4. OBIECTIVELE STRATEGICE, PROGRAME ŞI PROIECTE, IDICATORI AFERENłI PROIECTELOR PE DOMENII CHEIE
Am ales o prezentare tabelară a strategiei, plecând de la domenii şi până la indicatori.
Domenii cheie  Obiective strategice  Programe  Proiecte  Indicatori
DOMENIUL CHEIE – I – MEDIUL ÎNCONJURĂTOR
OBIECTIVE STRATEGICE
Obiectiv strategic 1
Protejarea şi îmbunătăŃirea
calităŃii mediului
(exploatarea raŃională a
masei lemnoase,
împădurirea terenurilor
degradabile etc.)

PROGRAME şi PROIECTE
•

Amenajamente silvice în zonele cu defrişări de
păduri pentru stoparea alunecărilor de teren;
plantarea puieŃilor de salcâm în punctele
„Avram”, „Mâncu”, „Tănase”, „Agapiescu”
pentru stabilizarea terenurilor.

•

Consolidarea terenurilor în vederea reducerii • Nr. de copaci / pomi plantaŃi
riscurilor de apariŃie a alunecărilor de teren şi a • Nr. de lucrări efectuate
inundaŃiilor; în punctele „Avram”, „Mancu”,
„Tănase”, „Agapiescu”
Lucrări de amenajare şi ameliorare silvica; • Nr. de hectare amenajate
• Nr. de hectare nou înfiinŃate
extinderea fondului forestier
Program de informare, conştientizare şi • Nr. de dezbateri
• Nr. de cetăŃeni participanŃi
educaŃie ecologică a proprietarilor de păduri

•
•

•
•

Obiectiv strategic 2:

INDICATORI
• Nr. de puieŃi plantaŃi
• Nr. de lucrări efectuate (plase de sârmă, beton, etc.)
• SuprafaŃa perdelelor de protecŃie
• Arii naturale conservate

•

Program de exploatare raŃională a masei •
•
lemnoase
•
Lucrări de ameliorare şi corectare torenŃi
•
•
•
Introducerea unui sistem de colectare a
deşeurilor

SuprafaŃa de pădure netăiată / protejată
SuprafaŃa de pădure exploatată / tăiată
Nr. de lucrări efectuate
Nr. de torenŃi (redus de la x la y)
Contract cu o firmă în vederea colectării deşeurilor
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Managementul integrat al
deşeurilor (sistem de
colectare, sortare şi
depozitare selectivă a
deşeurilor etc.)

•

Stimularea spiritului civic al cetăŃenilor în
vederea depozitării deşeurilor menajere în
locuri special amenajate şi a respectului fata
de mediu

•
•
•
•
•

•

Introducerea de programe de informare,
conştientizare, mediatizare şi educaŃie
ecologica în scoli

•

•

Introducerea sortării şi depozitarii selective a
deşeurilor

•
•
•
•
•
•
•

Nr. de specialişti invitaŃi la dezbaterile cu cetăŃenii
Nr. de cetăŃeni participanŃi la dezbateri
Nr. de reuniuni / dezbateri cu cetăŃenii
Nr. redus de îmbolnăviri (oameni / animale)
“X” lei / an ( suma economisită anual datorită
consumului redus de medicamente)
Nr. de lectii despre protectia mediului, aferente
programei
Nr. de scoli care au adoptat programa
Nr. de profesori care predau lecŃiile despre mediu
Nr. de elevi care participa la lecŃii
Nr. de acŃiuni practice ale copiilor (plantări de puieŃi,
flori, etc.)
Nr. de acŃiuni de informare
Nr. de cetăŃeni informaŃi / participanŃi la dezbateri
Nr. de „tomberoane” speciale pentru: sticlă, materiale
plastice şi alte resturi

DOMENIUL CHEIE – II – PRIMARIA şi CONSILIUL LOCAL
OBIECTIVE STRATEGICE
Obiectiv strategic 1:
Creşterea capacităŃii
administrativ - funcŃionale
a primăriei, a transparentei
activităŃilor decizionale a
acesteia şi de accedere la
fondurile europene şi
guvernamentale

PROGRAME şi PROIECTE
• IniŃierea unui program de training şi
perfecŃionare pentru decidenŃii şi personalul de
execuŃie din primărie (participarea la: cursuri,
sesiuni de informare, instruiri, seminarii, etc. în
diverse domenii: achiziŃiilor publice, etc.
•

Crearea unui mecanism de informare şi
consultare a actorilor locali: consilieri locali,
cetăŃeni, reprezentanŃi ai mediului economic,
specialişti în diverse domenii (angajaŃi ai
instituŃiilor publice şi detaşaŃi / arondaŃi
comunei: medic veterinar, medic, notar, etc.

