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Principalele sectoare economice
In zona Bozioru, in perioada feudalismului, principalele ocupatii ale
locuitorilor erau agricultura si pomicultura. Satele Comunei erau cunoscute
ca un adevarat bazin pomicol. Localnicii se mai ocupau si cu cresterea
animalelor (in special bovine), cultura plantelor, cu arta mestesugareasca dulgherie, tamplarie, rotarie, cizmarie, fierarie, cojocarie, precum si
exploatarea lemnului.
Pana in anul 1989 pe raza Comunei functionau:
● o cooperativa agricola de productie
● o cooperativa de consum prin care se derula comertul cu marfuri
alimentare si nealimentare
● o sectie de prelucrare a lemnului
● un punct de lucru de prelucrare a fructelor
● un punct de lucru de colectare si distilare a prunelor
● un punct de lucru al Postei Romane
● o sectie de morarit si panificatie
● un punct de lucru al Casei de Economii si Consemnatiuni
● un punct de lucru al Bancii Cooperatiste de Credit
● Statiunea balneo-climaterica Fisici
● un dispensar veterinar
● o sectie de colectare a laptelui.
Schimbarile de dupa anul 1989, au facut sa apara, cu timpul, noi activitati,
in special legate de prelucrarea lemnului, comert de toate felurile si prestari
servicii si sa dispara altele.
Sectorul Intreprinderilor Mici si Mijlocii (IMM), Asociatii Familiale (AF)
si Persoane Fizice Autorizate (PFA)
Din datele furnizate de Oficiul Registrului Comertului de pe langa
Tribunalul Buzau, la sfarsitul anului 2007, erau intregistrate 23 de societati
comerciale cu sediul in comuna, dupa cum urmeaza:
● Comert cu amanuntul alimentar 3
● Comert cu amanuntul mixt 4
● Alimentatie publica 3
● Transporturi de marfuri si persoane 1
● Turism si cazare 1.
Activitati specifice zonei:
● agricultura
● zootehnie
● pomicultura
Activitati economice principale:
● comert cu amanuntul
● cultivarea si valorificarea produselor pomicole
● cresterea si valorificarea animalelor si a produselor acestora
Obiective turistice - monumente istorice de clasa A:
● vestigile rupestre din satul Nucu (partea complexului
Alunis-Nucu-Ruginoasa din muntii Buzaului)
● Babele de la Ulmet (formatiuni stancoase asemanatoare celor de pe
platoul Masivului Bucegi)
● Biserica de lemn din catunul Bozioru de Sus
● Biserica si ruinele schiturilor Gavanele si Nucu

Evenimente locale:
● targul traditional de Sf. Ilie, 20 iulie (sarbatoare traditionala)
Facilitati oferite investitorilor:
● reduceri de taxe si impozite locale
● sistem centralizat cu alimentare cu apa
● concesionari de terenuri din domeniul privat al comunei

