure, persoanelor cu handicap, pensionarilor (persoanelor varstnice),
familiilor nevoiase, precum si a oricarei persoane aflate in nevoie:
a. Activitati de protectie a persoanelor fara venituri sau cu venituri mici, domiciliate in
orasNehoiu, in conformitate cu prevederile Legii nr.416/2001 completata si modificata de
legea 276/2010 privind venitul minim garantat;
b. Activitati de protectie a persoanelor varstnice in conformitate cu prevederile Legii nr.
281/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr 17/2000 privind asistenta sociala a
persoanelor varstnice;
c. Activitati privind protectia persoanelor cu handicap, in conformitate cu prevederile Legii
nr. 343/2004 pentru modificarea si completarea OUG nr. 102/1999 privind protectia
speciala si incadrarea in munca a persoanelor cu handicap;
d. Acordarea alocatiei pentru familiile cu copii, conform prevederilor Legii nr. 61/1993,
republicata, privind alocatia de stat pentru copii si Legii nr. 119/1997, privind alocatia
suplimentara pentru familiile cu multi copii;
e. Efectuarea muncii in folosul comunitatii, in conformitate cu prevederile Legii nr.
416/2001 privind venitul minim garantat;
f. Acordarea de ajutor pentru incalzirea locuintei conform prevederilor OUG nr. 81/2003
pentru modificarea unor reglementari privind acordarea de ajutoare pentru incalzirea
locuintei si asigurarea fondurilor necesare in vederea furnizarii energiei termice si gazelor
naturale pentru populatie, precum si unele masuri pentru intarirea disciplinei financiare.

4.3.2. Analiza SWOT
Puncte tari ale orasuluiNehoiu:

Puncte slabe:
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 Forta de munca numeroasa

 Forta de munca slab calificata

 Autoritati locale deschise

 Inexistenta unui serviciu local de ordine

 Rata somajului scazuta

publica si a unuia de pompieri

 Existenta activitatii de asistenta sociala

 Scaderea

 Implicarea bisericii in rezolvarea unor cazuri

nivelului

de

pregatire

al

resurselor umane
 Migrarea populatiei tinere catre alte

sociale
 Retea de institutii sanitare

locatii mai atractive din punct de vedere
financiar
 Investitii private limitate in domeniul
asistentei medicale. Numar mic de cadre
medicale
 Inexistenta
împotriva

organizatiilor
fenomenelor

delincvente

prin

care

lupta

deviante

promovarea

si
unor

programe specifice, principalul factor în
elaborarea si implementarea politicilor în
domeniul social
 Inexistenta unui serviciu local de urgenta
 Fond de locuinte scazut
 Participarea civica redusa in rezolvarea
unor cazuri sociale
Oportunități:

Amenințări:

 Integrarea în Uniunea Europeană care a  Exodul forţei de muncă.
determinat

creșterea

gradului

de  Aparitia de probleme sociale generate de

descentralizare, inițierea autonomiei locale și

criza económica

creșterea rolului pe care oras îl are în  Sprijin redus din partea altor autoritati
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dezvoltarea sociala

publice

 Cresterea atractivitatii orasului pentru locuire
 Existenta

resurselor

nerambursabile

din

 Resurse

bugetare

limitate

pentru

domeniul asistentei sociale

fondurile structurale
 Integrarea in strategiile de dezvoltare ale
judetului
 Dezvoltarea unor relatii de parteneriat în
vederea dezvoltării infrastructurii de asistenta
sociala


Atragerea
de investitii prívate in domeniul sanitar

4.3.3 Obiective pentru domeniul dezvoltare sociala
Obiectivul general in materie de dezvoltare sociala este reprezentat de “cresterea calitatii
vietii si a starii de sanatate a populatiei” iar obiectivele specific sunt:
1.Facilitarea accesului la locuri de munca
2.Imbunatatirea conditiilor de locuire ale populatiei
3.Cresterea starii de sanatate a populatiei
4.Sporirea nivelului de siguranta in oras
5.Asigurarea unor prestatii adecvate de asistenta sociala

4.3.4.Fise de proiect
Fisa 18
Domeniu

Programul / proiectul propus

Dezvoltare sociala

Titlul:
Bursa zonală a locurilor de munca
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Cadrul general

Exista o lipsa de comunicare intre agentii
economici locali/zonali si populatie in ceea
ce priveste locurile de munca disponibile

Grup ţintǎ

Populatia si agentii economici

Obiective

Facilitarea accesului la locuri de munca

Motivaţia proiectului

Nevoia de a facilita accesul populatiei
orasului la locurile de munca din oras

Modul de implementare a proiectului

Organizarea o data pe an a unei burse a
locurilor de munca din oras

Sursa de finanţare/posibile surse de
finanţare
Instituţia care raspunde de realizarea

Bugetul local, contributii ale agentilor
economici
Consiliul local, agenti economici

proiectului
Termen de realizare

2012 – prima bursa organizata

Indicatori

2018 – 7 burse organizate, cresterea cu
10% a numarului de locuri de munca din
oras ocupate de populatia autohtona.

Fisa 19
Domeniu

Programul / proiectul propus

Dezvoltare sociala

Titlul:
Reabilitarea si dotarea ambulatoriu Spital
Orasenesc Nehoiu

Cadrul general

Reabilitarea si dotarea Ambulatoriului
Nehoiu vizeaza imbunatatirea infrastructurii
de sanatate si a serviciilor sociale

Grup ţintǎ

Populatia

Obiective

Dezvoltarea si extinderea retelei de
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asistenta medicala
Motivaţia proiectului

Nevoia de a dezvolta si extinde reteaua
de asistenta medicala pentru locuitorii
orasului Nehoiu

Modul de implementare a proiectului

Reabilitarea

si

dotarea

spatiilor

imobilului
Sursa de finanţare/posibile surse de
finanţare
Instituţia care raspunde de realizarea

Bugetul local
Fonduri structurale
Consiliul local

proiectului
Termen de realizare

2014

Indicatori

.ambulatoriu modernizat

Fisa 20
Domeniu

Programul / proiectul propus

Dezvoltare sociala

Titlul:
Baza de date a ocupatiilor

Cadrul general

Nu exista la nivelul orasului o evidenta
exacta cu nivelul de pregatire si ocupatiile
populatiei, ca punct de referinta pentru
formularea
indeosebi

unor
in

obiective

materie

de

strategice,
reconversie

profesionala
Grup ţintǎ

Populatia

Obiective

Facilitarea accesului la locuri de munca

Motivaţia proiectului

Nevoia de a avea o evidenta exacta cu
structura ocupationala a populatiei.
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Modul de implementare a proiectului

Organizarea si completarea bazei de date

Sursa de finanţare/posibile surse de

Bugetul local,

finanţare
Instituţia care raspunde de realizarea

Consiliul local,

proiectului
Termen de realizare

2012

Indicatori

Baza de date completa cu ocupatiile
populatiei

Fisa 21
Domeniu

Programul / proiectul propus

Dezvoltare sociala

Titlul:
Acte de identitate si de stare civila pentru
populatie

Cadrul general

Exista locuitori care nu au acte de
identitate

Grup ţintǎ

Populatia fara acte de identitate si de
stare civila

Obiective

Asigurarea unui climat social adecvat
prin

integrarea

grupurilor

minoritare,

vulnerabile
Motivaţia proiectului

Nevoia de a realize acte de identitate
pentru populatie

Modul de implementare a proiectului

Desfasurarea

de

campanii

de

constientizare a necesitatii obtinerii acestor
acte.
Realizarea de acte de identitate in
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colaborare

cu

serviciul

de

evident

informatizată a personei
Sursa de finanţare/posibile surse de
finanţare
Instituţia care raspunde de realizarea
proiectului

Bugetul local, contributii ale populatiei,
donatii, sponsorizari
Consiliul local, Serviciul de evidenţă
informatizată a personei

Termen de realizare

2014

Indicatori

2014 – 100% din populatie detine acte de
stare civila si de identitate

Fisa 22
Domeniu

Programul / proiectul propus

Dezvoltare sociala

Titlul:
Construirea de locuinte sociale

Cadrul general

Suprafata de locuire ce revine fiecarui
locuitor este sub media nationala si exista
numeroase familii sarace, tinere care nu au
suficiente resurse pentru a-si construi o
locuinta. Pe de alta parte, este nevoie de
atragerea unor specilisti in educatie, sanatate
carora sa li se poata oferi o locuinta.