INDICATORI
• Nr. de persoane interesate
• Nr. de domenii din care provin
• Nr. de reuniuni cu persoanele interesate
• Nr. de cursuri, instruiri la care participă personalul
primăriei
• Nr. De informări organizate de primar / funcŃionarii
primăriei
• Nr. De cetăŃeni participanŃi
• Nr. De categorii de participanŃi
• Nr. De consultări organizate
• Nr. De idei însuşite de către autoritatea locala de la
cetăŃeni şi aplicate
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•

•

Obiectiv strategic 2:
Creşterea rolului primăriei
- de oncilia al dezvoltării
locale – în folosul
întreprinzătorilor
(agricultori / fermieri /
asociaŃii agricole / grupuri
de producători / liber
întreprinzători)

Actualizarea permanenta a paginii web a
primăriei

•
•
•
IniŃierea unui program de training şi •
perfecŃionare pentru o persoană din primărie
pentru cunoaşterea mecanismelor de finanŃare •
europeană (participarea la: sesiuni de •
informare, instruiri, seminarii, etc. în domeniul •
finanŃărilor europene, al managementului de •
proiecte, etc.
•

•

ÎnfiinŃarea unei structuri pentru aplicarea
Planului de AcŃiune Locală şi a Strategiei de
Dezvoltare Locală

•

Crearea unui onciliat de facilitare a absorbŃiei
fondurilor europene – la nivel local – de către
producători, firme, primărie / Consiliu Local

Nr. De articole / date / informaŃii incluse periodic
Nr. De accesări
Nr. De utilizatori
Nr. De sesiuni de informare, instruiri, seminarii, cursuri
la care a participat persoana
Nr. De zile de / participant
Nr. De atribuŃii noi pentru funcŃionar
Nr. De proiecte depuse de primărie
Nr. De proiecte aprobate
Sumele primite prin finanŃările de proiecte

• Centrul pentru aplicarea (sprijinirea, monitorizarea)
Planului de AcŃiune Locală
• Nr. De grupuri de lucru
• Nr. De persoane implicate
• Nr. De programe / proiecte promovate şi aplicate
• Nr. De persoane interesate
• Nr. De domenii din care provin
• Nr. De reuniuni cu persoanele interesate
• Nr. PotenŃial de proiecte al factorilor interesaŃi locali
(portofoliu de proiecte)
• Nr. De baze de date specifice (1)
• Nr. De contacte stabilite cu instituŃii şi organizaŃii
specifice (resurse)
• Nr. De parteneriate create la nivel local
• Nr. De sesiuni de informare, organizate în Buzău, alte
localităŃi, la care au participat persoane interesate din
comună
• Nr. De sesiuni de informare organizate în comună, cu
persoane interesate
• Nr. De persoane / instituŃii / organizaŃii onciliate
pentru elaborarea unor proiecte
• Nr. De proiecte depuse la finanŃatori
• Nr. De proiecte aprobate
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DOMENIUL CHEIE – III – INFRASTRUCTURA TEHNICĂ, EDILITARĂ, SOCIALĂ
OBIECTIVE STRATEGICE
Obiectiv strategic 1
ÎnfiinŃarea / reabilitarea,
dezvoltarea / extinderea şi
modernizarea infrastructurii
tehnico – edilitare şi a
reŃelelor de utilităŃi publice
la nivelul întregii comune
conform standardelor
europene

PROGRAME şi PROIECTE
• Reactualizarea Planului de urbanism General
(când este cazul)

