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CUVÂNT ÎNAINTE 
 
 
 

 
 

Strategia de dezvoltare local` a comunei R[mnicelu []i 
propune s` valorifice întreg poten\ialul de care dispune localitatea, 
cât ]i oportunit`\ile din mediul economico-social în vederea 
ac\ion`rii pentru îmbun`t`\irea continu` a calit`\ii vie\ii 
locuitorilor de azi, dar ]i a genera\iilor viitoare. 
 

Strategia este un r`spuns la necesitatea rezolv`rii urgente a  
problemelor cu care se confrunt` comunitatea noastr`, aceasta nu 
se poate face decât printr-o viziune strategic` unitar`, exprimat` în 
obiective specifice, cu responsabilit`\i bine definite.   
 

|inta noastr` principal` este promovarea particip`rii 
publice la elaborarea politicilor de dezvoltare a comunit`\ii, 
înt`rirea capacit`\ii institu\ionale a administra\iei publice locale în 
domeniul program`rii ]i utiliz`rii fondurilor de finan\are publice ]i 
private, interne ]i interna\ionale ]i, evident, dezvoltarea comunei R[mnicelu. 
 

Dezvoltarea local` se va r`sfrânge implicit asupra economiei  regionale. De aici, 
necesitatea implic`rii comunit`\ii, a autorit`\ilor jude\ene, a oamenilor care trebuie s` dea 
dovad` de flexibilitate în în\elegerea ]i adaptarea rapid` la schimb`rile din administra\ie.  

 
Mul\umesc acelor oameni care, prin implicarea activ` în acest proiect, au f`cut posibil` 

elaborarea unei lucr`ri atât de necesare în stabilirea direc\iilor de dezvoltare a comunit`\ii.  
 
 

CHIRU LUCIAN, 
Primarul comunei R{MNICELU 
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1. INTRODUCERE 
 
 

1.1 Principiile de abordare a dezvolt`rii economico-sociale locale 
 
 

Elaborarea strategiei de dezvoltare locala are ca scop identificarea, analiza ]i implementarea 
obiectivelor strategice de dezvoltare a comunit`\ii locale [n domeniile de ac\iune identificate la 
nivel local, ]i integrate [n cele la nivel jude\ean, regional, na\ional ]i european. 

Realizarea obiectivelor strategice, [n special [n sfera economica au ca rezultat dezvolterea 
economic` local`, cre]terea calit`\ii vie\ii ]i bun`st`rii sociale. 

Dezvoltarea economic` local` este procesul prin care administra\ia local` ]i/sau 
comunitatea, bazat` pe grupuri, administreaz` resursele existente ]i intr` într-un nou angajament de 
parteneriat fie cu sectorul privat, fie una cu cealalt`, pentru a crea noi locuri de munc` ]i pentru a 
stimula activit`\ile economice într-o zon` economic` bine definit`. 

Dezvoltarea economic` presupune dezvoltarea capacit`\ii economice regionale sau locale ]i 
formularea r`spunsului la schimb`rile economice, tehnologice, sociale, etc. Dezvoltarea care, 
îndeplinind cerin\ele genera\iei actuale, faciliteaz` genera\iilor viitoare îndeplinirea propriilor 
op\iuni, este dezvoltare durabil`. Dezvoltarea durabil` urm`re]te reconcilierea între dou` aspira\ii 
fundamentale, ]i anume necesitatea dezvolt`rii economice ]i sociale, dar ]i protec\ia ]i 
îmbun`t`\irea st`rii mediului. 

{n elaborarea strategiei de dezvoltare au fost utilizate elementele specifice locale: 
-date economice; 
-date privind popula\ia; 
-infrastructura; 
-mediul inconjurator; 
-amenajarea teritoriului; 
-analiza distribu\iei serviciilor publice. 

           A fost efectuat` o evaluare realist` a modului [n care comunitatea local` dore]te s` evolueze 
[n perioada urm`toare. 

Ca urmare, din punct de vedere metodologic, strategia are la baza ]i se fundamenteaz` pe 
urm`toarele instrumente ]i proceduri de lucru: 

a. analiza de con\inut; 
b. analiza de date statistice din surse organizate; 
c. compara\ii de date statistice pe scara evolutiv`; 
d. analiza SWOT; 
e. analiza si interpretarea unor studii, rapoarte, cercetari, strategii si norme locale, jude\ene, 

regionale, na\ionale ]i europene. 
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1.2 Surse de informare 
 

 
La realizarea prezentului document s-au folosit date prezentate de beneficiar, respectiv 

autoritatea publica local`, statistica teritorial` INS, date provenite de la Direc\ia Regional` de 
Statistic` Br`ila, datele statistice disponibile de la Recensamantul Popula\iei si Locuin\elor din 
2011, în Recens`mântul General Agricol din 2010 si din Fi]ele localit`\ii pe ultimii ani, precum ]i 
informa\ii disponibile în cadrul documentelor programatice precum Regulamentele comunitare 
privind fondurile structurale ]i de coeziune; Programul Na\ional de Dezvoltare Rural`; Cadrul 
Na\ional Strategic de Referin\`; Programul Opera\ional Regional; Programul Opera\ional Sectorial 
"Cresterea Competitivit`\ii Economice", Programul Opera\ional Sectorial de Mediu; Programul 
Opera\ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane; Programul Opera\ional-Transport; Programul 
Opera\ional Dezvoltarea Capacit`\ii Administrative; Programul Na\ional de Dezvoltare Local`, 
Strategia de dezvoltare a Regiunii Sud-Est, Strategia de Dezvoltare Durabila a Jude\ului Br`ila. 

De asemenea, datele privind situa\ia existent` la nivel local au ca surs` de informare Planul 
Urbanistic General, Registrul Agricol al comunei si alte informa\ii furnizate de autoritatea public` 
local`.  
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CAPITOLUL 2. CONTEXTUL STRATEGIC AL ELABOR~RII 
  STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCAL~ 

 
     
 
 
      2.1. Defini\ii           

 
 
 „Acea dezvoltare ce r`spunde nevoilor prezentului, f`r` a compromite capacitatea 

genera\iilor viitoare de a r`spunde nevoilor lor” - Raportul Brundtland, 1987, reafirmat în cadrul 
Summitului P`mântului de la Rio, 1992. 

Astfel este cel mai bine 
definit` dezvoltarea durabil`. De 
asemenea, a devenit deja general 
valabil faptul c` orice dezvoltare 
durabil` nu e posibil` decât 
printr-un demers strategic. Acest 
demers se concretizeaz` în ceea 
ce se nume]te “strategie de 
dezvoltare durabil`”.  

Termenul de dezvoltare 
durabil` a început s` devin`, îns`, 
foarte cunoscut abia dup` Conferin\a privind mediul ]i dezvoltarea, organizat` de Na\iunile Unite la 
Rio de Janeiro în vara lui 1992, cunoscut` sub numele de “Summit-ul P`mântului”. Ea a avut ca 
rezultat elaborarea mai multor conven\ii referitoare la schimb`rile de clim` (reducerea emisiilor de 
metan ]i dioxid de carbon), diversitatea biologic` (conservarea speciilor) ]i  stoparea defri]`rilor 
masive. Tot atunci a fost elaborat` ]i Agenda 21 - planul de sus\inere a dezvolt`rii durabile. 

Dezvoltarea durabil`` a devenit un obiectiv al Uniunii Europene, începând cu 1997, când a 
fost inclus în Tratatul de la Maastricht, iar în 2001, la summit-ul de la Goetheborg a fost adoptat` 
Strategia de Dezvoltare Durabil` a UE, c`reia i-a fost ad`ugat` o dimensiune extern` la Barcelona, 
în 2002. 

În 2005 Comisia a demarat un proces de revizuire a Strategiei de Dezvoltare Durabil`, proces 
care a cuprins mai multe etape: 

- În februarie 2005, Comisia a publicat o evaluare ini\ial` ]i critic` la adresa progresului 
înregistrat din 2001 ]i a eviden\iat o serie de viitoare direc\ii de urmat.  Au fost eviden\iate o serie 
de direc\ii de dezvoltare non-durabil`  care au avut efecte negative: schimbarea climatic`, 
amenin\`ri  la adresa s`n`ta\ii publice, cre]terea s`r`ciei ]i a excluziunii sociale, epuizarea 
resurselor naturale ]i afectarea biodiversit`tii; 

- În iunie 2005, ]efii de stat ]i de guverne din UE au adoptat o declara\ie privind liniile 
directoare ale dezvolt`rii durabile, care sus\inea c` Agenda reînnoit` de la Lisabona este o 
component` esen\ial` a obiectivului atotcuprinz`tor al dezvolt`rii durabile; 

- Pe 13 decembrie 2005, dup` consultarea cu mai multe institu\ii ]i persoane implicate, 
Comisia a prezentat o propunere de revizuire. Se punea accent pe 6 priorit`\i: schimbarea climatic`, 
s`n`tate, excluziune social`, transport, resurse naturale ]i s`r`cie ]i erau identificate c`ile care 
trebuie urmate pentru a solu\iona aceste probleme. 