Grup ţintǎ

Tineri, populatia saraca, specialisti ce vor
sa se stabileasca in oras

Obiective

Imbunatatirea conditiilor de locuire ale
populatiei

Motivaţia proiectului

Fondul de locuinte scazut la nivelul
orasului
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Modul de implementare a proiectului

Realizarea a 25 de locuinte sociale

Sursa de finanţare/posibile surse de

Bugetul local, Bugetul de stat, Fonduri

finanţare
Instituţia care raspunde de realizarea

structurale
Consiliul local

proiectului
Termen de realizare

2017

Indicatori

2017 – 25 de locuinte sociale realizate

Fisa 23
Domeniu

Programul / proiectul propus

Dezvoltare sociala

Titlul:
Serviciu medical de urgenta si interventie
de tip SMURD

Cadrul general

Serviciul medical de urgenta este ca si
inexistent pe teritoriul orasului, ca si in cazul
comunelor vecine

Grup ţintǎ

Populatia orasului

Obiective

Cresterea starii de sanatate a populatiei

Motivaţia proiectului

Nevoia de interventie prompta in cazuri
exceptionale

Modul de implementare a proiectului

Înfiinţarea unui sediu pentru serviciile
medicale de urgenţă
Crearea unui dispecerat compatibil cu
urgente

112.

autospeciale

Achizitionarea

pentru

descarcerare

unei
cu

echipament complet. Achizitionarea a doua
autosalvarii cu echipament de resuscitare.
Achizitionarea a doua autospeciale de
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interventie (cisterna cu apa si spuma
chimica)
Sursa de finanţare/posibile surse de
finanţare
Instituţia care raspunde de realizarea

Bugetul local, Bugetul judetului, Bugetul
de stat
Consiliul local

proiectului
Termen de realizare

2015

Indicatori

-serviciu medical de urgenţă functional

Fisa 24
Domeniu

Programul / proiectul propus

Dezvoltare sociala

Titlul:
Piata volanta de legume si fructe

Cadrul general

Studiile

premergatoare

elaborarii

strategiei au evidentiat dorinta locuitorilor
pentru existenta unei astfel de piete
Grup ţintǎ

Populatia orasului

Obiective

Cresterea starii de sanatate a populatiei

Motivaţia proiectului

Nevoia de a avea acces la produse
sanatoase, verificate, altele decat cele din
gospodaria proprie.
Nevoia de a exista un spatiu alternativ de
desfacere

a produselor din

gospodaria

proprie.
Modul de implementare a proiectului

Organizarea duminica, a pietei volante cu
legume si fructe

Sursa de finanţare/posibile surse de

Bugetul local, contributia celor ce
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finanţare
Instituţia care raspunde de realizarea

comercializeaza legume si fructe
Consiliul local

proiectului
Termen de realizare

2012

Indicatori

-piata volanta functionala, cu min. 15 de
tarabe

Fisa 25
Domeniu

Programul / proiectul propus

Dezvoltare sociala

Titlul:
Politia locală

Cadrul general

In acest moment nu exista pe teritoriul
orasului decat un post de politie, insuficient
pentru a asigura pe deplin un climat de
siguranta

Grup ţintǎ

Populatia orasului

Obiective

Sporirea nivelului de siguranta in oras

Motivaţia proiectului

Nevoia de a spori nivelul de siguranta,
ordine si liniste publica pe teritoriul orasului.

Modul de implementare a proiectului

Infiintarea serviciului de politie locală

Sursa de finanţare/posibile surse de

Bugetul local,

finanţare
Instituţia care raspunde de realizarea

Consiliul local

proiectului
Termen de realizare

2015

Indicatori

-serviciu de politie locală functional
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Fisa 26
Domeniu

Programul / proiectul propus

Dezvoltare sociala

Titlul:
Dotari pentru serviciu voluntar pentru
situatii de urgenta

Cadrul general

In acest moment nu exista dotarile
adecvate pentru acest serviciu

Grup ţintǎ

Populatia orasului

Obiective

Sporirea nivelului de siguranta in oras

Motivaţia proiectului

Nevoia de a creste capacitatea de
interventie in situatii de urgenta

Modul de implementare a proiectului

Achizitionarea de materiale şi utilaje
pentru serviciului voluntar pentru situatii de
urgenta

Sursa de finanţare/posibile surse de

Bugetul local,

finanţare
Instituţia care raspunde de realizarea

Consiliul local

proiectului
Termen de realizare

2012

Indicatori

-serviciu voluntar dotat

Fisa 27
Domeniu

Programul / proiectul propus

Dezvoltare sociala

Titlul:
Infiintarea unui camin de batrani

Cadrul general

Nu exista in oras o activitate importanta
dedicata asistarii persoanelor de varsta a
treia.
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Grup ţintǎ

Populatia in varsta a orasului

Obiective

Asigurarea unor prestatii adecvate de
asistenta sociala

Motivaţia proiectului

Este nevoie de un sistem institutionalizat
de asistare a persoanelor de varsta a treia

Modul de implementare a proiectului

Infiintarea caminului de batrani

Sursa de finanţare/posibile surse de

Bugetul local, fonduri structurale

finanţare
Instituţia care raspunde de realizarea

Consiliul local

proiectului
Termen de realizare

2017

Indicatori

-camin de batrani cu 20 de locuri
functional

Fisa 28
Domeniu

Programul / proiectul propus

Dezvoltare sociala

Titlul:
Centru pentru persoanele defavorizate

Cadrul general

Nu exista in oras o activitate importanta
dedicata asistarii persoanelor aflate temporar
in dificultate sau defavorizata.

Grup ţintǎ

Populatia defavorizata a orasului

Obiective

Asigurarea unor prestatii adecvate de
asistenta sociala

Motivaţia proiectului

Nevoia de a asigura adapost, hrana si
consiliere temporara pentru persoanele fara
adapost, femei abuzate, copii
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Modul de implementare a proiectului

Infiintarea centrului pentru persoane
defavorizate

Sursa de finanţare/posibile surse de

Bugetul local, fonduri structurale

finanţare
Instituţia care raspunde de realizarea

Consiliul local

proiectului
Termen de realizare

2018

Indicatori

-centru cu 20 de locuri functional

Fisa 29
Domeniu

Programul / proiectul propus

Dezvoltare sociala

Titlul:
Incurajarea

investitiilor

private

in

locuinţe
Cadrul general

Este necesara sporirea suprafetei de
locuit in oras

Grup ţintǎ

Investitori privati, populatia

Obiective

Imbunatatirea conditiilor de locuire ale
populatiei

Motivaţia proiectului

Nevoia de a construi locuinte

Modul de implementare a proiectului

Promovarea atractivitatii pentru locuire a
orasului

Sursa de finanţare/posibile surse de
finanţare
Instituţia care raspunde de realizarea

Resurse ale agentilor economici si
populatiei
Consiliul local,

proiectului
Termen de realizare

2015

Indicatori

2015 – 20 de noi locuinte
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4.4.Amenajarea teritoriului si infrastructura de transport

4.4.1.Prezentare generala
In acest moment, utilizarea terenurilor este stabilita prin PUG ce necesita revizuire.
Conform datelor interpretate din imaginile de teledetectie prin metodologia FAO utilizarea
terenului in oras este:
* Suprafata agricola – 4627 ha
* Suprafata fondului forestier -6001 ha
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* Intravilan - 426 ha
* Luciu de ape -140 ha

In orasul Nehoiu exista gara iar numarul trenurilor de calatori care tranziteaza orasul
intr-o zi este de 16. Lungimea totala a caii ferate din orasul Nehoiu este de 8 km.

4.4.2.Analiza SWOT
Puncte tari ale orasuluiNehoiu:

Puncte slabe:

 Existența unor legături directe între oras și  PUG neactualizat
municipiul

Buzau

prin

intermediul  Persistenta problemelor de fond funciar

transportului public.
 Autoritati locale deschise
 Retea locala de drumuri reabilitate

 Intravilan

limitat

in

comparatie

cu

expansiunea zonei de locuit
 Suprafete mici de spatii verzi amenajate
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 Lipsa

unei

delimitari

clare

a

zonei

industriale de cea de locuit
 Aplicarea limitata a reglementarilor in
materie de construire si disciplina in
constructii
 Inexistenta unui studiu de trafic
Oportunități:
 Cresterea

atractivitatii

Amenințări:

orasului

pentru  Resurse bugetare reduse față de nevoia de
investiții în infrastructură,

locuire

 Existenta resurselor nerambursabile din  Sprijin redus din partea altor autoritati
fondurile structurale

publice

 Integrarea in strategiile de dezvoltare ale
judetului
 Dezvoltarea unor relatii de parteneriat în
vederea dezvoltării infrastructurii

4.4.3.Obiective

pentru

domeniul

amenajarea

teritoriului

si

infrastructura de transport
Obiectivul general in materie de amenajare a teritoriului si infrastructura de transport este
reprezentat de “utilizarea optima a teritoriului orasului si imbunatatirea infrastructurii de
transport” iar obiectivele specific sunt:
1.Zonarea functionala a teritoriului orasului in acord cu tendintele de dezvoltare a
acesteia
2.Imbunatatirea infrastructurii de transport astfel incat sa fie reduse influentele negative
asupra mediului si confortului populatiei
3. Crearea design-ul sustenabil arhitectonic
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4.Integrarea functiunilor urbane
5. Clarificarea aspectelor de proprietate si domenialitate asupra teritoriului orasului

4.4.4.Fise de proiect

Fisa 30
Domeniu

Programul / proiectul propus

Amenajarea teritoriului

Titlul:
Actualizarea PUG

Cadrul general

Este necesara o revedere a zonarii
functionale

Grup ţintǎ

Populatia orasului

Obiective

Zonarea

functionala

a

teritoriului

orasului in acord cu tendintele de dezvoltare
a acesteia
Motivaţia proiectului

Nevoia de a spori intravilanul localitatii,
de a delimita clar zona industriala de zona de
locuit si de a spori spatiile verzi