INDICATORI
•

PUG reactualizat

• Realizarea evidenŃei cadastrale
• EvidenŃă realizată
• Program de extindere a locuinŃelor
- Modernizarea şi extinderea reŃelei electrice în
• Nr. de utilizatori (gospodării individuale, etc.)
zonele cu construcŃii noi
- Oferirea de teren pentru construcŃii de case
• Nr. de terenuri date în folosinŃă
pentru tineri
• Nr. de consumatori conectaŃi la reŃelele noi /
- Extinderea infrastructurii pentru facilitarea
modernizate de energie electrică
construcŃiilor noilor case
Program de dezvoltare a drumurilor comunale cu trotuare, şanŃuri, podeŃe, drumuri şi uliŃe asfaltate:
Consolidarea celor 3 poduri de pe DJ 2032 L
• Nr. zilnic de utilizatori ai sectorului de drum (persoane
(aparŃin Consiliului JudeŃean Buzău)
fizice, persoane juridice, autoturisme, microbuze,
- Podurile de la intrarea în Satul Ulmet, în Satul
camioane, etc.)
Nucu, de la Fişici – Găvanele (de reabilitat)
• Tone de marfa transportate, etc.
- Drumul judeŃean DJ 203 L (intrarea în Satul
• Timp economisit de utilizatori
Izvoarele, pe porŃiunea “la Mâncu” şi “la romi ,
• Km drumuri construite / modernizate
până la moară”
• Km trotuare
- drumul principal din Satul Bozioru
• Km şanŃuri construite /modernizate
- şanŃurile existente de întreŃinut
• Nr. de parcele de flori / suprafaŃa acestora
- amplasarea de podeŃe pe unele drumuri
• Nr. de podeŃe amplasate
comunale şi pe cele săteşti
• Nr. de gabioane
- şanŃuri de scurgere, trotuare – de făcut şi refăcut
- plantarea de flori pe marginea drumului principal
din Bozioru
- UliŃe interne ale celor 10 sate
- consolidarea drumurilor pe care circulă maşinile
de mare tonaj / devierea traseului maşinilor de
mare tonaj
- amplasarea gabioanelor de protecŃie împotriva
inundaŃiilor în punctele vulnerabile şi expuse
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riscurilor: Izvorul Duzilor, Scarlat, Călin Aurel, La
Mânci, la moara Bozioru, Râu
• Realizarea indicatoarelor de intrare / ieşire din
localitate: refacerea indicatoarelor şi a
marcajelor rutiere
•
•

• Nr. de indicatoare montate

Extinderea traseului microbuzelor până în • Nr. de beneficiari
• Nr. de microbuze cu traseu extins
Satul Nucu
Căi de acces pentru punctele turistice din zonă • Nr. de noi căi de acces create

Program pentru asigurarea cu apă a tuturor gospodăriilor comunei
a) ÎntreŃinerea fântânilor publice existente
• Nr. de consumatori deserviŃi
(curăŃarea şi refacerea)
• Nr. de fântâni
• Timp redus de aprovizionare cu apă / distanŃă redusă
până la fântâni
b) Identificarea unor noi surse de apă şi săparea • Nr. de consumatori deserviŃi
unor noi fântâni
• Nr. de fântâni
• Timp redus de aprovizionare cu apă / distanŃă redusă
între gospodării şi fântâni
c) ÎmbunătăŃirea sistemului de alimentare cu apă • Debit constant de apă pe parcursul anului
existent
• Nr. de utilizatori deserviŃi (cel puŃin acelaşi ca şi până
acum)
d) Completarea sistemului actual de alimentare cu • Nr. de gospodării deservite de reŃele noi de apă
apă pentru acoperirea tuturor gospodăriilor
potabilă
• Nr. de consumatori conectaŃi la reŃelele de apă
potabilă
• Nr. de Km de conducte de apă introduse
• Nr. de drumuri publice comunale iluminate integral
e) Crearea unui sistem nou de alimentare cu apă
• Nr. total de consumatori deserviŃi (Nr. de gospodării)
pentru acoperirea tuturor gospodăriilor
• Nr. km de conducte de apă
•