- În iunie 2006 a fost adoptat` Strategia de Dezvoltare Durabil` pentru o Uniune European` 
extins`, bazat` pe strategia de la Goetheborg ]i rezultat al procesului început  înc` din 2004. 

Strategia de dezvoltare durabil` a Uniunii Europene întâmpin` mai multe provoc`ri. 
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Unele dintre aceste provoc`ri sunt foarte asem`n`toare cu problemele întâlnite de o alt` 
strategie a Uniunii, agenda de la Lisabona. 

Cu toate c` UE a stabilit c` dezvoltarea durabil` este principiul atotcuprinz`tor al tuturor 
politicilor europene, în realitate, problema competitivit`\ii economice a ajuns s` domine agenda 
politic`. 

Cei trei piloni ai Strategiei de la Lisabona (competitivitate economic`, incluziune social` ]i 
protejarea mediului înconjur`tor) au fost compara\i cu trei copii, dintre care unul – competitivitatea 
economic` – are nevoie de mai mult` aten\ie.  În acest proces, Strategia de Dezvoltare Durabil` 
este, uneori, redus` numai la pilonul mediu – al Strategiei de la Lisabona. Mai mul\i comisari 
europeni au declarat, cu diferite ocazii, referitor la aceste probleme, c`  UE are nevoie în primul 
rând de cre]tere economic`, înainte de a putea ac\iona pentru protejarea mediului ori implementarea 
unor politici de protec\ie social`. 

Pentru c` dezvoltarea durabil` este un concept atât de vast, uneori prea multe probleme 
diferite sunt puse sub umbrela Strategiei de Dezvoltare Durabil` a UE, îndep`rtând aten\ia de la 
adev`ratele direc\ii de dezvoltare non-durabil` (lipsite de sustenabilitate). 

Scopul declarat al Strategiei reînnoite este acela de a ac\iona pentru o îmbun`t`\ire 
continu` a calit`\ii vie\ii atât pentru genera\iile prezente, cât ]i pentru cele viitoare. Dar acest 
lucru nu se poate ob\ine decât în cadrul unor comunit`\i capabile s` utilizeze resursele în mod 
ra\ional ]i eficient ]i s` descopere poten\ialul ecologic al economiei, asigurând prosperitate, 
protec\ia mediului ]i coeziune social`. 

Strategia de Dezvoltare Durabil` prive]te întreaga Europ` ]i de aceea propune mijloace de 
îmbun`t`\ire a cooper`rii cu nivelul guvernamental ]i ceilal\i factori de decizie, cu ONG-uri ]i cu 
cet`\enii, entit`\i care trebuie s` î]i uneasc` eforturile pentru dezvoltare durabil`. 

Cooperarea pentru o dezvoltare durabil` trebuie s` fie o preocupare atât pentru UE, cât ]i 
pentru statele membre. Politica comunitar` de dezvoltare durabil` trebuie s` fie complementar` 
politicilor derulate de statele membre. 

 În domeniul reformei administra\iei publice, Guvernul României are printre obiectivele 
strategice consolidarea procesului de descentralizare a administra\iei publice, precum ]i înt`rirea 
capacit`\ii institu\ionale a structurilor din administra\ia public` central` ]i  local`. 

Proiectul Programului Na\iunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) – Agenda Local` 21 în 
România are ca obiectiv fundamental dezvoltarea capacit`\ii autorit`\ilor locale din România, 
pentru planificarea strategic` a tranzi\iei comunit`\ilor locale c`tre un nou model de dezvoltare 
socio-economic` durabil`. Astfel, proiectul va contribui la cre]terea eficien\ei procesului de reform` 
]i descentralizare a administra\iei publice din România, la asigurarea unei guvern`ri participative, la 
cre]terea nivelului de trai ]i, în final, la atingerea stadiului de cre]tere economic` durabil`. 

Agenda Local` 21 – Planul Local de Dezvoltare Durabil` – are o structur` complex` fiind 
alc`tuit` din 3 p`r\i: Strategia Local` pentru Dezvoltare Durabil`,  Planul Local de Ac\iune ]i 
Portofoliul de Proiecte. 

Strategia local` pentru dezvoltare durabil` apare în acest context ca un imperativ al 
asigur`rii unui set de instrumente institu\ionale îndreptate în direc\ia cre]terii capacit`\ii de 
absorb\ie a fondurilor comunitare ]i a cre]terii economice, în general. 

Strategia de dezvoltare local` are drept scop principal  îmbun`t`\irea condi\iilor socio-
economice ale acesteia. 
             Agenda 21 recunoa]te c` autorit`\ile / municipalit`\ile locale au de jucat un rol crucial în 
dezvoltarea durabil`, deoarece: 

a) reprezint` comunitatea local` ]i lucreaz` în numele ei; 
b) au un rol planificator important, deoarece desfa]oar`, deleag` sau influen\eaz` multe din 

serviciile de care depinde calitatea vie\ii; 
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c)administreaz`/posed` p`r\i importante din patrimoniul construit sau natural; pot influen\a 
prin educa\ie, sfaturi, informa\ii ]i exemplu propriu; 

d)pot cataliza parteneriate cu alte organiza\ii; au un impact mare în calitate de 
consumatori, achizitori ]i patroni. 
             Dezvoltarea durabil` a comunit`\ilor are ca scop major eradicarea s`r`ciei la nivel local, 
punând accent pe resursele locale, care pot fi structurate în patru categorii: 

a)capitalul uman: cuno]tin\e, abilit`\i, capacit`\i, creativitate, strategii de adaptare; 
b)capitalul fizic: cl`diri, drumuri, re\ele etc.; 
c)capitalul natural: sol, aer, apa, flora, fauna etc.; 
d)capitalul social: structuri de administrare ]i luare a deciziilor, comunitatea, cultura.  

 Dezvoltarea rural` poate fi considerat` ]i un demers de dezvoltare teritorial`, ea incluzând 
aspecte economice, social-politice, culturale, ecologice etc., prin stimularea ]i favorizarea 
dezvolt`rii interne, mobilizând, în acest sens, mijloacele umane ]i financiare care concur` la aceast` 
dezvoltare ]i asigurând convergen\a. 
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2.2. Contexul european al dezvolt`rii 
 
 

Europa trece printr-o perioad` de 
transformare. Criza a anulat anii de 
progrese economice și sociale și a pus în 
evidenț` deficiențele structurale ale 
economiei Europei. Între timp, lumea 
evolueaz` rapid, iar provoc`rile pe 
termen lung (globalizarea, presiunea 
exercitat` asupra resurselor, 
îmb`trânirea) se intensific`. 

Din cauza crizei, obiectivul de 
garantare a unei cre]teri economice 
viitoare este mult mai greu de realizat. 
Situa\ia înc` fragil` a sistemului 
financiar frâneaz` redresarea, având în 
vedere dificult`\ile cu care se confrunt` 
atât întreprinderile, cât și gospod`riile 
pentru a obține credite, a cheltui și a investi. 

Europa poate reuși dac` acționeaz` în mod colectiv, ca Uniune, trebuind s` fac` fa\` 
urmatoarelor provocari: deficien\e structurale (rata medie de cre]tere a Europei este net inferioar` 
fata de a pricipalilor parteneri economici, ratele de ocupare a for\ei de munca [n Europa sunt 
inferioare cu a altor state ale lumii ca SUA sau Japonia, accelerarea [mb`tr@nirii popula\iei), 
intensific`rii provoc`rilor globale (economii globale tot mai interconectate, nevoia finan\elor 
mondiale de masuri corective, provocari globale legate de clim`), trecerea la ac\iune pentru evitarea 
declinului ]i iesirea din criz`. 
 

Europa 2020 – O strategie european` pentru cre]tere inteligent`, durabil` ]i 
favorabila incluziunii. 
 