Modul de implementare a proiectului

Actualizarea PUG avand in vedere:
-extinderea intravilanului localitatii in
sud si nord est
-delimitarea clara a zonei industriale
-identificarea de noi spatii verzi

Sursa de finanţare/posibile surse de

Bugetul local

finanţare
Instituţia care raspunde de realizarea

Consiliul local,

proiectului
Termen de realizare

2014
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– PUG actualizat

Indicatori

Fisa 31
Domeniu

Programul / proiectul propus

Amenajarea teritoriului

Titlul:
Clarificarea aspectelor de proprietate si
domenialitate asupra teritoriului orasului
Problema retrocedarilor inca nu este

Cadrul general

finalizata. De asemenea, nu exista o evidenta
clara asupra bunurilor domeniale
Grup ţintǎ

Populatia orasului, administratia locala

Obiective

Clarificarea aspectelor de proprietate si
domenialitate asupra teritoriului orasului

Motivaţia proiectului

Activitatea curenta a autoritatilor locale
este afectata de problemele de fond funciar.
De asemenea, exista bunuri si terenuri a
caror situatie juridica nu este clarificata,
astfel ca acestea nu pot fi valorificate
Finalizarea problemelor de fond funciar

Modul de implementare a proiectului
–

reparcelare,

sprijin

pentru

obtinerea

titlurilor de proprietate
Realizarea evidentei bunurilor domeniale
si clarificarea situatiei juridice a bunurilor si
terenurilor.
Sursa de finanţare/posibile surse de

Bugetul local

finanţare
Instituţia care raspunde de realizarea
proiectului

Consiliul local, Consiliul judetean,
Prefectura
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Termen de realizare

2014

Indicatori

– reparcelare integrala
-baza de date cu bunurile domeniale
-100%

din

titlurile

de

proprietate

obtinute

Fisa 32
Domeniu

Programul / proiectul propus

Amenajarea teritoriului

Titlul:
Realizarea de drumuri

Cadrul general

Expansiunea

intravilanului

trebuie

insotita de realizarea infrastructurii aferente
Grup ţintǎ

Populatia orasului

Obiective

Imbunatatirea infrastructurii de transport
astfel incat sa fie reduse influentele negative
asupra mediului si confortului populatiei

Motivaţia proiectului

Este

necesara

cresterea

atractivitatii

pentru locuire a intravilanului localitatii prin
crearea unei infrastructuri adecvate
Modul de implementare a proiectului

Realizarea a 5 km de drumuri noi

Sursa de finanţare/posibile surse de

Bugetul local, Bugetul de stat, Fonduri

finanţare
Instituţia care raspunde de realizarea

structurale
Consiliul local Nehoiu,

proiectului
Termen de realizare

2016

Indicatori

– 5 km de drum realizat
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Fisa 33
Domeniu

Programul / proiectul propus

Amenajarea teritoriului

Titlul:
Reabilitarea drumurilor

Cadrul general

Drumurile orasului necesita o intretinere
permanenta

Grup ţintǎ

Populatia orasului

Obiective

Imbunatatirea infrastructurii de transport
astfel incat sa fie reduse influentele negative
asupra mediului si confortului populatiei

Motivaţia proiectului

Este

necesara

cresterea

atractivitatii

pentru locuire a intravilanului localitatii prin
crearea unei ifrastructuri adecvate
Modul de implementare a proiectului

Reabilitarea drumurilor – alei pietonale,
trotuare, cai de acces etc.

Sursa de finanţare/posibile surse de
finanţare
Instituţia care raspunde de realizarea

Bugetul local, Bugetul de stat, Fonduri
structurale
Consiliul local Nehoiu,

proiectului
Termen de realizare

2016

Indicatori

– 4 drumuri reabilitate

Fisa 34
Domeniu

Programul / proiectul propus

Amenajarea teritoriului

Titlul:
Sistem

de

monitorizare

video

a

drumurilor orasenesti
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Cadrul general

Un sistem de monitorizare video poate
conduce la utilizarea adecvata a drumurilor
orasanesti si la cresterea sigurantei de
utilizare.

Grup ţintǎ

Populatia orasului

Obiective

Imbunatatirea infrastructurii de transport
astfel incat sa fie reduse influentele negative
asupra mediului si confortului populatiei

Motivaţia proiectului

Este necesara asigurarea infrastructurii
care sa permita monitorizarea utilizarii
adecvate a drumurilor orasenesti

Modul de implementare a proiectului

Instalare sistem video de supraveghere a
drumurilor orasenesti

Sursa de finanţare/posibile surse de

Bugetul local, investitie privata

finanţare
Instituţia care raspunde de realizarea

Consiliul local Nehoiu,

proiectului
Termen de realizare

2013

Indicatori

– 4 drumuri orasenesti monitorizate
video

Fisa 35
Domeniu

Programul / proiectul propus

Amenajarea teritoriului

Titlul:
Completarea sistemului de indicatoare cu
denumirile strazilor, de intrare/iesire din
localitate si semne de circulatie

Cadrul general

Design-ul local si orientarea pe teritoriul
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orasului se pot imbunatati prin utilizarea
unui sistem de indicatoare adecvat
Grup ţintǎ

Populatia orasului, agenti economici

Obiective

Crearea design-ul sustenabil arhitectonic

Motivaţia proiectului

Exista un sistem de indicatore cu numele
strazilor, un sistem adecvat de marcare a
intrarilor/iesirilor din localitate ce trebuie
completat.

Modul de implementare a proiectului

Realizarea si montarea de:
-placute

cu

denumirile

strazilor

si

indicatoare de orientare
-plachete de marcare a intrarilor/iesirilor
din localitate
-semne de circulatie adecvate
Sursa de finanţare/posibile surse de

Bugetul local,

finanţare
Instituţia care raspunde de

Consiliul local Nehoiu,

realizarea proiectului
Termen de realizare

2013

Indicatori

– toate strazile marcate
-toate intrarile si iesirile din oras marcate
-toate intersectiile semnalizate adecvat

Fisa 36
Domeniu

Programul / proiectul propus

Amenajarea teritoriului

Titlul:
Intarirea

capacitatii

de

aplicare

a

legislatiei in materie de construire si
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disciplina in constructii
Cadrul general

Este necesara mentinerea si construirea
unei linii arhitectonice unitare pe teritoriul
orasului

Grup ţintǎ

Populatia orasului, agenti economici

Obiective

Crearea design-ul sustenabil arhitectonic

Motivaţia proiectului

Armonia arhitecturala sustenabila trebuie
sa fie mentinuta.

Modul de implementare a proiectului

Verificarea modului de respectare a
legislatiei in materie de construire si
disciplina in constructii
Verificarea

respectarii

normelor

din

PUG, PUZ si PUD
Sursa de finanţare/posibile surse de

Bugetul local,

finanţare
Instituţia care raspunde de realizarea

Consiliul local Nehoiu,

proiectului
Termen de realizare

2012

Indicatori

– toate constructiile verificate din punct
de vedere al autorizarii
 toate constructiile noi respecta linia
arhitectonica a orasului

4.5.Administratia publica locala

4.5.1.Prezentare generala
Primăria Nehoiu este organizată şi funcţionează potrivit prevederilor Legii nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare şi în conformitate
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cu hotărârile Consiliului Local Nehoiu privind aprobarea organigramei, a numărului de posturi şi
a statului de funcţii ale aparatului propriu de specialitate.
Primarul, Viceprimarul, Secretarul, împreună cu aparatul propriu de specialitate
constituie o structură funcţională cu activitate permanentă, denumită Primăria Orasului Nehoiu
care aduce la îndeplinire hotărârile Consiliului Local şi dispoziţiile Primarului, soluţionând
problemele curente ale colectivităţii locale.
Primarul este şeful administraţiei publice locale a orasuluiNehoiu şi al aparatului propriu
de specialitate, pe care îl conduce şi controlează, conform art. 66(1) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare prin Legea nr.
286/2006.
Primăria Orasului Nehoiu reprezintă administraţia publică locală prin care se realizează
autonomia locală. Autoritatea publică este reprezentată de consiliul local, ca autoritate
deliberativă, şi primar, ca autoritate executivă.
În ceea ce priveşte situaţia personalului angajat situaţia este următoarea:
Număr total personal angajat, din care (exclusiv

60

demnitarii publici, inclusiv secretarul orasului):
Funcţionari publici de execuţie
Funcţionari

publici

de

24
conducere

6

(inclusiv secretarul orasului)
Personal contractual
Personal

contractual

30
în

funcţii

de

-

conducere
Femei

25

Bărbaţi

35
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Absolvenţi de studii postuniversitare de

3

specializare/cursuri de perfecţionare
postuniversitare
Absolvenţi studii universitare de licenţă