Sistem de canalizare

•

StaŃie de epurare ape uzate

• Nr. de gospodarii deservite de reŃelele noi de
canalizare
• Km de conducte de canalizare introduse
• Cantitate de apă epurată (metri cubi)
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• Nr. de utilizatori deserviŃi (gospodării individuale,
instituŃii publice, firme, etc.)
• „X” tone de apă uzată tratată / purificată
Program pentru asigurarea şi menŃinerea curăŃeniei în comună (Se coreleaza cu obiectivul strategic 2
de la Domeniul cheie I)
• Rampă de depozitare a gunoiului menajer cu • Nr. de cetăŃeni care utilizează rampa (beneficiari)
• Cantitatea de gunoi strânsă / lună (% crescut de
sistem de colectare a acestuia
deşeuri adunate)
• Nr. de locuri nepoluate / suprafaŃă (m2), până la
amenajarea rampei
•
Cantitatea de gunoi stransă / lună
• StaŃie de transfer gunoi menajer
Alimentare cu gaze naturale
•

Introducerea sistemului de alimentare cu gaze
naturale pentru activităŃi menajere şi de
producŃie în comună

• Nr. de utilizatori deserviŃi (gospodării, instituŃii publice,
firme, etc.)
• Nr.de copaci netăiaŃi datorită utilizării gazelor naturale
ca sursă de încălzire / SuprafaŃă de pădure
conservată/netăiată

Iluminatul public
● Completarea sistemului de iluminat public • Nr. de persoane beneficiare (cei din zona respectivă,
alŃi localnici şi vizitatorii)
integral a tuturor drumurilor şi uliŃelor
•
Nr.
de becuri montate
● Introducerea iluminatului în Satul Gresia
• Nr. de stâlpi noi montaŃi
● Asigurarea energiei electrice prin intermediul • Un studiu de fezabilitate
surselor
neconventionale
(captarea
şi • Nr. de surse nou create
• Nr. de beneficiari
transformarea energiei eoliene)
• Dotarea şi amenajarea spaŃiilor publice: piaŃă / • Un spaŃiu amenajat pentru piaŃa săptămânală
(alimentare cu apă, drenaj / canalizare, toalete
târg pentru produse agro-alimentare, staŃii
decente, mese pentru expunerea mărfii, locuri de
publice pentru mijloacele de transport în
parcare, etc.)
comun, coşuri de gunoi pe drumul naŃional,
• Nr. mediu de comercianŃi care desfac produsele
etc.
săptămânal
• Profitul crescut al comercianŃilor
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Obiectiv strategic 2
Infiintarea / reabilitarea,
dezvoltarea / extinderea şi
modernizarea infrastructurii
socio – sanitare la nivelul
intregii comune conform
standardelor europene

Obiectiv strategic 3
Infiintarea / reabilitarea,
dezvoltarea / extinderea şi
modernizarea infrastructurii

• Suma obŃinută prin colectarea taxei plătite de
comercianŃi (dacă se stabileşte astfel)
• Nr. mediu de cumpărători / săptămână
• Gradul de satisfacŃie al cetăŃenilor după darea în
funcŃiune a pieŃei (suma economisită lunar de fiecare
cumpărător, timpul mediu lunar economisit de fiecare
cumpărător)
• Nr. de staŃii penru mijloacele de transport în comun
(marcaj pe şosea, acoperiş, bănci pentru călători, coş
de gunoi, etc.)
• Nr. de călători / lună care au condiŃii mai bune de
aşteptare
• Nr. de coşuri de gunoi pe marginea drumului naŃional
• Cantitatea de gunoi colectată lunar din acestea
• Gradul de curăŃenie crescut al localităŃii
• Introducerea conexiunii pentru telefonie mobilă • Nr. de relee
• Nr. de utilizatori deserviŃi
(releu) şi conexiune Internet
• Nr. de instituŃii publice deservite (Internet)
• Cabinet medical cu asigurarea permanenŃei
• Nr. de utilizatori ai serviciilor oferite de unităŃile
medicale reabilitate
• Timpul mediu de răspuns în situaŃii de urgenŃă
• Cabinet stomatologic în comună
• Nr. de beneficiari
• Centru de zi pentru copiii din familiile
• Nr. de beneficiari
defavorizate
• Farmacie umană în comună
• Nr. de beneficiari
• Farmacie veterinară
• Nr. de beneficiari
• Camin pentru persoane vârstnice
• Nr. de beneficiari
• Cantină socială ( înfiinŃată de primărie şi/sau de • Nr. de beneficiari
biserică)
• Reabilitare biserici
• Numar biserici reabilitate
• Nr. de unităŃi de învăŃământ reabilitate / dotate
• Reabilitarea şi dotarea localurilor şcolilor din
satele Izvoarele, Fişici, Găvanele şi a grădiniŃelor • Nr. de beneficiari
din satele Izvoarele, Bozioru, Fişici; dotarea şcolii
din Satul Bozioru
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cultural – educative şi
edilitare la nivelul intregii
comune (d.p.d.v. tehnic conform standardelor
europene)
Obiectiv strategic 4
Infiintarea / reabilitarea,
dezvoltarea / extinderea şi
modernizarea infrastructurii
sportive şi de agrement la
nivelul intregii comune