{ncepând cu anul 2008, Uniunea Europeana a fost puternic afectat` de criza financiar`, 
transformat` rapid într-o criz` economic` global` cu largi implica\ii sociale ]i care a eclipsat 
efectele benefice aduse de Strategia Lisabona pentru cre]tere economica ]i locuri de munc`. 
Uniunea a raspuns rapid acestei noi provocari, ini\ial printr-un „Plan European de Redresare 
Economica“ ]i, ulterior, prin gândirea unei noi strategii economice mai realiste pentru orizontul 
anului 2020. În luna martie 2010, Comisia Europeana a lansat aceasta noua strategie prin 
comunicarea „Europa 2020 – O strategie europeana pentru cre]tere inteligent`, durabil` ]i 
favorabil` incluziunii“, care încorporeaz`, chiar [n titlul sau, trinomul de priorit`\i ale strategiei în 
acest deceniu. 
 

Obiective strategiei Europa 2020 
Cele 5 obiective principale (concretizate în 8 \inte numerice) propuse pentru atingerea celor 

3 priorita\i, la nivelul UE, pâna în 2020 sunt: 
Ocuparea for\ei de munc`: rata de ocupare a fortei de munca de 75% in randul popula\iei 

cu v@rste cuprinse intre 20 si 64 de ani. 
Cercetare ]i dezvoltare: alocarea a 3% din PIB-ul UE pentru cercetare ]i dezvoltare. 
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Schimbari climatice ]i energie: reducerea cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de sera (sau 
chiar cu 30%, [n condi\ii favorabile) fa\` de nivelurile [nregistrate [n 1990, cre]terea ponderii 
surselor de energie regenerabile p@na la 20%, cre]terea cu 20% a eficien\ei energetice. 

Educa\ie: reducerea abandonului scolar la sub 10%, cre]terea la peste 40% a ponderii 
absolven\ilor de studii superioare [n randul populatiei cu v@rsta cuprins` [ntre 30-34 de ani. 

S`r`cie ]i excluziune sociala: reducerea cu cel pu\in 20 de milioane a numarului 
persoanelor care sufer` sau risca s` sufere de pe urma sar`ciei ]i a excluziunii sociale. 
 

Prioritati strategice Europa 2020 
Cele 3 priorit`\i ale strategiei Europa 2020 care definesc viziunea UE asupra economiei 

sociale de pia\a pentru secolul XXI vizeaz`: 
1. cre]terea inteligent`, prin dezvoltarea unei economii bazate pe cunoa]tere ]i inovare; 
2. cre]terea durabila, prin promovarea unei economii mai eficiente, mai ecologice ]i 

mai competitive; 
3. cre]terea favorabila incluziunii prin promovarea unei economii cu un grad înalt de 

ocupare a for\ei de munca care s` asigure coeziunea social` ]i teritorial`. 
Aceste priorit`\i strategice stabilite la nivelul Uniunii Europene pentru noul orizont de timp, 

respectiv anul 2020, au la baza 7 initia\ive emblematice, care au drept scop coordonarea eforturilor 
tuturor autorit`\ilor statelor memebre, [n vederea atingerii obiectivelor strategice la nivel european 
]i na\ional. 

Cre]tere inteligent` 
Cre]terea inteligent` înseamn` consolidarea cunoașterii și inov`rii ca elemente motrice ale 

viitoarei cre]teri. Pentru aceasta este necesar îmbun`t`țirea calita\ii sistemelor de înv`ț`mânt, 
înt`rirea performanței în cercetare, promovarea inovarii și transferul de cuno]tințe în Uniune, 
folosirea pe deplin a tehnologiilor informației și comunicațiilor și asigurarea transpunerii ideilor 
inovatoare în noi produse și servicii care s` genereaze creștere, locuri de munc` de calitate ]i care 
s` contribuie la abordarea provoc`rilor cu care se confrunt` societatea european` și mondial`. 

Cresterea inteligenta se realizeaz` prin dezvoltarea unei economii bazate pe cunoa]tere ]i 
inovare; presupune [mbun`t`\irea presta\iei [n urmatoarele domenii: 

- cercetare si inovare: [mbun`t`\irea condi\iilor pentru cre]terea investi\iilor de stat ]i 
private [n vederea gener`rii de locuri de munca prin crearea de noi produse ]i servicii; 

- educa\ie: [ncurajarea ]i sus\inerea procesului de [nv`\are ]i formare de-a lungul vie\ii [n 
vederea [mbun`t`\irii competentelor; 

- societatea digital`: utilizarea tehnologiilor informa\iei ]i comunica\iilor. 
Ac\iunile acestei priorita\i vizeaz`: 
- eliberarea poten\ialului inovator al Europei; 
- ameliorarea rezultatelor [n domeniul educa\iei; 
- valorificarea avantajelor economice ]i sociale ale societa\ii digitale. 
Cre]terea durabil` 
Cre]terea durabila [nseamna promovarea unei economii mai eficiente din punctul de vedere 

al utiliz`rii resurselor, mai ecologice ]i mai competitive, presupune dezvoltarea de noi procese ]i 
tehnologii (inclusiv cele ecologice) care: 

- s` accelereze dezvoltarea de re\ele inteligente, ce folosesc TIC; 
- s` exploateze re\elele de la scara UE; 
- s` consolideze avantajul competitiv al mediului european de afaceri; 
- s` con]tientizeze consumatorii ]n ceea ce prive]te meritele utilizarii eficiente a resurselor; 
- s` scada emisia de dioxid de carbon; 
- s` previna degradarea mediului, pierderea biodiversit`\ii, utilizarea nedurabil` a resurselor. 
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Cre]terea favorabil` incluziunii 
Statele membre trebuie s`-]i îmbunat`\easca sistemele de protec\ie sociala, de securitate 

sociala ]i pensii, precum ]i politicile de incluziune activ`, în condi\iile asigur`rii sustenabilita\ii 
financiare în scopul cre]terii participarii ceta\enilor în societate, economie ]i a extinderii 
oportunit`\ilor de prin utilizarea FSE. 

Cre]terea favorabila incluziunii [nseamn` promovarea unei economii cu o rata ridicat` a 
ocup`rii for\ei de munc`, care sa asigure coeziunea sociala ]i teritoriala ]i care presupune: 

-  asigurarea autonomiei ceta\enilor prin rate ridicate ale ocuparii for\ei de munc`; 
-  investirea [n dezvoltarea competentelor; 
-  combaterea s`raciei; 
-  modernizarea pie\ei muncii ]i a sistemelor de formare ]i de protec\ie social`; 
- consolidarea coeziunii teritoriale prin accesibilizarea beneficiilor cresterii economice in 

toate regiunile UE inclusiv [n cele ultraperiferice; 
-  asigurarea accesului ]i oportunit`\ilor pentru to\i cet`\enii pe tot parcursul vie\ii; 
- cre]terea participarii for\ei de munca prin asigurarea de politici de promovare a egalit`\ii 

de sanse [ntre femei ]i b`rba\i. 
 
             Elementele cadrului strategic comun 2014-2020 

  La nivel european, orientarea strategic` privind utilizarea fondurilor europene este dat` de 
Cadrul Strategic Comun (CSC), care acoper` cele cinci mari fonduri europene: 

1.Fondul European pentru Dezvoltare Regional`; 
2.Fondul Social European; 
3.Fondul de Coeziune; 
4.Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rural`; 
5.Fondul European Maritim pentru Pescuit. 
Comisia a propus un regulament privind dispozițiile comune pentru toate cele cinci fonduri. 
Propunerea prevede o coordonare mult mai strâns` a fondurilor pentru a obține: 
 - concentrarea resurselor asupra obiectivelor strategiei Europa 2020, prin intermediul unui 

set comun de obiective tematice la care fondurile vor contribui; 
- simplificare prin modalit`ți de planificare și de punere în aplicare mai coerente; 
- o mai mare atenție acordat` rezultatelor, prin intermediul unui cadru și a unei reserve de 

performanț`; 
  -armonizarea normelor de eligibilitate și extinderea opțiunilor simplificate în materie de 
costuri, pentru a reduce sarcina administrativ` pentru beneficiari și autorit`țile de management. 
CSC prezinta drept scop sporirea coerenței între angajamentele politice asumate în contextul 
strategiei Europa 2020 și investițiile de pe teren. El incurajeaza integrarea, definind modalit`țile de 
colaborare între fonduri. El constituie o surs` de orientare strategic`, care trebuie tradus` de c`tre 
statele membre și regiuni în programarea fondurilor aparținând CSC, în contextual necesit`ților, 
oportunit`ților și provoc`rilor lor specifice. 