19

Absolvenţi studii postliceale

4

Absolvenţi studii liceale

30

Absolvenţi studii gimnaziale

4

Peste 50 de ani

15

Între 30 şi 50 de ani

39

Sub 30 de ani

6

4.5.2.Analiza SWOT
Puncte tari ale orasuluiNehoiu:
 Autoritati

locale

deschise

Puncte slabe:
ce  Inexistența unor contacte mai stranse între

constientizeaza ca resursa umana este cea
mai importanta dintr-o organizatie

administrație si agenții privați.
 Lipsa contactelor externe si lipsa de

 Media de varsta scazuta a angajatilor

integrare in circuitul administrativ national

 Participarea angajatilor la diferite forme de

si international

pregatire profesionala
 Imagine buna si incredere in primar

 Imposibilitatea transmiterii de solicitari,
cereri on-line
 Personal nepregatit in domeniul fondurilor
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structurale, comunicarii externe, calitatii
Oportunități:

Amenințări:

 Creșterea gradului de descentralizare si  Educatie, cultura civica slab dezvoltate,
grad redus de participare civica

autonomie locala

 Existenta resurselor nerambursabile din  Sprijin redus din partea altor autoritati
publice

fondurile structurale

 Dezvoltarea unor relatii de parteneriat în  Cooperarea slaba cu UAT-urile invecinate
 Blocarea accesului la functiile publice

vederea dezvoltării institutionale
 Elaborarea strategiei de resurse umane care

vacante

sa cuprinda si aspectele de planificare,  Migrarea personalului calificat catre alte
recrutare, selectie, motivare, cariera in

institutii publice

general;
 Crearea

unui

sistem

electronic

de

management al documentelor pentru o mai
buna organizare si comunicare interna,
precedat de pregatirea in domeniul utilizarii
noilor tehnologii;
 Infratirea cu o localitate (recomandat –
tarile nordice) si utilizarea schimburilor de
experienta;
 Existenta unor institutii similar cu exemple
de bune practici
 Crearea unei culturi

a informarii si

participarea la evenimentele din domeniul
de activitate – conferinte, seminarii;
 Existenta de organizatii profesionale ale
functionarilor

publici,

spatii

utile

de
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informare,

–

asociatia

contabililor,

informaticienilor etc.

4.5.3.Obiective pentru domeniul administratie publica
Obiectivul general este reorezentat de “întărirea capacităţii administrative” iar obiectivele
specific sunt:
1.Imbunatatirea capacitatii administrative
2.Imbunatatirea relatiei cu cetatenii si mediul de afaceri
3.Introducerea de noi instrumente si tehnologii

4.5.4.Fise de proiect
Fisa 37
Domeniu

Programul / proiectul propus

Administratie publica

Titlul:
Adaptarea structurii organizatorice

Cadrul general

Organigrama, ROF-ul, fisele de post sunt
instrumente manageriale ce sprijina atingerea
obiectivelor propuse

Grup ţintǎ

Primaria

Obiective

Imbunatatirea capacitatii administrative

Motivaţia proiectului

Nevoia

de

a

crea

o

structura

organizatorica flexibila
Modul de implementare a proiectului

Adaptarea

anuală

a

organigramei,

regulamentului de organizare si functionare
si fiselor de post la nevoile institutiei si
schimbările legislative;
Sursa de finanţare/posibile surse de

Bugetul local;
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finanţare
Instituţia care raspunde de realizarea

Primarul

proiectului
Termen de realizare

Luna martie a fiecarui an

Indicatori

– organigrama, ROF, fise de post
actualizate anual

Fisa 38
Domeniu

Programul / proiectul propus

Administratie publica

Titlul:
Analiza nevoilor de formare profesionala
ale functionarilor publici si participarea la
diferite forme de pregatire

Cadrul general

Functionarii

publici

au

dreptul

si

obligatia sa-si imbunatateasca nivelul de
pregatire profesionala
Grup ţintǎ

Functionarii publici

Obiective

Imbunatatirea capacitatii administrative

Motivaţia proiectului

Nevoia de a creste nivelul de pregatire
profesionala

Modul de implementare a proiectului

-realizarea analizei nevoilor de formare
profesionala
-participarea la cursuri de formare
profesionala generale si specific

Sursa de finanţare/posibile surse de

-Bugetul local;

finanţare
Instituţia care raspunde de realizarea

Consiliul local Nehoiu,
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proiectului
Termen de realizare

Anual – analiza nevoilor de formare
profesionala si participarea la forme de
pregatire

Indicatori

– rapoarte individuale si raport general
privind

analiza

nevoilor

de

formare

profesionala
-20 de angajati/ an participa la diverse
forme de pregatire profesionala

Fisa 39
Domeniu

Programul / proiectul propus

Administratie publica

Titlul:
Cresterea nivelului de pregatire prin
schimb de experienta si vizite de studii

Cadrul general

Administratia locala a orasului Nehoiu
trebuie sa intre in circuitul national si
international

Grup ţintǎ

Functionarii publici si alesii locali

Obiective

Imbunatatirea capacitatii administrative

Motivaţia proiectului

Nevoia de a creste nivelul de pregatire
profesionala prin vizite de studii si schimb
de experienta

Modul de implementare a proiectului

-infratirea cu o localitate similara
-vizite de studii anual la institutii similare
din tara, cu exemple de bune practici
-participarea la cel putin 5 evenimente pe
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an din domeniul de activitate – conferinte,
seminarii;
-aderarea la organizatii profesionale ale
functionarilor
informare,

publici,
–

spatii

asociatia

utile

de

contabililor,

informaticienilor etc.
-realizarea de abonamente la 2 publicatii
de specialitate
Sursa de finanţare/posibile surse de
finanţare

-Bugetul local;
-Bugetul judetului
-Fonduri structurale

Instituţia care raspunde de realizarea

Consiliul local Nehoiu,

proiectului
Termen de realizare

2011-abonamente la publicatii de
specialitate
2012-infratirea cu alta localitate, vizite
de studiu, aderarea la organizatii
profesionale

Indicatori

–un parteneriat cu o localitate similara
-5 participari pe an la seminarii sau
conferinte
-2

abonamente

la

publicatii

de

specialitate
-4 asociatii profesionale la care s-a aderat

Fisa 40
Domeniu

Programul / proiectul propus

Administratie publica

Titlul:
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Imbunatatirea capacitatii administrative
prin utilizarea de instrumente moderne de
lucru
Cadrul general

Utilizarea unor intrumente precum CAF
sau manual de proceduri creaza premisele
unei activitati performante

Grup ţintǎ

Functionarii publici si alesii locali,

Obiective

Imbunatatirea capacitatii administrative

Motivaţia proiectului

Nevoia de a utiliza instrumente specifice
managementului public modern in activitatea
curenta

Modul de implementare a proiectului

-formalizarea

unui

circuit

al

documentelor
-realizarea procedurilor de lucru
-elaborarea CAF
Sursa de finanţare/posibile surse de

-Bugetul local;

finanţare
Instituţia care raspunde de realizarea

Consiliul local Nehoiu,

proiectului
Termen de realizare

2012

Indicatori

–circuit al documentelor formalizat
-10 proceduri de lucru realizate
-CAF functional

Fisa 41
Domeniu

Programul / proiectul propus

Administratie publica

Titlul:
Cresterea nivelului de informare al
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cetatenilor si mediului de afaceri din oras
Cadrul general

Prin informare cetatenii pot deveni
parteneri ai autoritatilor locale

Grup ţintǎ

Functionarii publici si alesii locali,
populatia

Obiective

Imbunatatirea relatiei cu cetatenii si
mediul de afaceri

Motivaţia proiectului

Nevoia de a informa cetatenii cu privire
la modul de lucru, obiectivele, proiectele si
realizarile autoritatilor locale

Modul de implementare a proiectului

-realizarea unei publicatii a orasului
-site functional si actualizat
-realizarea a 3 spatii de afisaj stradal noi
-infiintarea unui post specializat in relatii
cu publicul
-organizarea

unei

zile

a

“Portilor

deschise” la primarie, pentru elevi
Sursa de finanţare/posibile surse de
finanţare
Instituţia care raspunde de realizarea

-Bugetul local;
-Fonduri structurale
Consiliul local Nehoiu,

proiectului
Termen de realizare

2013

Indicatori

–publicatie ce apare trimestrial
-site actualizat saptamanal
-3 spatii noi de afisaj stradal
-un post nou si ocupat, specializat in
relatii cu publicul
-50 de vizitatori in cadrul zilei “Portilor
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deschise”

Fisa 42
Domeniu

Programul / proiectul propus

Administratie publica

Titlul:
Cresterea nivelului de consultare a
cetatenilor si mediului de afaceri din oras

Cadrul general

Prin consultare cetatenii pot deveni
parteneri ai autoritatilor locale si pot oferi
solutii pentru problemele locale

Grup ţintǎ

Functionarii publici si alesii locali,
populatia

Obiective

Imbunatatirea relatiei cu cetatenii si
mediul de afaceri

Motivaţia proiectului

Nevoia de a consulta cetatenii cu privire
la modul de lucru, obiectivele, proiectele si
realizarile autoritatilor locale