• Reabilitarea caminelor culturale din satele
Bozioru, Ulmet, Scaieni, Nucu
• Terenuri de sport la fiecare şcoală din comună
• Baza sportivă

• Locuri de joacă amenajate pentru copii de
gradiniŃă din satele Izvoarele, Bozioru şi Fişici
• Parc de agrement în toate satele
• Sală de sport în comună
• Frizerie pentru bărbaŃi şi femei
• Oficiu bancar
• Agent de asigurări / Sucursală asigurări

• Nr. de beneficiari
• Nr. de terenuri
• Nr. de elevi beneficiari
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Locatie construita
Nr. de sporturi practicate
Nr. de beneficiari (elevi, tineri)
Nr. de locuri de joacă
Nr. de metri pătraŃi alocaŃi
Nr. de beneficiari
Nr. de beneficiari
Nr. de parcuri
Nr. de săli de sport.
Nr. de beneficiari
Nr. de beneficiari
Timp economisit de cetăŃeni (ore / persoană / an)
Suma economisită de către cetăŃeni prin eliminarea
costurilor de transport (lei / persoană)

DOMENIUL CHEIE – IV– RESURSE SOCIO – UMANE
OBIECTIVE STRATEGICE

PROGRAME şi PROIECTE

INDICATORI

Obiectivul strategic 1:
Crearea unui sistem de
consiliere permanentă şi
instruire pentru
corelarea forŃei de muncă
locale cu piaŃa muncii şi
pentru potenŃialele
obiective investiŃionale din
zonă.

Identificarea de programe de calificare (cu
A.J.O.F.M. Buzău) în domeniile şi ocupaŃiile cu
cerere pe piaŃa muncii din zonă (construcŃii civile
şi industriale (fierari-betonişti, zidari, dulgheri,
instalatori, electricieni, etc.), mecanici de
întreŃinere, asistenŃi vânzări,
tehnicieni în
creşterea animalelor, viticultori, etc.)

• Nr. persoane recalificate profesional în meserii cerute pe
piaŃa locală a forŃei de muncă
• Nr. de absolvenŃi ai învăŃământului profesional care îşi
găsesc un loc de muncă corespunzator pregătirii
• Nr. de specialişti din diverse domenii care beneficiază de
perfecŃionare profesională
• Nr. de programe de pregătire profesională pe tematici
necesare şi de interes pentru atragerea de fonduri în
comunităŃi
• Servicii de formare şi reconversie profesională
corespunzătoare cerinŃelor de pe piaŃa muncii
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• Nr. tineri care participă la cursurile de
formare/reconversie profesională
• Rata de absolvire a cursurilor
• Organizarea de activităŃi de consiliere • Nr. de activităŃi desfăşurate
• Nr. de persoane consiliate
profesională pentru elevii din clasele terminale
• Nr. de persoane angajate
• Nr. de persoane informate
• Nr. de persoane instruite
• Nr. de persoane care au înfiinŃat firme
• Nr. de firme locale înfiinŃate de către beneficiarii
serviciilor de instruire antreprenorială
• Nr. de locuri de muncă nou create
● Program de combatere a infracŃionalităŃii
• Nr. de programe
• Nr. de persoane implicate
• Procent scăzut de infracŃionalitate cu 15%
• Elaborarea unui program de dezvoltare • Nr. de activităŃi desfăşurate
• Nr. de elevi participanŃi
comunitară care să:
• Nr. de asociaŃii nou create (Consiliul elevilor, club / cerc)
- dezvoltarea spiritului civic în rândul elevilor
- stimuleze gradul de asociativitate al locuitorilor
• Nr. de grupuri de interese / grupuri de producători /
în funcŃie de interese şi domenii (producători,
asociaŃii nou create
meşteşugari, protecŃia mediului, turism, sportiv,
•
Nr.
de specialişti invitaŃi la dezbateri
social, etc.)
• Nr. de domenii în care s-au creat asociaŃii
- stimuleze spiritul civic al cetăŃenilor în vederea
• Profit crescut la producători, meşteşugari, etc.
participării acestora la acŃiuni colective în folosul
comunităŃii (ex. CurăŃarea şanŃurilor, conform
• Nr. de reuniuni / dezbateri cu cetăŃenii
O.G. Nr. 21 / 2002)
• Nr. de cetăŃeni participanŃi la dezbateri
• Nr. de cetăŃeni participanŃi la acŃiunile în folosul
comunităŃii
• Crearea unui program privind nediscriminarea • Nr. de activităŃi organizate
cetăŃenilor în funcŃie de etnie, religie, sex, • Nr. de specialişti invitaŃi pentru a Ńine prelegeri şi
dezbateri
apartenenŃă politică (elevi, tineri, maturi)
• Nr. de participanŃi
• Facilitarea participării tinerilor / adulŃilor la
cursuri de instruire antreprenoriala (pentru cei
interesaŃi, inclusiv din zonă, prin colaborări cu
alte instituŃii)