Astfel, din punct de vedere strategic, proiectele de regulamente prev`d faptul c` fondurile 
CSC vor complete interven\iile na\ionale, regionale ]i locale în implementarea Strategiei Uniunii 
pentru o cre]tere inteligent`, durabil` ]i incluziv` (Strategia Europa 2020), luând în considerare 
contextul specific din fiecare stat membru. 
 

Obiectivele tematice prevazute [n Cadrul Strategic Comun (CSC) 
Strategia Europa 2020 constituie cadrul politic al Uniunii Europene în actualul deceniu: cele 

cinci obiective principale ale acesteia definesc poziția pe care UE dorește s` o ating` în 2020 și 
orient`rile integrate stabilesc orient`rile de politic` pe termen mediu. În vederea obținerii de 
rezultate, a fost pus` în aplicare o guvernanț` economic` mai puternic`. Ea traduce priorit`țile 
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tematice ]i obiectivele strategiei Europa 2020 într-un ciclu anual de supraveghere multilateral` 
axat` pe rapoartele naționale și pe recomand`rile specifice pentru fiecare țar`. 

Pachetul legislativ prezentat de c`tre Comisia European` în octombrie 2011, prevede 
consolidarea procesului de programare strategic` prin concentrarea fondurilor europene pe cele 11 
obiective tematice (OT), corelate cu priorit`\ile Strategiei Europa 2020, pentru a maximiza impactul 
politicii în ceea ce privește realizarea priorit`ților europene, respectiv: 

- consolidarea cercet`rii, dezvolt`rii tehnologice ]i inov`rii; 
- imbun`t`\irea accesului ]i a utiliz`rii ]i cre]terea calit`\ii tehnologiilor informa\iei ]i 

comunica\iilor; 
  - imbun`t`\irea competitivit`\ii întreprinderilor mici ]i mijlocii, a sectorului agricol (în cazul 
FEADR) ]i a sectorului pescuitului ]i acvaculturii (pentru FEMP); 

- sprijinirea tranzi\iei c`tre o economie cu consum sc`zut de dioxid de carbon în toate 
sectoarele; 

- promovarea adapt`rii la schimb`rile climatice, a prevenirii ]i a gestion`rii riscurilor; 
- protec\ia mediului ]i promovarea utiliz`rii eficiente a resurselor;  
- promovarea sistemelor de transport durabile ]i eliminarea blocajelor din cadrul 

infrastructurilor re\elelor majore; 
- promovarea ocup`rii for\ei de munc` ]i sprijinirea mobilit`\ii for\ei de munc`; 
- promovarea incluziunii sociale ]i combaterea s`r`ciei; 
- investi\iile în educa\ie, competen\e ]i înv`\are pe tot parcursul vie\ii; 
- consolidarea capacit`\ii institu\ionale ]i o administra\ie public` eficient`. 
Obiectivele tematice sunt transpuse în priorit`\i de investi\ii specifice pentru fiecare fond în 

parte. 
 

Politica de coeziune a UE 2014-2020 
Politica de coeziune –are ca obiectiv reducerea diferen\ei dintre nivelurile de dezvoltare ale 

diferitelor regiuni ]i state membre, pentru a consolida coeziunea economic` ]i social`. Acesta este 
unul dintre pilonii construcției europene împreun` cu piața unic` și uniunea monetar` – este unica 
politic` a Uniunii Europene care se refer` explicit la inegalit`țile sociale. În acest mod, politica 
implic` un transfer de resurse între statele membre, prin intermediul bugetului U.E., în scopul 
sprijinirii creșterii economice și a dezvolt`rii durabile prin investiții în oameni și în mediul 
înconjur`tor. 

Politica de coeziune este o expresie important` a solidarit`ții cu regiunile cele mai s`race și 
mai slab dezvoltate ale UE, dar înseamn` mai mult decât atât. Unul dintre cele mai importante 
succese înregistrate de UE a fost capacitatea sa de a crește nivelul de trai pentru toți cet`țenii s`i. 

Acest lucru nu este realizat doar prin ajutarea statelor membre și a regiunilor mai s`race s` 
se dezvolte și s` evolueze, dar și prin rolul UE în integrarea pieței unice ale c`rei dimensiuni ofer` 
piețe și economii de scar` tuturor regiunilor UE, bogate sau s`race, mari sau mici. Evaluarea de 
c`tre Comisie a cheltuielilor anterioare a evidențiat numeroase exemple de investiții care au avut ca 
rezultat valoare ad`ugat`, creștere economic` și crearea de locuri de munc`, fapt care nu ar fi fost 
posibil f`r` sprijin de la bugetul UE. 

Cadrul Financiar Multianual aprobat pentru perioada 2014-2020 prevede alocarea 
pentru politica de coeziune a 325 miliarde euro (în sc`dere cu cca. 35 miliarde euro fa\` de actuala 
perioad` de programare) reprezentând 34,24% din volumul total cheltuielilor UE pentru urm`torii 7 
ani. 

Arhitectura legislativ` a politicii de coeziune cuprinde: 
- un regulament general de stabilire a unor dispozi\ii comune referitoare la Fondul european 

de dezvoltare regional` (FEDR), Fondul social european (FSE), Fondul de coeziune, Fondul 
european agricol pentru dezvoltare rural` (FEADR), Fondul european pentru pescuit ]i afaceri 
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maritime (EMFF), precum ]i de stabilire a unor dispozi\ii generale privind FEDR, FSE ]i Fondul de 
coeziune; 

- trei regulamente specifice privind FEDR, FSE ]i Fondul de coeziune;   
- dou` regulamente privind obiectivul de cooperare teritorial` european` ]i Gruparea 

european` de cooperare teritorial` (GECT). 
 

Fondul European de Dezvoltare Regional` 
Fondul european de dezvoltare regional` (FEDR) urm`re]te consolidarea coeziunii 

economice, sociale ]i teritoriale în cadrul Uniunii Europene prin corectarea dezechilibrelor existente 
între regiunile acesteia. 

FEDR sprijin` dezvoltarea regional` ]i local` pentru a contribui la toate obiectivele 
tematice, prin stabilirea unor priorit`\i detaliate în vederea unui mai mare accent pus pe: 

-cercetare ]i dezvoltare, precum ]i inovare; 
-îmbun`t`\irea accesului la informa\ii ]i a calit`\ii acestora, precum ]i la tehnologiile 

comunica\iilor; 
-schimb`rile climatice ]i trecerea la o economie cu emisii reduse de dioxid de carbon; 
-sprijinul comercial acordat IMM-urilor; 
-serviciile de interes economic general; 
-infrastructurile de telecomunica\ii, energie ]i transport; 
-consolidarea capacit`\ii institu\ionale ]i o administra\ie public` eficient`; 
-infrastructurile de s`n`tate, educa\ie ]i sociale; ]i 
-dezvoltarea urban` durabil`. 
Pentru a asigura concentrarea investi\iilor la nivelul UE pe aceste priorit`\i, se stabilesc 

aloc`ri minime pentru un anumit num`r de zone prioritare. De exemplu, în regiunile mai dezvoltate 
]i de tranzi\ie, cel pu\in 80 % din resursele FEDR la nivel na\ional ar trebui s` fie alocate pentru 
eficien\` energetic` ]i energii regenerabile, inovare ]i sprijin pentru IMM-uri, din care cel pu\in 20 
% ar trebui s` fie alocate pentru eficien\` energetic` ]i energii regenerabile. Regiunile mai pu\in 
dezvoltate ar trebui s` dispun` de o palet` mai larg` de priorit`\i de investi\ii, care s` reflecte 
nevoile mai mari de dezvoltare ale acestora. Îns` acestea vor trebui s` aloce cel pu\in 50 % din 
resursele FEDR pentru eficien\` energetic` ]i energii regenerabile, inovare ]i sprijin pentru IMMuri. 
 

Fondul Social European 
În timp ce contribuie la coeziunea economic`, social` ]i teritorial`, Fondul social european 

(FSE) reprezint` principalul instrument al Uniunii Europene destinat investirii în oameni. Acesta 
confera cet`\enilor europeni oportunit`\i mai mari de angajare, promoveaz` o educa\ie mai bun` ]i 
îmbun`t`\e]te situa\ia persoanelor celor mai vulnerabile care se confrunt` cu riscul de s`r`cie. 