Modul de implementare a proiectului

-organizarea de adunari publice pe
cartiere, cel putin una pe an in fiecare cartier
-organizarea de intalniri cel putin odata
pe an cu tinerii
-realizarea o data la doi ani a unui sondaj
de consultare a populatiei cu privire la
problemele majore din oras
-infiintarea “Sfatului batranilor” ca grup
consultativ
-organizarea cel putin o data pe an a unor
sesiuni de brainstorming pe probleme de
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actualitate din oras

Sursa de

-Bugetul local;

finanţare/posibile
surse de finanţare
Instituţia care

Consiliul local Nehoiu,

raspunde de
realizarea proiectului
Termen de realizare

2012

Indicatori

-4 adunari publice pe an
-2 intalniri pe an cu tinerii (cate una in
fiecare scoala)
-un sondaj de consultare la doi ani
-infiintarea “Sfatului batranilor” ca grup
consultativ
-o sesiune de brainstorming pe an

Fisa 43
Domeniu

Programul / proiectul propus

Administratie publica

Titlul:
Cresterea nivelului de participare la
deciziile locale a cetatenilor si mediului de
afaceri din oras

Cadrul general

Este un principiu democratic acela al
participarii cetatenilor la procesul decizional
local, in acest fel asigurandu-se eficienta
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deciziilor
Grup ţintǎ

Functionarii publici si alesii locali,
populatia

Obiective

Imbunatatirea relatiei cu cetatenii si
mediul de afaceri

Motivaţia proiectului

Participarea

cetatenilor

la

adoptarea

deciziilor majore din comunitate asigura
reprezentativitatea acestora
Modul de implementare a proiectului

-invitarea a cel putin 5 cetateni la fiecare
sedinta a consiliului local
-identificarea a 2 consilieri comunitari
din fiecare sat, ca parteneri ai administratiei
locale

Sursa de finanţare/posibile surse de

-Bugetul local;

finanţare
Instituţia care raspunde de realizarea

Consiliul local Nehoiu,

proiectului
Termen de realizare

2012

Indicatori

-participarea a 5 cetateni la fiecare
sedinta a consiliului local
-cate doi consilieri comunitari activi din
fiecare sat

Fisa 44
Domeniu

Programul / proiectul propus

Administratie publica

Titlul:
Primăria Nehoiu online - comunicare,
implicare, transparenţă
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Cadrul general

Dezvoltarea
Sistem

şi

implementarea

Informatic

promovarea

interacţiunii

şi

Nehoiu

Integrat

cetăţeni

între

prin

unui
pentru

Primăria

valorificarea

potenţialului TIC
Grup ţintǎ

Functionarii publici si alesii locali,
populatia

Obiective

Introducerea de noi

instrumente si

tehnologii
Motivaţia proiectului

Nevoia

organizării,

eficientizării

şi

monitorizării continue a activităţii primăriei,
asigurarea

transparenţei,

fluidizării

comunicării între autoritate şi cetăţeni.
Modul de implementare a proiectului

1. oferirea cetăţenilor a posibilităţii
de a completa online cererile
către Primărie;
2. eficientizarea

fluxurilor

de

documente în cadrul Primăriei
Nehoiu şi reducerea birocraţiei;
3. crearea unei baze de date a
documentelor

din

cadrul

primăriei, cu facilităţi de căutare
şi generare de rapoarte;
4. asigurarea unui mediu eficient de
comunicare

între

Primăria

Nehoiu şi cetăţenii Orasului
Nehoiu prin crearea unui portal
web de informare a cetăţenilor
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cu privire la evenimentele locale
şi activităţile primăriei;
5. instruirea utilizatorilor pentru a
fi capabili să utilizeze noile
tehnologii

ale

comunicaţie,

informaţie
prin

şi

extinderea

şcolii ca mediu deschis de
instruire

pentru

cetăţenii

Orasului Nehoiu.
Sursa de finanţare/posibile surse de

-Bugetul local; Fonduri structurale

finanţare
Instituţia care raspunde de realizarea

Consiliul local Nehoiu,

proiectului
Termen de realizare

2015

Indicatori

-sistem informatic functional

4.6.Educatie si formare

4.6.1.Prezentare generala
Infrastructura educationala din orasul Nehoiu cuprinde 21 unitati de invatamant: un liceu,
o scoala profesionala, 8 scoli din invatamantul primar si gimnazial si 11 gradinite de copii. Nu
exista invatamant postliceal sau universitar.
Pana acum nu a existat o preocupare pentru invatarea pe tot parcursul vietii, pentru
organizarea de forme de pregatire pentru someri sau educarea civica a populatiei.

4.6.2.Analiza SWOT
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Puncte tari ale orasuluiNehoiu:

Puncte slabe:

 Autoritati locale deschise

 Forta de munca slab calificata

 Infrastructura scolara importanta – 8 unitati  Scaderea
scolare renovate si dotate

nivelului

de

pregatire

al

resurselor umane



Spaţii de învăţământ dotate, reabilitate



Personal didactic adecvat şi implicat



Spatii de joaca pentru copii



Populaţie şcolară importantă în raport

 Lipsa dotarilor care sa sprijine performanta
scolara
 Lipsa

programelor

de

calificare,

recalificare pentru someri
 Inexistenta unor programe educative pentru

cu totalul populaţiei
 Rata redusă a abandonului şcolar

populatie
 Inexistenta unor programe de tipul a doua
sansa
 Inexistenta unei gradinite cu program
prelungit si programe “after school”
 Spatii de joaca pentru copii insuficiente
 Inexistenta unui centru de excelenta pentru
copii cu rezultate bune

Oportunități:

Amenințări:

 Existenta resurselor nerambursabile din  Resurse bugetare reduse față de nevoia de
investiții în infrastructură,

fondurile structurale

 Integrarea in strategiile de dezvoltare ale  Exodul forţei de muncă.
 Aparitia de probleme sociale generate de

judetului
 Dezvoltarea unor relatii de parteneriat în
vederea
educatie

dezvoltării

infrastructurii

criza económica

de  Sprijin redus din partea altor autoritati
publice
 Scaderea gradului general de pregatire
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pentru populatia tanara
 Riscul de abandon scolar

4.6.3.Obiective pentru domeniul educatie si formare
Obiectivul general domeniul educatie si formare este “dezvoltarea resurselor umane prin
imbunatatirea infrastructurii educationale si asigurarea accesului la diferite forme de educatie”
iar obiectivele specific sunt:
1. Mentinerea si integrarea tinerilor în viata socială si economică a comunitătii
2. Cresterea accesului si participării la formarea continuă
3. Reabilitarea si dezvoltarea infrastructurii educationale

4.6.4.Fise de proiect
Fisa 45
Domeniu

Programul / proiectul propus

Educatie si formare

Titlul:
Programe de consiliere si orientare
scolară pentru combaterea fenomenului de
abandon scolar

Cadrul general

Abandonul scolar este un fenomen
frecvent astazi, indeosebi datorita conditiilor
sociale si mediului familial

Grup ţintǎ

Tinerii din oras

Obiective

Mentinerea si integrarea tinerilor în viata
socială si economică a comunitătii

Motivaţia proiectului

Nu exista nicio forma de prevenire a
abandonului scolar.
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Modul de implementare a proiectului

Institutionalizarea

unei

forme

permanente de consiliere pentru tineri
Sursa de finanţare/posibile surse de
finanţare

Bugetul local;
Bugetul judetului;
Bugetul de stat,
Programe guvernamentale,
Programe nationale;
POS DRU

Instituţia care raspunde de realizarea
proiectului

Consiliul Local
Institutia de invătămant
Inspectoratul Scolar
Familii
ONG-uri

Termen de realizare

2013 forma de consiliere functionala

Indicatori

-scaderea ratei de abndon scolar cu 80%
pana in 2013

Fisa 46
Domeniu

Programul / proiectul propus

Educatie si formare

Titlul:
Sustinerea prin burse sociale a tinerilor
din familii sărace

Cadrul general

Sunt tineri cu potential ce nu pot fi
sustinuti de familie

Grup ţintǎ

Tineri din familii sarace

Obiective

Mentinerea si integrarea tinerilor în viata
socială si economică a comunitătii

Motivaţia proiectului

Existenta unor tineri cu performante
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scolare ce nu pot fi sustinuti de familie
Modul de implementare a proiectului

- stabilirea unor criterii pentru
identificarea tinerilor care vor fi sustinuti
- intalniri de informare cu elevii, părintii
si profesorii

Sursa de finanţare/posibile surse de
finanţare
Instituţia care raspunde de realizarea
proiectului

Bugetul local;
Programe guvernamentale,

Consiliul Local
Institutia de invătămant
Inspectoratul Scolar
Familii
ONG-uri

Termen de realizare

2012

Indicatori

-instituirea sistemului de burse

Fisa 47
Domeniu

Programul / proiectul propus

Educatie si formare

Titlul:
Centru de excelenta pentru tineri cu
rezultate deosebite

Cadrul general

Sunt tineri cu rezultate deosebite al caror
efort trebuie sustinut

Grup ţintǎ

Tineri cu rezultate deosebite

Obiective

Mentinerea si integrarea tinerilor în viata
socială si economică a comunitătii

Motivaţia proiectului

Promovarea

tinerilor

cu

rezultate

deosebite
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Modul de implementare a proiectului