Obiectivul strategic 2:
Creşterea gradului de
asociativitate al membrilor
comunităŃii
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Obiectivul strategic 3 :
Asigurarea personalului
necesar serviciilor sociale
pentru grupurile tinta
specifice (camin pentru
persoane varstnice, cantine
sociale, etc.)

• AsistenŃă socială pentru căminul
deserveşte persoanele vârstnice

care

• Servicii sociale pentru cantina sociala
• Servicii sociale pentru beneficiarii centrului de zi
• ÎnfiinŃare serviciu public de asistenŃă socială
(există scriptic, dar nu funcŃionează)

•
•
•
•
•
•

Nr. de persoane angajate
Nr. persoane vârstnice beneficiare ale serviciilor oferite
Nr. de persoane angajate
Nr. beneficiari ai cantinei sociale
Nr. de persoane angajate
Nr. copii beneficiari ai centrelor de zi

•

Serviciu înfiinŃat / Nr beneficiari

•

Servicii de ingrijire la domiciliu a persoanelor
vârstnice

•
•

Serviciu înfiinŃat
Nr. beneficiari

•

Programe de reintegrare pentru persoanele de
etnie roma

•
•

Programe iniŃiate
Nr. beneficiari

DOMENIUL CHEIE - V - ACTIVITĂłI ECONOMICE LOCALE
OBIECTIVE STRATEGICE
PROGRAME şi PROIECTE
Obiectivul strategic 1 :
• Program de stimulare a comasării terenurilor,
ÎnfiinŃarea unor ferme şi
prin facilităŃi existente, concesionare, vânzareexploataŃii agricole în
cumpărare
vederea aplicării unor
• ÎnfiinŃarea unui mecanism de instruire,
tehnologii performante care
informare, consultanŃă, schimburi de experienŃă
să conducă la realizarea
pentru fermieri şi pentru specialişti din domeniul
producŃiilor de culturi
agricol, privind oportunităŃile de finanŃare (fonduri
specifice zonei, de calitate şi europene şi / sau neguvernamentale etc.) şi a
cantitate sporite, capabile să facilităŃilor disponibile (subvenŃii, etc.)
reziste concurenŃei pe PiaŃa
Unică ( piaŃa românească şi

INDICATORI
• Nr. de terenuri comasate
• SuprafaŃă comasată
•
•
•
•
•
•

Nr. de informari / instruiri / cursuri derulate
Nr. de programe de finanŃare prezentate
Nr. de persoane participante
Nr. de persoane consiliate
Nr. de ferme agricole înfiinŃate
Nr. de persoane care primesc subvenŃii, în urma
informărilor
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a statelor membre ale
Uniunii Europene)

• Organizarea fermierilor, a crescătorilor de
animale / albine în grupuri de producători /
asociaŃii care să permită un management mai bun
al activităŃilor desfăşurate şi costuri mai scăzute

• ÎnfiinŃarea de loturi demonstrative pentru culturi
şi tehnologii moderne
• Extinderea şi înfiinŃarea de noi culturi:
zmeură , coacaze, mure, cătină, etc.