Regulamentul propune ca FSE s` vizeze patru obiective tematice în întreaga Uniune: 
-promovarea ocup`rii for\ei de munc` ]i sprijinirea mobilit`\ii lucr`torilor; 
-promovarea incluziunii sociale ]i combaterea s`r`ciei; 
-efectuarea de investi\ii în domeniul educa\iei, al form`rii competen\elor ]i al înv`\`rii pe 

tot parcursul vie\ii; 
-consolidarea capacit`\ii institu\ionale ]i a eficien\ei administra\iei publice. 
Fondul social european (FSE) si-a propus ca statele membere s` aib` obliga\ia de a stabili 

modul în care diferitele instrumente de finan\are vor contribui la realizarea obiectivelor principale 
ale strategiei Europa 2020, inclusiv prin stabilirea unor cote minime de sprijin prin fonduri 
structurale din FSE pentru fiecare categorie de regiuni (25% pentru regiunile de convergen\`, 40% 
pentru regiunile de tranzi\ie, 52% pentru regiunile de competitivitate, pe baza fondului de coeziune 
care continu` s` reprezinte o treime din alocarea pentru politica de coeziune în statele membre 
eligibile ]i excluzând cooperarea teritorial`). 
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Fondul de Coeziune 
Fondul de coeziune sprijin` statele membre al c`ror venit na\ional brut (VNB) pe cap de 

locuitor este mai mic de 90 % din media UE-27 pentru realizarea de investi\ii în re\elele de 
transport TENT ]i în domeniul mediului. 

În domeniul mediului, Fondul de coeziune va sprijini investi\iile în adaptarea la schimb`rile 
climatice ]i prevenirea riscurilor, investi\iile în sectoarele apei ]i de]eurilor, precum ]i în mediul 
urban. În conformitate cu propunerile Comisiei privind cadrul financiar multianual, investi\iile în 
energie sunt, de asemenea, eligibile pentru a beneficia de contribu\ie, cu condi\ia ca acestea s` aib` 
efecte pozitive asupra mediului. 

Prin urmare, investi\iile în eficien\a energetic` ]i energia regenerabil` sunt, de asemenea, 
sprijinite. În domeniul transporturilor, Fondul de coeziune va contribui la investi\iile în re\eaua 
transeuropean` de transport, precum ]i la cele în sisteme de transport cu emisii reduse de dioxid de 
carbon ]i în transportul urban. 
 

Facilitatea “Conectarea Europei” 
Comisia a propus crearea Facilit`ții „Conectarea Europei” pentru a accelera dezvoltarea 

infrastructurii moderne și de înalt` performanț` de care UE are nevoie, si care sa lege Europa în 
special în domeniul transporturilor, energiei și tehnologiei informației]i comunica\iilor (TIC). 

Facilitatea „Conectarea Europei” va contribui în mod esen\ial la asigurarea securit`\ii 
energetice, garantând accesul paneuropean la diferite surse ]i la diferi\i furnizori, atât în interiorul, 
cât ]i în afara Uniunii. Aceast` facilitate va contribui, de asemenea, la punerea în aplicare a noului 
concept de coeziune teritorial`, introdus prin Tratatul de la Lisabona. 
 

Cooperarea economic` teritorial` 
Cooperarea economic` teritorial` reprezint` un obiectiv al politicii de coeziune ]i ofer` un 

cadru pentru schimburile de experien\` între actorii de la nivel na\ional, regional ]i local din diferite 
state membre, precum ]i o ac\iune comun` în vederea g`sirii unor solu\ii comune la probleme 
comune. 

Aceasta este cu atât mai important` având în vedere c` provoc`rile cu care se confrunt` 
statele membre ]i regiunile dep`]esc tot mai mult frontierele na\ionale/regionale ]i necesit` ac\iuni 
comune ]i de cooperare la nivelul teritorial adecvat. Prin urmare, cooperarea teritorial` european` 
poate avea, de asemenea, o contribu\ie la stimularea noului obiectiv de coeziune teritorial` al 
Tratatului de la Lisabona. 

Propunerea face trimiteri la participarea \`rilor ter\e pentru a reflecta mai bine realitatea 
cooper`rii. Aceasta con\ine, de asemenea, trimiteri mai sistematice la rolul pe care grup`rile 
europene de cooperare teritorial` (GECT) îl pot juca în contextul cooper`rii. 

Propunerea stabile]te resursele financiare disponibile pentru fiecare component` ]i criteriile 
de alocare a acestora c`tre statele membre. Acestea vor fi alocate dup` cum urmeaz`: 

• 73,24 % pentru cooperare transfrontalier`; 
• 20,78 % pentru cooperare transna\ional`; 
• 5,98 % pentru cooperare interregional`. 

 
Politica Agricola Comuna (PAC) 
Lansat` în 1962, politica agricol` comun` (PAC), ca un parteneriat între agricultur` și 

societate, între Europa și agricultorii s`i, aceasta acord` agriculturilor asisten\` financiar` pentru a 
se asigura c` aceștia continu` s` lucreze p`mântul și s` creeze locuri de munc` suplimentare prin 
reamenajarea satelor, protejarea peisajului sau proiecte privind patrimoniul cultural și multe alte 
sarcini asociate în mod direct sau indirect cu gricultura și economia rural`. 
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Obiectivele sale principale sunt: 
- consolidarea productivit`ții agriculturii, pentru a le garanta consumatorilor o ofert` de 

alimente stabil` și accesibil`; 
- asigurarea unui nivel de trai echitabil pentru agricultorii europeni. 
Cinzeci de ani mai târziu, UE trebuie s` fac` faț` unor noi provoc`ri: 
- securitatea alimentelor: la nivel mondial, producția de alimente va trebui s` se dubleze 

pentru a putea hr`ni populația lumii, care se estimeaz` c` va fi de 9 miliarde în 2050; 
  - schimb`rile climatice și gestionarea durabil` a resurselor naturale; 

- susținerea zonelor rurale din întreaga UE și menținerea vitalit`ții economiei rurale. 
PAC este o politic` adoptat` de toate statele membre ale Uniunii Europene. Ea este 

gestionat` și finanțat` la nivel european din resursele bugetului anual al UE. 
 

Contextul actual 
Agricultura și p`durile acoper` vasta majoritate a teritoriului UE și au un rol-cheie în ceea 

ce privește s`n`tatea economiilor rurale și peisajul rural. Agricultorii îndeplinesc numeroase funcții 
diferite, de la producția de produse agricole alimentare și nealimentare la gestionarea peisajului 
rural, conservarea mediului natural și turism. 

Agricultura este principala activitate economic` în majoritatea zonelor rurale din UE. Cu 
toate acestea, mul\i agricultori practic` activit`\i suplimentare precum prelucrarea produselor 
agricole și cazare pentru turiști. Diversificarea economiei rurale este o surs` de vitalitate pe care UE 
o sprijin` și o încurajeaz` prin programele sale de dezvoltare rural`. 

Aproximativ jum`tate din popula\ia UE locuiește în zone rurale. f`r` agricultur`, ar exista 
pu\ine elemente care s` p`streze vitalitatea și unitatea multor comunit`\i rurale. Dac` ar disp`rea 
agricultura, în multe zone terenul ar fi abandonat. Aceasta contribuie la prevenirea depopul`rii 
rurale, cauzat` de oportunit`\ile limitate de ocupare a for\ei de munc` și de rata crescut` a 
șomajului. Serviciile publice – precum școlile și facilit`\ile medicale – sunt men\inute și 
îmbun`t`\ite, oferind oamenilor un bun motiv pentru a r`mâne în zonele rurale și a-și crește copiii 
aici. Politica agricol` comun` (PAC) este una dintre puținele politici comune cu adev`rat europene. 
Ea este conceput` pentru a oferi o activitate agricol` sustenabil` în Europa, prin îmbun`t`țirea 
competitivit`ții sale, prin asigurarea unei aprovizion`ri corespunz`toare și sigure cu produse 
alimentare, prin conservarea mediului înconjur`tor și a spațiului rural, oferind totodat` un standard 
de viaț` echitabil pentru comunitatea agricol`. Ca atare, aceasta înlocuiește cele 27 de politici 
agricole naționale diferite și reprezint` economii pentru bugetele naționale, datorit` faptului c` 
sprijinul direct acordat agricultorilor este furnizat prin intermediul bugetului UE f`r` a fi nevoie de 
cofinanțare național`. 