- analiza posibilitătilor de sustinere a
acestora
-

demersuri

pentru

acceptarea

si

infiintarea unui astfel de centru
Sursa de finanţare/posibile surse de
finanţare

Bugetul local;
Bugetul judetului;
Sponsorizari

Instituţia care raspunde de realizarea
proiectului

Consiliul Local
Institutia de invătămant
Inspectoratul Scolar
Familii
ONG-uri

Termen de realizare

2013

Indicatori

centru de excelenta functional in 2013

Fisa 48
Domeniu

Programul / proiectul propus

Educatie si formare

Titlul:
Targ zonal al liceelor şi facultatilor

Cadrul general

Orientarea tinerilor catre mediul liceal şi
universitar

Grup ţintǎ

Tineri elevi

Obiective

Mentinerea si integrarea tinerilor în viata
socială si economică a comunitătii

Motivaţia proiectului

Nevoia de a orienta tinerii către licee şi
universitati

Modul de implementare a proiectului

-organizarea la doi ani a unui targ
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Sursa de finanţare/posibile surse de
finanţare

Bugetul local;
Contributii ale universitatilor, liceelor
Sponsorizari

Instituţia care raspunde de realizarea
proiectului

Consiliul Local
Universitati
Familii
ONG-uri

Termen de realizare

2013

Indicatori

-Targ organizat in 2012
-Cresterea cu 10% a tinerilor care
urmeaza cursuri universitare

Fisa 49
Domeniu

Programul / proiectul propus

Educatie si formare

Titlul:
Programe de consiliere si orientare
profesională pentru someri

Cadrul general

Sunt someri ce au nevoie de reconversie
profesionala

Grup ţintǎ

Someri

Obiective

Cresterea accesului si participării la
formarea continuă

Motivaţia proiectului

Nevoia de recalificare si reconversie
profesionala

Modul de implementare a proiectului

-identificarea nevoii de instruire
-identificarea programelor care pot fi
accesate
-organizarea de programe
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Sursa de finanţare/posibile surse de
finanţare

Bugetul local;
Bugetul judetului;
POSDRU
sponsorizari

Instituţia care raspunde de realizarea
proiectului

Consiliul Local
AJOFM
ONG-uri

Termen de realizare

2013

Indicatori

-scaderea numarului de someri ca urmare
a reconversiei

Fisa 50
Domeniu

Programul / proiectul propus

Educatie si formare

Titlul:
Cresterea nivelului de educatie civica

Cadrul general

In oras participarea civica si nivelul de
instruire sunt reduse

Grup ţintǎ

Locuitorii orasului

Obiective

Cresterea accesului si participării la
formarea continuă

Motivaţia proiectului

Cresterea

nivelului

de

educatie

si

participare civica prin instruire
Modul de implementare a proiectului

Organizarea anual a unei sesiuni de
formare avand ca tema sistemul de autoritati
publice, institutiile UE, forme de participare
civica

Sursa de finanţare/posibile surse de
finanţare

Bugetul local;
Sponsorizari
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Instituţia care raspunde de realizarea

Consiliul Local
Institutia de invătămant

proiectului

ONG-uri
Termen de realizare

2012

Indicatori

-organizarea unei sesiuni de formare pe
an cu minim 15 participanti

Fisa 51
Domeniu

Programul / proiectul propus

Educatie si formare

Titlul:
Formarea initială si continuă a cadrelor
didactice si resurselor umane din unitătile de
invătămant

Cadrul general

Formarea continua a cadrelor didactice asigura
premisele unei educatii performante

Grup ţintǎ

Cadrele didactice din oras

Obiective

Cresterea accesului si participării la formarea
continuă

Motivaţia proiectului

Nevoia de pregatire continua a cadrelor
didactice

Modul de implementare a
proiectului

- evaluarea nevoilor de formare
- identificarea programelor aplicabile
- elaborarea proiectelor si implementarea lor

Sursa de finanţare/posibile surse
de finanţare

Bugetul local;
Bugetul judetului;
Bugetul de stat,
POSDRU

Instituţia care raspunde de

Consiliul Local
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realizarea proiectului

Institutia de invătămant
Inspectoratul Scolar

Termen de realizare

2013

Indicatori

-30% din cadrele didactice urmeaza anual o
forma de pregatire

Fisa 52
Domeniu

Programul / proiectul propus

Educatie si formare

Titlul:
Reabilitarea si modernizarea unitatior de
invatamant

Cadrul general

Unitatile de invatamant sunt intr-o stare medie
si necesita inbunatatiri si modernizari

Grup ţintǎ

Unitatile de invatamant

Obiective

Reabilitarea

si

dezvoltarea

infrastructurii

educationale
Motivaţia proiectului

Nevoia de a moderniza unitatile de invatamant

Modul de implementare a

- evaluarea anuala a starii unitatilor de

proiectului

invatamant
- includerea in planul anual de achizitii
- realizarea modernizarilor identificate

Sursa de

Bugetul local;

finanţare/posibile

Bugetul judetului;

surse de finanţare

Bugetul de stat,

Instituţia care

Consiliul Local

raspunde de

Institutia de invătămant

realizarea proiectului
Termen de realizare

5 septembrie in fiecare an

Strategia de dezvoltare durabila a orasuluiNehoiu, jud. Buzau
155

Indicatori

-modernizarea

anuala

a

unitatilor

de

invatamant

Fisa 53
Domeniu

Programul / proiectul propus

Educatie si formare

Titlul:
Cabinete medicale in scoli si gradinite

Cadrul general

Este necesara supravegherea din punct de
vedere medical a tinerilor

Grup ţintǎ

Elevii si prescolarii din oras

Obiective

Reabilitarea

si

dezvoltarea

infrastructurii

educationale
Motivaţia proiectului

Asigurarea unei stari de sanatate adecvate
pentru tineri

Modul de implementare a
proiectului
Sursa de finanţare/posibile surse
de finanţare

Infiintarea a 2 cabinete medicale in unitatile de
invatamant
Bugetul local;
Bugetul judetului;
Bugetul de stat,

Instituţia care raspunde de
realizarea proiectului

Consiliul Local
Institutia de invătămant

Termen de realizare

2016

Indicatori

-2 cabinete medicale functionale

Fisa 55
Domeniu

Programul / proiectul propus

Educatie si formare

Titlul:
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Program after-school si gradinita cu program
prelungit
Cadrul general

Nu exista forme de asigurare a pregatirii
elevilor dupa orele de scoala si de supraveghere a
copiilor de gradinita pana la venirea parintilor de la
locul de munca

Grup ţintǎ

Tinerii din oras

Obiective

Reabilitarea

si

dezvoltarea

infrastructurii

educationale
Motivaţia proiectului

Nevoia de a realiza o pregatire a elevilor si
dupa orele de scoala, in conditiile in care parintii
sunt la locul de munca. Nevoia de

a asigura

supravegherea copiilor de gradinita.
Modul de implementare a
proiectului

Organizarea de programe after school pentru
min. 30 de elevi
Gradinita cu program prelungit pentru 20 de
copii

Sursa de finanţare/posibile surse
de finanţare

Bugetul local;
POR

Instituţia care raspunde de

Consiliul Local

realizarea proiectului

Institutia de invătămant

Termen de realizare

2015

Indicatori

-30 de elevi cuprinsi in programe after school
-20 de copii inscrisi la gradinita cu program
prelungit
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4.7.Cultura, sport si agrement

4.7.1.Prezentare generala
Viata culturala si sportiva din oras este departe de a fi una remarcabila. Asa cum
am precizat exista biblioteca oraseneasca. Exista camin cultural cu 3550 de utilizatori pe an.
In orasul Nehoiu, zonele protejate sub aspect istoric sunt:


Ansamblu bisericii “Sfintii Imparati” ;



Ansamblu bisericii Adormirea Maicii Domnului



Catedrala Sfantul Gheorghe;

Foto: catedrala din orasulNehoiu

In ceea ce priveste activitatea sportiva, exista o baza sportiva.
Parcurile si zonele de agrement sunt slab reprezentate pe teritoriul orasului si datorita zonarii
dificile.
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4.7.2.Analiza SWOT
Puncte tari ale orasuluiNehoiu:

Puncte slabe:

 Resurse naturale importante – padure;

 Dotari limitate pentru sport si agrement

 Autoritati locale deschise

 Monumente istorice neprotejate

 Existenta retelelor de comunicatii (telefonie,  Utilizare limitata a bibliotecii
 Inexistenta unor evenimente culturale la

internet, cablu)
 Existenta unor monumente istorice

nivel local

 Existenta unei baze sportive

 Competitiilor sportive in numar redus
 Lipsa dotarilor pentru agrement
 Zone amenajate ca parcuri in numar
redus