Obiectivul strategic 2 :
Sprijinirea crearii şi
dezvoltarii de mici unitati
economice nepoluante,
bazate pe resursele locale şi
diversificarii activitatilor de
colectare, prelucrare,
productie a materiilor prime
şi a produselor locale
animaliere, forestiere şi de
comercializare a acestora

• Centru de închiriere, întreŃinere şi reparare a
utilajelor agricole

• I.M.M – uri cu specific local: debitarea şi
prelucrarea lemnului, prelucrarea fructelor,
laptelui; înfiinŃarea unei mori; deschiderea unei
exploatări a zăcământului natural de sare

• ÎnfiinŃarea de ferme de animale conform
standardelor europene

• ÎnfiinŃarea unui centru de colectare şi prelucrare
primară a produselor specifice zonei

• Nr. de asociaŃii / grupuri de producători nou înfiinŃate
• Nr. de persoane asociate
• Cost scăzut (%) al lucrărilor pentru fiecare membru al
grupului (comparativ cu costul când lucra neasociat)
• Profit crescut (%) pentru fiecare membru
• Cantitatea de produse vândute
• Nr. de loturi
• Nr. de culturi
• SuprafaŃă alocată (ha)
• Nr. de agricultori / fermieri implicaŃi
• SuprafaŃă utilizată
• Nr. de culturi
• Nr. de kg / ha (producŃia)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Valoarea investiŃiei
Nr. de activităŃi desfăşurate
Nr. de beneficiari
Nr. de utilaje reparate
Nr. de investitori atraşi
Nr. de investitori locali
Nr. de firme atrase / înfiinŃate
Nr. de locuri de muncă nou create
Valoarea taxelor încasate de primărie pentru bugetul
local
Nr. de ferme nou înfiinŃate
Nr. de locuri de muncă nou create
Nr. de animale
Nr. de animale inseminate
Cantitate de produse vândute
Profit obŃinut
Nr. de centre (1)
Cantitatea de produse colectate / valorificate
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• ÎnfiinŃarea unui punct de sacrificare a
animalelor, dotat conform standardelor
europene
• ÎnfiinŃarea unei pieŃe agro-alimentare pentru
comercializarea produselor proprii
Obiectivul strategic 3 :
Dezvoltarea unor activităŃi
tradiŃionale economice şi de
prestări servicii

• Crearea de unităŃi economice de prelucrare şi
producŃie (sortare, ambalare, conservare şi
refrigerare legume şi fructe, plante medicinale,
fructe de padure) nepoluante

• Stimularea înfiinŃării de persoane fizice
autorizate având ca obiect de activitate reparaŃii
auto, vulcanizare, reparaŃii obiecte de uz casnic,
frizerie, coafură, cizmărie, croitorie, tricotaje, etc.

Obiectivul strategic 4 :
Valorificarea potenŃialului
turistic al zonei (corelat cu
modernizarea infrastructuri
şi conservarea localităŃii ca
zonă ecologică)

•
•

Nr. de puncte înfiinŃate (1)
Nr. de animale sacrificate / an

•
•
•
•
•
•
•
•

Nr. de comercianŃi care vând
Cantitatea de produse vândute
Nr. de pieŃe (1)
Nr. de investitori atraşi
Nr. de investitori locali
Nr. de firme atrase / înfiinŃate
Nr. de locuri de muncă nou create
Valoarea taxelor încasate de primărie pentru bugetul
local
Nr. de persoane fizice autorizate
Nr. de tipuri de servicii
Nr. de persoane beneficiare
Cost mai redus, prin eliminarea deplasării în oraş

•
•
•
•

Campanie de informare a cetăŃenilor în vederea
depozitării rumeguşului în zone special amenajate (în
cadrul unităŃii de brichetare)
Unitatea de brichetare înfiinŃată
Nr. de locuri de muncă nou create (personal angajat)
Nr. tone de rumeguş brichetat şi vândut
Nr. de gospodării care utilizează brichete de rumeguş
Profitul realizat de unitate
Nr. de copaci netăiaŃi, în urma reutilizării rumeguşului /
SuprafaŃa de pădure conservată / netăiată
• Nr. de locuri de cazare