În prezent, agricultura european` trebuie s` fac` faț` mai multor provoc`ri. În ultimii ani, 
prețurile agricole au crescut cu 50 %, dar prețurile energiei și ale îngr`ș`mintelor au crescut cu 200 
% și, respectiv, 150 %. Rezultatul a fost o sc`dere dramatic` și pe termen lung a veniturilor 
agricole. Sectorul trebuie, de asemenea, s` fac` faț` provoc`rilor reprezentate de schimb`rile 
climatice și de degradarea mediului, precum și preocup`rilor presante legate de securitatea 
alimentar`, echilibrul teritorial și urm`rirea obiectivelor de creștere durabil`. 

Confruntat` cu aceste provoc`ri, PAC a evoluat semnificativ în ultimii ani. Reforma viitoare 
va continua acest proces și se va concretiza în formularea unei politici mai moderne și mai 
ecologice, în m`sur` s` contribuie activ la îndeplinirea obiectivelor Strategiei Europa 2020 prin 
stimularea potențialului economic în zonele rurale, prin dezvoltarea de piețe și locuri de munc` 
locale, prin acompanierea procesului de restructurare din agricultur` și prin ajutorul pentru venit 
acordat agricultorilor, astfel încât s` se mențin` un sector agricol durabil în toat` Europa. 
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Viitorul Politicii Agricole Comune 
PAC reformat` va promova o creștere inteligent`, durabil` și favorabil` incluziunii prin 

promovarea utiliz`rii eficiente a resurselor pentru a menține baza de producție pentru produsele 
alimentare, hrana pentru animale și energiile regenerabile în întreaga UE; prin stimularea acțiunilor 
de atenuare a schimb`rilor climatice și de adaptare la acestea, în vederea protej`rii ecosistemelor și 
a combaterii pierderii biodiversit`ții; și prin susținerea diversific`rii activit`ților economice în 
zonele rurale pentru a promova o dezvoltare teritorial` echilibrat` în întreaga Europ`. 

Astfel, modific`rile PAC sunt concepute astfel s` conduc` la un sistem mai just și mai 
echitabil de sprijin în întreaga UE, prin corelarea agriculturii cu politica de mediu în gestionarea 
durabil` a mediului rural și prin asigurarea faptului c` agricultura continu` s` contribuie la o 
economie rural` dinamic`. 

Structura de baz` pe doi piloni a PAC va fi menținut`, astfel: 
Pilonul I va continua s` furnizeze un sprijin direct pentru agricultori și s` sprijine m`surile 

de piaț`. Sprijinul direct și m`surile de piaț` sunt finanțate integral din bugetul UE, astfel încât s` se 
asigure aplicarea unei politici comune pe întreg teritoriul pieței unice și s` se permit` aplicarea unui 
sistem integrat de administrare și control. 

Pilonul II al PAC va continua s` furnizeze bunuri publice de mediu specifice, s` amelioreze 
competitivitatea sectoarelor agricol și forestier și s` promoveze diversificarea activit`ții economice 
și calitatea vieții în zonele rurale. M`surile din cadrul pilonului II sunt cofinanțate de statele 
membre, ceea ce contribuie la garantarea îndeplinirii obiectivelor subiacente și consolideaz` efectul 
de pârghie al politicii de dezvoltare rural`. Pilonul II contribuie, de asemenea, la obiectivele de 
coeziune ale UE prin rate mai ridicate de cofinanțare pentru regiunile mai s`race din UE. 

Principalele elemente ale reformei PAC sunt urm`toarele: 
 1. O distribuție mai echitabil` a ajutorului direct pentru venit. PAC reformat` va include un 

sistem de „convergenț`” pentru a reduce aceste discrepanțe și pentru a promova o distribuție mai 
echitabil` a sprijinului financiar. Acest obiectiv va fi realizat în modul urm`tor: în decursul acestei 
perioade (2014-2020), toate statele membre cu un nivel al pl`ților directe sub 90 % din media UE-
27 vor reduce cu o treime decalajul dintre nivelul lor actual și nivelul de 90 % din media pl`ților 
directe din UE. 
             2.Ecologizarea pl`ților directe. Ecologizarea obligatorie a pl`ților directe reprezint` un 
element fundamental al reformei. Aceasta va îmbun`t`ți performanțele de mediu ale sectorului și 
ilustreaz` clar modul în care PAC reformat` își va aduce contribuția la o gam` mai larg` de 
priorit`ți ale Uniunii. Mai precis, în viitor, 30 % din pl`țile directe vor fi condiționate de respectarea 
unei serii de practici ecologice, mai stricte decât cerințele de ecocondiționalitate. 
             3.Plafonarea nivelului pl`ților directe prin limitarea nivelului de baz` al ajutorului direct 
pentru venit pe care exploatațiile agricole de dimensiuni mari îl pot primi, ținând seama, în același 
timp, de economiile de scar` ale unor structuri mai mari și de locurile de munc` directe pe care 
aceste structuri le genereaz`. Comisia propune ca economiile s` fie reutilizate în alocarea bugetar` 
pentru dezvoltarea rural` și menținute în cadrul pachetelor naționale ale statelor membre din care 
acestea provin. Cel de-al doilea pilon al PAC, care se refer` la dezvoltarea rural`, va contribui în 
continuare la acoperirea anumitor nevoi naționale și/sau regionale, reflectând, în același timp, 
priorit`țile UE, și va face obiectul acelorași dispoziții prev`zute în strategia Europa 2020 axat` pe 
condiționalitate în funcție de performanțe, ca și celelalte fonduri structurale. 

Finan\`ri prin Politica Agricol` Comun` 2014-2020 
Politica Agricola Comuna, finanteaza comunitatile rurale prin doua fonduri: Fondul 

European Agricol de Garantare – FEAGA, adresat pietelor agricole reglementate (asa numitelor 
piete comune organizate) si Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala – FEADR, adresat 
masurilor de dezvoltare rurala durabila devenita al doilea pilon al aplicarii PAC dupa reforma din 
2003 si cu o pondere tot mai importanta in finantarea prin bugetul comunitar. 
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Dup` anul 2013, Fondul European agricol pentru dezvoltare rural` (FEADR) a fost inclus în 
cadrul strategic comun (CSC) pentru toate fondurile structurale și în contractele prev`zute cu toate 
statele membre. Acordând o atenție mai mare dimensiunii teritoriale a dezvolt`rii socioeconomice și 
reunind toate fondurile UE disponibile într-un singur contract, dezvoltarea economic` a zonelor 
rurale din întreaga UE va beneficia de mai mult sprijin în viitor. 

Ca urmare, prin Politica agricola comuna (PAC) agricultorii vor beneficia, de o pozitie mai 
solida in cadrul lantului productiei alimentare si noua politica agricola comuna va fi mai bine 
directionata, mai eficienta si mai transparenta. 

Cota Politicii Agricole Comune (PAC) in Cadrul Financiar Multianual (CFM) pentru 
perioada 2014-2020 va fi in total de 408.3 miliarde euro: 

1.      312,7 miliarde euro sau 29% pentru cheltuielile legate de piata si ajutoare directe 
(pilonul 1); 

1. 95,6 miliarde euro sau 9% pentru dezvoltarea rurala (pilonul 2). 
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2.3. Contextul na\ional de dezvoltare durabil` 
 
 

România este a șaptea țar` din UE 
dup` populație (20,12 milioane conform 
rezultatelor definitive ale recens`mântului 
populației și al locuințelor din 2011 
comunicate de INS) și a doua țar` din 
grupul noilor state membre, dup` Polonia.  
 

În perioada 2001‐2008, economia 
româneasc` a crescut cu 5‐6 % pe an, în 
medie, aceasta fiind una intre cele mai 
rapide rate de creștere din Uniunea 
European`. 

Programul de Convergenț` este 
realizat în concordanț` cu Codul de 
conduit` referitor la Specificațiile privind 
Implementarea Pactului de Stabilitate ]i Cre]tere ]i la Liniile orientative pentru formatul ]i 
conținutul Programelor de Stabilitate ]i de Convergenț` din 3 septembrie 2012. 
 

Cre]tere economic` 
Între 2009 și 2012, PIB‐ul României a avut o tendinț` oscilant`. Dup` o creștere medie 

anual` de +7,2 % în 2006‐2008, anul 2009 a adus o contracție sever` de 6,6 %, din cauza încetinirii 
creșterii economice. Creșterea a revenit în 2011 (+2,5 %), dar a încetinit în 2012. Anul 2012 a fost 
afectat, pe de o parte, de seceta sever` cu efecte nefavorabile asupra producției agricole ]i de 
absorbția redus` a fondurilor structurale, ca urmare a întreruperii unor programe, iar pe de alt` parte 
de recesiunea din zona euro care a redus cererea extern`. În aceste condiții, cre]terea produsului 
intern brut a fost de 0,7%. 