Oportunități:
 Existenta

resurselor

Amenințări:

nerambursabile

din  Resurse bugetare reduse față de nevoia
de investiții în infrastructură cultural si

fondurile structurale
 Integrarea in strategiile de dezvoltare ale

sportive
 Sprijin redus din partea altor autoritati

judetului
 Dezvoltarea unor relatii de parteneriat în

publice

vederea dezvoltării de activitati culturale si  Lipsa de sprijin din partea comunitatii
sportive

pentru



Perspective

crearea

unei

vieti

cultural

sportive a orasului

bune pentru dezvoltarea agroturismului si a
turismului de weekend

4.7.3.Obiective pentru domeniul cultura, sport si agrement
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Obiectivul general in materie il reprezinta “dezvoltarea infrastructurii pentru cultura,
sport si agrement” iar obiectivele specific sunt:
1.Punerea in valoare, dezvoltarea patrimoniului cultural local si organizarea de
evenimente culturale
2. Dezvoltarea infrastructurii pentru practicarea sportului si organizarea de competitii
sportive
3.Valorificarea resurselor naturale ale orasului pentru crearea infrastructurii de agrement

4.7.4.Fise de proiect
Fisa nr. 57
Domeniu

Programul / proiectul propus

Cultura, sport si agrement

Titlul:
Extinderea fondului de carte al bibliotecii

Cadrul general

Biblioteca orasului are un fond de carte
limitat si neactualizat

Grup ţintǎ

Locuitorii orasului

Obiectiv

Punerea

in

valoare,

dezvoltarea

patrimoniului cultural local si organizarea de
evenimente culturale
Motivaţia proiectului

Nevoia de a dezvolta fondul de carte al
bibliotecii

Modul de implementare a proiectului

Organizarea anuala a unui eveniment
adresat locuitorilor orasului si nu numai “doneaza o carte pentru biblioteca”

Sursa de finanţare/posibile surse de
finanţare
Instituţia care raspunde de realizarea
proiectului

Bugetul local
Sponsorizari
Consiliul Local
Biblioteca
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Termen de realizare

2013

Indicatori

-cresterea fondului de carte cu 100 de
exemplare/ an

Fisa nr.58
Domeniu

Programul / proiectul propus

Cultura, sport si agrement

Titlul:
Biblioteca virtuala

Cadrul general

Adaptarea

bibliotecii

la

evolutia

tehnologica
Grup ţintǎ

Locuitorii orasului

Obiectiv

Punerea

in

valoare,

dezvoltarea

patrimoniului cultural local si organizarea de
evenimente culturale
Motivaţia proiectului

Nevoia de a extinde resursele bibliotecii
in concordanta cu noile tehnologii

Modul de implementare a proiectului

-achizitia de echipamente pentru
biblioteca
-dezvoltarea de resurse virtuale si accesul
la baze de date cu fond de carte din tara si
strainatate

Sursa de finanţare/posibile surse de
finanţare
Instituţia care raspunde de realizarea
proiectului

Bugetul local
Sponsorizari
Consiliul Local
Biblioteca

Termen de realizare

2014

Indicatori

-biblioteca virtuala functionala

Strategia de dezvoltare durabila a orasuluiNehoiu, jud. Buzau
161

Fisa nr. 59
Domeniu

Programul / proiectul propus

Cultura, sport si agrement

Titlul:
Consolidare, amenajare lacase de cult
Lacasele

Cadrul general

de

cult

din

oras

sunt

monumente istorice si trebuie protejate
Grup ţintǎ

Locuitorii orasului

Obiectiv

Punerea

in

valoare,

dezvoltarea

patrimoniului cultural local si organizarea de
evenimente cultural
Motivaţia proiectului

Nevoia de a consolida si amenaja
lacasele de cult
Consolidarea si amenajarea lacaselor de

Modul de implementare a proiectului
cult
Sursa de finanţare/posibile surse de
finanţare
Instituţia care raspunde de realizarea
proiectului

Bugetul local
Sponsorizari
Consiliul Local
Biserica

Termen de realizare

2016

Indicatori

-2 lacase de cult consolidate si amenajate

Fisa nr. 60
Domeniu

Programul / proiectul propus

Cultura, sport si agrement

Titlul:
Stabilirea unor elemente de identitate a
orasului

Cadrul general

Oras nu are stema sau simbol

Grup ţintǎ

Locuitorii orasului
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Obiectiv

Punerea

in

valoare,

dezvoltarea

patrimoniului cultural local si organizarea de
evenimente cultural
Motivaţia proiectului

Nevoia

de

a

stabili

elemente

de

identificare a orasului
Modul de implementare a proiectului

-stabilirea elementelor de identificare –
stema, simbol

Sursa de finanţare/posibile surse de
finanţare
Instituţia care raspunde de realizarea

Bugetul local
Sponsorizari
Consiliul Local

proiectului
Termen de realizare

2012

Indicatori

-stema, simbol

Fisa nr. 61
Domeniu

Programul / proiectul propus

Cultura, sport si agrement

Titlul:
Sportul la orice varsta

Cadrul general

Organizarea unor competitii sportive, in
diferite domenii, pe categorii de varsta

Grup ţintǎ

Locuitorii orasului

Obiectiv

Dezvoltarea

infrastructurii

pentru

practicarea sportului si organizarea de
competitii sportive
Motivaţia proiectului

Nevoia de socializare si miscare pentru
toate categoriile de varsta
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Modul de implementare a proiectului

Organizarea de doua ori pe an de
competitii sportive, pe categorii de varsta

Sursa de finanţare/posibile surse de
finanţare
Instituţia care raspunde de realizarea

Bugetul local
Sponsorizari
Consiliul Local

proiectului
Termen de realizare

2012

Indicatori

-doua

competitii

sportive

pe

an

organizate cu minim 50 de participanti

Fisa nr. 62
Domeniu

Programul / proiectul propus

Cultura, sport si agrement

Titlul:
Sa descoperim Nehoiu

Cadrul general

Promovarea

potentialului

turistic

si

crearea infrastructurii necesare, in scopul
cresterii atractivitatii Romaniei ca destinatie
turistica.
Grup ţintǎ

Orasul Nehoiu

Obiectiv

Consolidarea

turismului

intern

prin

sprijinirea promovarii produselor specifice si
a activitatilor de marketing specifice.
Motivaţia proiectului

Ca parte a activitatilor de constructie a
imaginii turistice Nehoiu, este necesar sa
existe o serie de initiative care sa influenteze
publicul larg.
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Modul de implementare a proiectului

Crearea unei imagini atractive a
produsului turistic Nehoiu pe piata interna a
turismului romanesc

Sursa de finanţare/posibile surse de
finanţare
Instituţia care raspunde de realizarea

Bugetul local
POR

Consiliul Local

proiectului
Termen de realizare

2012

Indicatori

Identificarea

celor

mai

eficiente

mijloace de marketare a produselor turistice
specifice zonei;

Fisa nr. 63
Domeniu

Programul / proiectul propus

Cultura, sport si agrement

Titlul:
Amenajare si reamenajare parcuri si
locuri de joaca

Cadrul general

Suprafata parcurilor si a locurilor de
joaca este insuficienta in raport cu populatia

Grup ţintǎ

Locuitorii orasului, turisti

Obiectiv

Valorificarea

resurselor

naturale

ale

orasului pentru crearea infrastructurii de
agrement
Motivaţia proiectului

Nevoia de a amenaja si extinde suprafata
parcurilor si a locurilor de joaca

Strategia de dezvoltare durabila a orasuluiNehoiu, jud. Buzau
165

Modul de implementare a proiectului

-crearea unui nou parc
-reamanajarea parcurilor existente
-reamenajarea locurilor de joaca

Sursa de finanţare/posibile surse de

Bugetul local

finanţare
Instituţia care raspunde de realizarea

Consiliul local

proiectului
Termen de realizare

2015

Indicatori

-un parc reamenajat
-un parc nou creat
-locuri de joaca reamenajate

Capitolul 5
Cadrul de aplicare a strategiei de dezvoltare a orasului Nehoiu
Pentru transpunerea Strategiei de dezvoltare locala se propun masuri si instrumente
concrete de implementare, care au rolul de a structura eforturile de organizare, de a mobiliza
parteneriatul si resursele necesare, precum si de a asigura succesul strategiei.