•

Utilizarea rumeguşului în vederea obŃinerii de •
combustibil solid (brichetarea rumeguşului);
înfiinŃarea unei unităŃi de brichetare
•
•
•
•
•
•

•

Transformarea şcolilor din Nucu şi Scăeni în
locaŃii de cazare

●

ÎnfiinŃarea de cabane şi pensiuni agro – turistice,
care să ofere pachete de servicii în zona Fişici –
Găvanele – Nucu; înfiinŃarea de campinguri
turistice

•
•
•
•

Nr. de cabane înfiinŃate
Nr. de pensiuni înfiinŃate
Nr. de locuri de cazare
Nr. de turişti
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Atragerea de investitori pentru construirea unei •
•
micro-staŃiuni balneare
•
● ÎnfiinŃarea de hanuri/ popasuri turistice în •
punctele de legătură cu celelalte localităŃi din •
zonă
● Stimularea şi facilitarea organizării proprietarilor •
de pensiuni şi de cabane în asociaŃii care să •
permită oferirea de programe specifice şi •
pachete de servicii integrate (trasee turistice,
drumeŃii, vizitarea unor ateliere meşteşugăreşti,
meniuri bazate pe produse naturale şi
tradiŃionale, etc.)
●

Nr. de asociaŃi
Nr. de servicii oferite în cadrul programului
Nr. de turişti atraşi (comparativ cu situaŃia anterioară)

●

Promovarea vânzării de case abandonate în •
vederea transformării în case de vacanŃă;
inventarierea de către primărie, punerea
informaŃiilor pe saitul primăriei; preluarea de
către primărie a caselor fără moştenitori şi
transformarea acestora în obiective sociale,
utilitare pentru cetăŃeni

Nr. de case intrate în circuitul turistic

●

Amenajarea şi marcarea unor trasee turistice în •
•
zona Nucu – Aluniş – Bozioru

Nr. de trasee noi marcate
Nr. de marcaje

Reabilitarea monumentelor istorice locale •
religioase (Bozioru de Susu, Găvanele, Nucu,
Scăieni, Văvălucile)
• Reabilitarea hotelul din Satul Fişici şi •
includerea acestuia în circuitul turistic
●

Obiectivul strategic 5 :
Promovarea
potenŃialului
turistic al zonei

Nr. de acŃiuni desfăşurate
Nr. de complexe balneare
Nr. de turişti
Nr. de locaŃii nou construite
Nr. de turişti deserviŃi

• Producerea
şi
difuzarea
de
informaŃii: •
actualizarea permanentă a saitului primăriei, •
materiale informative (pliante, harŃi cu trasee,

Nr. de monumente reabilitate

Nr. de beneficiari
Nr. de informaŃii actualizate
Nr. de materiale promoŃionale distribuite
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monografii, site etc.) privind oportunităŃile
turistice ale zonei; Introducerea în circuit turistic
a monumentelor istorice locale (dezvoltarea de
relaŃii cu agenŃiile de turism din Ńară);

Obiectiv strategic 6:
Gestionarea durabilă a
resurselor naturale (sare şi
izvoare de apă minerală şi
sulfuroasă, etc.)

• Cooperări cu AsociaŃia JudeŃeană a Vânătorilor •
şi Pescarilor Sportivi în vederea exploatării •
durabile (conservarea fondului) a fondului
cinegetic
• Captarea şi valorificarea surselor de apă •
•
naturală, ape minerale, ape sulfuroase
• Lucrări de amenajare şi ameliorare a păşunilor •
(fertilizare, reînsămânŃare, surse de apă pentru
animale, etc.)
• Dezvoltarea şi repopularea fondului de
•
vânătoare
•

Nr. de partide de vânătoare
Nr. de participanŃi (localnici, din judeŃ, turişti)

Nr. de surse de apă captate
Nr. de beneficiari (localnici, turişti)
SuprafeŃe de teren ameliorate

Nr. de animale aduse pe suprafaŃa fondului cinegetic
Nr. de noi specii aduse
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