Pentru perioada 2015-2016, conform Programului de Convergenta, se estimeaz` c` 
economia româneasc` î]i va relua cre]terea mai susținut`, cu un ritm apropiat de potențial, fiind 
posibil` o cre]tere a produsului intern brut, în medie, cu 2,5% anual. Cre]terea economic` în aceast` 
perioad` va fi susținut` pe latura ofertei interne, în principal, de construcții ]i servicii, a c`ror 
valoare ad`ugat` brut` se va majora, în medie, anual cu 5,2% ]i respectiv cu 2,4%. Sectorul 
industrial va înregistra, de asemenea, o accelerare a dinamicii, ritmul mediu anual fiind de 2,2%, iar 
pentru agricultur` se estimeaz` o cre]tere care este caracteristica unei perioade climatice normale 
pentru România, respectiv, o cre]terea medie anual` de 1,2%. 
 

Documente strategice si opera\ionale privind stabilirea priorita\ilor de dezvoltarea a 
Rom@niei in perioada 2014-2020 
 

Obiectivele na\ionale asumate in contextual strategiei Europa 2020 
 

Strategia „Europa 2020 – O strategie europeana pentru crestere inteligenta, durabila si 
favorabila incluziunii“ fixeaza 5 obiective asumate la nivel european, concrete si cuantificabile în 
domeniile: ocupare, cercetare, mediu – energie, educatie si combaterea saraciei – incluziune sociala. 
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Aceste obiective sunt transpuse în tinte nationale suficient de ambitioase dar ]i adaptate realita\ilor 
na\ionale. 

Strategia ocupa deja o pozitie prioritara pe agenda institutiilor UE si statelor membre: 
Consiliul European si formatiunile sectoriale ale Consiliului UE ofera impulsurile necesare atingerii 
obiectivelor strategiei si vor evalua atent, alaturi de Comisia Europeana si în cadrul Semestrului 
European (calendarul de implementare si monitorizare al strategiei), progresele înregistrate la nivel 
european si national. Comisia Europeana a lansat deja un prim Raport Anual asupra Cresterii 
Economice precum si 7 initiative emblematice pe domeniile strategiei. 

Ini\iativele emblematice prevazute [n strategia Europa 2020, propun ac\iuni concrete ce vor 
fi implementate sinergic la nivel european si national de catre Comisie ]i statele membre. Acestea  
din urma vor implementa strategia, la nivel na\ional ]i local, prin intermediul Programelor 
Na\ionale de Reforma (PNR) elaborate în strânsa coordonare cu Programele de Stabilitate ]i 
Cre]tere pentru statele din zona Euro si Programele de Convergen\a pentru statele din zona non-
Euro. 
 

Programul Na\ional de Reforma 
La nivel na\ional, au fost stabilite \intele valorice pentru toate obiectivele strategiei Europa 

2020, astfel a fost elaborat Programul Na\ional de Reforma (PNR) 2011 - 2013 în care au fost 
abordate: cadrul macro-economic, \intele na\ionale ]i principalele masuri pentru atingerea acestora, 
reformele prioritare precum ]i blocajele în calea cre]terii economice ]i a ocuparii fortei de munca. 
 

Obiective na\ionale ]i masuri prioritare pentru atingerea obiectivelor strategiei 
Europa 2020: 
 

1. Ocuparea for\ei de munca: rata de ocupare asumata de România trebuie sa ajunga la 
70% pentru grupa de vârsta 20 – 64 la orizontul anului 2020. 
 

2. Cercetare, dezvoltare, inovare: nivelul investi\iilor în cercetare ]i dezvoltare (sectoarele 
public si privat) trebuie sa atinga 2% din PIB în anul 2020. 
 

3. Schimbari climatice ]i energie 
3.1. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera (GES): se tinteste o reducere cu 20% a 

emisiilor de gaze cu efect de sera (GES) pâna în anul 2020 fa\` de nivelurile înregistrate în anul de 
referinta 1990. 

3.2. Surse regenerabile de energie (SRE): \inta na\ionala pentru energia din surse 
regenerabile este cea impusa de Directiva 2009/28/EC conform careia ponderea energiei din surse 
regenerabile în consumul final brut de energie va trebui sa fie de 24% în 2020. 

3.3 Eficien\a energetica: s-a estimat ca în anul 2020 România va putea realiza o economie 
de energie primara de cca. 10 Mtep (ceea ce reprezinta o reducere de cca. 19% comparativ cu 
proiec\iile PRIMES 2007). 
 

4. Educa\ie 
4.1 Reducerea ratei parasirii timpurii a ]colii: se vizeaza atingerea unei rate a p`r`sirii 

timpurii a ]colii de maximum 11,3% în 2020. 
4.2 Cresterea ponderii popula\iei cu vârsta de 30-34 ani cu nivel de educatie ter\iara: 

atingerea unei rate a p`r`sirii timpurii a ]colii de minim 26,7% în 2020, fata de 16,8% în 2009. 
 
5. Incluziunea social`/reducerea s`r`ciei: se vizeaz` reducerea numarului de persoane 

aflate în risc de saracie ]i excluziune social` cu 580.000 persoane pâna în anul 2020. 
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Acordul de parteneriat propus pentru Rom@nia pentru perioada de programare 

20014-2020. 
Pentru România, fondurile europene vor reprezenta în continuare unul dintre cele mai 

importante instrumente ce vor fi utilizate pentru reducerea disparit`\ilor regionale, precum ]i 
promovarea cre]terii economice la nivel regional ]i local, consolidarea competitivit`\i ]i cre]terea 
ocup`rii for\ei de munc`, obiective de referin\` la nivelul Uniunii Europene. 

{n conformitate cu Memorandumul ”Aprobarea ac\iunilor ]i documentelor privind preg`tirea 
acces`rii ]i implement`rii fondurilor europene în perioada 2014-2020”, la nivelul fiec`rui Stat 
Membru, documentele prev`zute de proiectele regulamentelor europene, sunt: 
 

1. Acordul de Parteneriat, documentul elaborat de un stat membru, în colaborare cu actorii 
socio-economici, care stabile]te strategia, priorit`\ile ]i cadrul institu\ional pentru implementarea 
fondurilor europene, ]i aprobat de c`tre Comisia European` în urma evalu`rii ]i dialogului cu statul 
membru; 

2.Programele Opera\ionale/ Programul Na\ional pentru Dezvoltare Rural`. 
Selectarea obiectivelor tematice (OT) este determinat` de contribuția lor la susținerea 

principalelor provoc`ri de dezvoltare: 
a Competitivitatea 
b. Oamenii ]i societatea 
c. Infrastructura 
d. Resursele 
e. Guvernan\a 
3.Strategia de dezvoltare rural` a României 2014-2020 
Urmând liniile trasate de aceast` strategie ambi\ioas`, Programul National de Dezvoltare 

Rurala î]i propune s` r`spund` obiectivelor generale ale Politicii Agricole Comune legate de 
securitatea alimentar`, gestionarea durabil` a resurselor naturale ]i dezvoltarea teritorial` 
echilibrat`, dar ]i obiectivelor specifice ale dezvolt`rii rurale. Astfel, abordând într-un mod strategic 
toate cele ]ase priorit`\i de dezvoltare rural`, PNDR î]i propune s` sprijine într-un mod sustenabil ]i 
inteligent dezvoltarea economic` ]i social` a zonelor rurale din România. 

România se confrunt` cu provoc`ri enorme în atingerea poten\ialului s`u economic ]i social, 
în sectorul agro – alimentar ]i forestier, precum ]i la nivelul zonelor rurale. PIB-ul pe cap de 
locuitor este mai mic de 50 % din media UE ]i semnificativ mai mic în zonele rurale. 