Coordonare
Coordonarea implementarii Strategiei de dezvoltare locala va fi asumata si asigurata de
Consiliul Local si Primarul oraşului Nehoiu. Structura care va asigura coordonarea Strategiei va
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fi de sine statatoare, o structura noua, creata special cu acest scop, care sa cuprinda functionari
publici cu specializari tehnice, financiare si de administratie, a caror viziune si experienta sa
permita acoperirea tuturor aspectelor integrate si extinse pe care le presupune implementarea
unei strategii multisectoriale si pe termen lung. Structura va fi condusa de Primar. Eventual,
poate fi cooptat si un consultant.
Responsabilitatile structurii de coordonare a Strategiei de dezvoltare locala - propuneri:
Asigurarea coordonarii si urmaririi stadiului implementarii Strategiei;
Asigurarea unui management eficient si corect in implementarea strategiei,
inclusiv a gestionarii financiare corecte a fondurilor alocate implementarii actiunilor asumate de
Consiliul local sau de Primar in varii parteneriate;
Monitorizarea modului de implementare, respectiv realizarea indicatorilor de
progres, impact si rezultat a obiectivelor, directiilor si actiunilor de dezvoltare;
Asigurarea resurselor tehnice si administrative necesare bunei implementari a
Strategiei;
Organizarea monitorizarii, evaluarii si revizuirii periodice a implementarii;
Elaborarea rapoartelor de implementare si de revizuire perioadica, dupa graficul
de raportare agreat;
Urmarirea realizarii, implementarii si impactului Planului de comunicare si
promovare a Strategiei

Punerea in aplicare
Punerea in aplicare a Strategiei de dezvoltare locala este un proces complex, care implica
si afecteaza intreaga comunitate. Data fiind amploarea si diversitatea actiunilor intra- si intersectoariale ale Strategiei, se propun o serie de instrumente de implementare care sa faciliteze
atingerea viziunii si obiectivelor de dezvoltare ale Strategiei.
1. Planul de actiuni este o prezentare structurata a tuturor actiunilor si proiectelor propuse
de Strategie, cu date si informatii privind modul de abordare – in corelare cu alte actiuni sau prin
parteneriate strategice, resursele financiare necesare si surse posibile pentru asigurarea lor,
Strategia de dezvoltare durabila a orasuluiNehoiu, jud. Buzau
167

legislatia care guverneaza proiectul, indicatorii de rezultat care permit evaluarea implementarii
actiunii.
2. Planificarea in timp a planului de actiuni, pe termen scurt si pe intreaga perioada de
planificare, indica etapele de parcurs pentru implementarea proiectelor, respectand prioritatile
identificate prin exercitiile de consultare a comunitatii.
3. Parteneriatul local continua si extinde eforturile de implicare si consultare a diverselor
grupuri de interese locale din perioada de elaborare a Strategiei, fiind expresia raspunderii
asumate de acele entitati sau grupuri de entitati in ceea ce priveste contributia directa si
planificata la transpunerea Strategiei. Pentru a asigura succesul Strategiei, aceasta trebuie sa
devina un document de lucru nu numai pentru Consiliul Local si Primaria, ci si pentru entitatile
cuprinse in parteneriatul local, un document care sa le ghideze propriile planuri de viitor.
4. Asumarea responsabilitatilor de implementare, de catre Consiliul local si Primarul,
precum si de catre Parteneriatul local.
5. Realizarea Planului de comunicare si promovare a Strategiei catre comunitatea locala si
alte entitati interesate. Acesta este un instrument care va mari vizibilitatea asupra Strategiei, va
informa si educa populatia, grupurile de interese si de initiativa, astfel incat sa se asigure
implicarea prin propriile proiecte si sustinerea Strategiei.

Monitorizare si evaluare
Activitatile de monitorizare si evaluare a impactului si rezultatelor au ca scop asigurarea
eficientei si calitatii in implementare, urmarirea sensului de implementare a strategiei si a
componentelor sale, respectiv realizarea obiectivelor propuse.
Monitorizarea implementarii strategiei, ca intreg, si a actiunilor concrete urmareste
realizarea obiectivelor in contextul actiunilor/activitatilor propuse, a resurselor umane, materiale
si financiare alocate, respectarea planificarilor in timp, buna functionare a parteneriatelor
generale sau individuale pe proiecte, performantele echipelor de implementare, etc.
In cazul aparitiei de devieri de la planificare, a situatiilor de criza sau de forta majora,
modificari ale elementelor de preconditie, aparitia de reactii negative sau neasteptate din partea
participantilor la strategie sau proiect, etc. activitatea de monitorizare va genera actiuni de
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ajustare – restructurare – alocari suplimentare, prin care sa se asigure cele mai eficiente si
rationale solutii de remediere si readucere a Strategiei sau proiectelor pe sensul de implementare
prevazut si, astfel, sa se asigure realizarea impactului asteptat.

Evaluarea rezultatelor si impactului
Sistemul de evaluare permite sa se aprecieze in ce masura Strategia si proiectele
componente si-au atins obiectivele propuse, iar rezultatele tangibile si intangibile sunt cele
prevazute, in termeni de eficienta, calitate si cantitate.
Evaluarea se realizeaza la trei momente cheie:
a.Evaluarea anterioara inceperii actiunii: se evalueaza impactul potential al actiunii si
corectitudinea presupunerilor, constituind un element important de decizie asupra oportunitatii
proiectului/actiunii.
b.Evaluarea intermediara a actiunii: se efetueaza la jumatatea perioadei de implementare,
analizand cursul corect al actiunii si rezultele intermediare.
c.Evaluarea finala se realizeaza dupa finalizarea proiectului, imediat sau/si dupa anumite
perioade, pentru a analiza daca au fost atinse rezultele prevazute de proiect. Aceasta evaluare
poate servi ca justificare pentru noi priecte care sa consolideze sau sa corecteze rezultele
realizate.
Pentru realizarea monitorizarii si evaluarii, atat la nivel de strategie cat si la nivel de
actiune individuala, se utilizeaza doua tipuri de indicatori: indicatori de progres, la nivel de
strategie si indicatori de impact si de rezultat, la nivel de actiuni concrete.

Revizuire
Strategia de dezvoltare locala va fi revizuita periodic, pentru a se evalua succesul
eforturilor de implementare si a lua toate masurile ca planul sa ramana valabil pe masura ce
comunitatea evolueaza. Se vor opera ajustarile, rafinarile si actualizarile necesare, astfel incat
cetatenii sa fie convinsi de modul in care comunitatea lor se dezvolta in sensul progresului social,
economic si de mediu.
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Revizuirea Strategiei se va realiza la intervale relativ scurte, datorita perspectivelor de
schimbari rapide si consistentelor la nivelul intregii societati romanesti. Prima revizuire se
recomanda la finele perioadei de “termen scurt” – 2012. Revizuirea va cuprinde toate etapele de
elaborare.
Exercitiul de revizuire va tine cont de urmatoarele elemente:
Rezultatele monitorizarii implementarii si evaluarii impactului strategiei pana la
momentul revizuirii;
Evolutia bugetului local;
Legislatie noua cu efecte directe asupra oraşului;
Modificari in strategiile nationale, regionale sau judetene, cu efecte directe asupra
oraşului.
Indiferent de ritmul de revizuire, este necesara o raportare anuala a rezultelor de
implementare, care sa includa o detaliere a proiectelor care urmeaza sa fie continuate sau atacate
in urmatorul ciclu de 12 luni si efectele acestora asupra exercitiului bugetar.

Parteneriat
Strategia de dezvoltare locala va fi pusa in aplicare prin intermediul unui parteneriat larg
la nivel local care va cuprinde reprezentantii tuturor grupurilor de interese si initiative vizate de
strategie prin obiectivele, directiile si actiunile de dezvoltare. Aceasta abordare corespunde
principiilor de dezvoltare durabila, principiilor si valorilor europene la care a aderat tara noastra.
Principiul parteneriatului presupune, pe langa implicarea directa a comunitatii, prin
cunostinte, experienta, proiecte proprii, si participarea la consultarile publice pe care autoritatea
publica locala le va organiza atat in contextul implementarii strategiei, cat si in cel al aplicarii
legislatiei privind transparenta decizionala in adminstratie si impactul proiectelor asupra
mediului.
In ceea ce priveste implementarea Strategiei printr-un parteneriat colaborativ si eficient,
este necesara continuarea eforturilor de implicare coerenta a comunitatii in proiectele relevante si
stimularea contributiilor cetatenilor, grupurilor si organizatiilor la atingerea viziunii si
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obiectivelor de dezvoltare locala. Amploarea, caracteristicile si multidisciplinaritatea actiunilor si
proiectelor concrete de implementare sunt cele care dicteaza componenta parteneriatului:
1.Autoritatea publica locala, respectiv Consiliul Local si Primarul;
2.Institutii publice, cum ar fi Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca si Directia
generala de Asistenta Sociala de la nivelul judetului, Consiliul Judetean;
3.Institutii de invatamant, cu precadere preuniversitare;
4.Operatorii de utilitati;
5.Reprezentantii bancilor si investitorilor
6.Asociatii patronale, sindicate
7.Reprezentantii cetatenilor
8.Organizatii civice din diverse domenii
9.Mass-media locala
Primaria va incuraja ca reprezentarea in parteneriat sa respecte egalitatea de sanse.
Datorita slabei reprezentari la nivel local a unor organizatii sau institutii cu specializari
relevante si de mare importanta pentru implementarea cu succes a Strategiei, se recomanda
invitarea unor agentii guvernamentale sau neguvernamentale in Parteneriatul local, fie pe baze
permanente, fie ocazional, la dezbaterile pe profil. Astfel, se recomanda invitarea Agentiei pentru
Dezvoltare Regionala, Camerei de Comert, Agentiei pentru Protectia Mediului, Directiei pentru
Agricultura si Dezvoltare Rurala si a altora.
Aceasta structura numeroasa va fi incurajata sa preia Strategia ca pe un ghid propriu de
dezvoltare, iar Primaria va face eforturile necesara pentru coagularea intr-o entitate care sa
participe pro-activ la implementare.
Strategia va putea fi consultata de orice cetatean, iar accesul va fi asigurat prin publicarea
ei pe site-ul de web al Primariei. Intr-o prima etapa, exemplare ale Strategiei vor fi disponibile la
sediul Primariei.
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