Din punct de vedere al dezvolt`rii, zonele rurale înregistreaz` un decalaj semnificativ fa\` de 
zonele urbane ]i se caracterizeaz` prin: deficien\e structurale persistente (num`rul mare al 
popula\iei ocupate în agricultur`, îmb`trânirea popula\iei, un num`r mare de exploata\ii de 
subzisten\` etc.); valoare ad`ugat` sc`zut` a produselor agro-alimentare; randamentele ]i 
productivitatea muncii sc`zute în special în agricultura de semisubzisten\`; spirit antreprenorial slab 
pentru dezvoltarea activit`\ilor economice, acces redus la credite; o pia\` a terenurilor 
nefunc\ional`; o modest` orientare c`tre export; investi\ii insuficiente în cercetare ]i dezvoltare; 
accesul la servicii ]i infrastructur` cu mult în urma zonelor urbane; cre]terea continu` a 
disparit`\ilor regionale; o pondere ridicat` a popula\iei expuse riscului de s`r`cie ]i excluziune 
social`; o administra\ie public` ineficient`; o serie de riscuri pentru oameni ]i mediu exacerbate de 
schimb`rile climatice ]i care reprezint` o amenin\are pentru zonele rurale ]i, în general, a 
teritoriului na\ional. 

Obiectivele propuse ]i \intele aferente sunt în concordan\` cu priorit`\ile strategice na\ionale 
prezentate în: 

a) Acordul de Parteneriat propus pentru Rom@nia, 
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b) Cadrul na\ional strategic pentru dezvoltarea durabil` a sectorului agroalimentar ]i a 
spa\iului rural în perioada 2014-2020-2030, 

c) Regulamentul Parlamentului European ]i al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare 
rural` acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rural` (FEADR). 

Sprijinul oferit prin PNDR 2014-2020 va asigura complementaritatea ]i coeren\a cu sprijinul 
furnizat prin Pilonul I – pl`\i. 
 

Analiza sectorului agricol rom@nesc 
În Rom@nia suprafa\a agricol` utilizat` (SAU) este în sc`dere, tendin\` manifestat` ]i în 

UE27. În perioada 2005- 2010, SAU a sc`zut cu 4,5 % (de la 13,9 mil. Ha la 13,3 mil. ha). În 
structura pe categorii de folosin\` cea mai mare pondere o de\in terenurile arabile (62,4 %), urmate 
de p`]uni ]i fâne\e (33,9%), ambele categorii având îns` o tendin\e de sc`dere. 

Dimensiunile fizic` ]i economic` ale exploata\iilor agricole din RO înregistreaz` diferen\e 
semnificative fa\` de mediile europene. În 2010, pe teritoriul tarii noastre se aflau 32,1% 
(3.859.040) din totalul exploata\iilor agricole din UE27 (cu 10,0% mai pu\ine fa\` de 2005). 

Dimensiunea medie a unei exploata\ii române]ti (3,4 ha SAU/ferm`), de peste 4 ori mai 
mic` decât cea european` (14,3 ha SAU), iar gradul de fragmentare este unul foarte ridicat, 
suprafața medie a parcelei fiind de 0.45 ha, fiecare fermier deținând în medie 4.8 parcele. Un 
decalaj mare fa\` de UE27 exist` ]i în cazul dimensiunii economice, care este de 9,4 ori mai mic` în 
Romania (2.700,2 euro produc\ie standard /ferm` în Romania; 25.450,0 euro /ferm` în UE27. 

Forma juridica de organizare a exploatațiilor agricole in anul 2010 era data in proportie de 
99.2% de exploata\ii agricole individuale, persoane fizice autorizate sau întreprinderi familial, restul 
de 0.8% (doar 30,6 mii) fiind exploata\ii agricole cu personalitate juridic`. 

Sectorul de producție 
Cre]terea animalelor este un domeniu cu tradi\ie în România, fapt confirmat de 

preponderen\a fermelor cu profil de cre]tere a animalelor ]i mixte (68% din total). Totu]i, efectivele 
de animale au un nivel redus (4,0% din total UE 27), iar num`rul acestora a sc`zut într-un ritm mai 
accelerat în Romania decât în UE. În cazul Romania, tendin\e de diminuare s-au manifestat doar la 
bovine ]i porcine, restul efectivelor înregistrând cre]teri. 

Forța de munca in agricultura la nivel national este înc` supradimensionat`, comparativ cu 
alte state ale UE. Astfel, in 2012 peste 28% din totalul persoanelor ocupate activau în agricultur`, 
2,1% în industria alimentar`, 2,0% în turism ]i 0,7%, în sectorul forestier. 

În profil regional, rata de ocupare în activit`\i agricole, forestiere ]i piscicole înregistreaz` 
cele mai mari valori în Regiunile Nord-Est (41,54%) ]i Sud-Vest Oltenia (40,09%), unde ]i 
caracterul rural este mai pronun\at. 

{n ceea ce prive]te productivitatea muncii si a factorilor de producție, exist` decalaje 
semnificative între Romania ]i UE ]i în materie de productivitate a muncii în sectorul agricol. 
Valoarea medie a productivit`\ii muncii pentru anii 2010-2012 a fost de patru ori mai mic` decât 
cea înregistrat` în UE (4.328,5 euro/AWU (Unitati Anuale de Munca), respectiv 14.967,0 
euro/AWU. Indicatorul a avut una dintre cele mai sc`zute rate de cre]tere comparativ cu restul 
\`rilor europene (de doar 0,1%). 

Printre cauzele diferen\elor de productivitate se num`r` gradul sc`zut de instruire al 
lucr`torilor din agricultur`, sistemul public de consultan\` insuficient dezvoltat și diseminarea 
ineficient` a rezultatelor cercet`rii agricole c`tre fermele mici și mijlocii Astfel, în 2010, doar 2,5% 
dintre managerii exploatațiilor agricole erau absolven\i ai unei forme de înv`\`mânt agricol 
(educație de baz` sau complet`) (faț` de 7,3% în 2005), cu mult sub nivelul european de 29,6%, iar 
97,5% aveau numai experien\` practic` agricol`. 

În ceea ce privește sectorul de cercetare agricol`, rezultatele slabe se reflect` ]i prin 
ponderea sc`zut` a IMM-urilor din sectorul agricol care desf`]oar` activit`\i de cercetare - 
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dezvoltare, respectiv 1,2% din totalul IMM-urilor care desf`șoar` astfel de activit`ți (2011). Cât 
privește sistemul de consultan\` la nivelul anului 2012, num`rul total de angaja\i din re\eaua de 
consultan\` public` era de 850 persoane din care 500 în centrele locale de consultan\` agricol` ]i 
350 în camerele agricole jude\ene. 

Totusi, ca efect al restructur`rilor de produc\ie ]i a aloc`rilor comunitare, productivitatea 
global` a factorilor din agricultur` a crescut cu 13% între anii 2009-2011 fa\` de 2005. 

Industria alimentar` 
Dup` aderarea la UE num`rul unit`\ilor din industria alimentar` a sc`zut cu aproximativ 

13%, fenomen cauzat în principal de ritmul lent ]i/sau incapacitatea acestora de a se adapta la 
standardele europene ]i de lipsa de viabilitate a lan\ului de aprovizionare cu materii prime. 

În 2011, în sector mai func\ionau 7.508 de unit`\i (1,6% din totalul întreprinderilor existente 
la nivel na\ional), din care mai bine de 98% erau IMM-uri. 

{n ceea ce privește popula\ia angajat` în industria alimentar` a României, în 2011 acesta 
înregistra 2,1% din totalul populației ocupate, procent mai mic cu 34% decât media UE-12 situat` la 
2,8%. Raportul dintre populația ocupat` în agricultur` ]i cea din industria alimentar` este de 12:1, 
fa\` de media din UE-12, de 5:1, sau de state precum Ungaria, unde raportul este de circa 2:1. 

{n contextul în care în proporție de circa 70% se export` înc` produc\ie neprelucrat` sau 
prelucrat` primar (animale vii, cereale, oleaginoase, tutun, gr`simi ]i uleiuri vegetale), aceasta este 
o industrie esențial` care pune la dispoziție posibilit`\i variate pentru valorificarea eficient` a 
diversit`\ii materiilor prime. Gradul relativ sc`zut de dotare ]i tehnologiile dep`]ite utilizate, în 
majoritatea unit`\ilor de profil se reflect` în nivelul redus al productivit`\ii muncii din sector, care, 
în 2010, se situa cu 78% sub media european` (40.785euro/persoana în UE27;9.086,3euro/persoan` 
în Romania). 

La nivel național, exist` un potențial bun, dar înc` nevalorificat, de recunoaștere și 
promovare a m`rcilor locale prin includerea acestora în schemele de calitate din UE. De]i, exist` 
4180 produse tradi\ionale, la nivelul anului 2013 exist` un singur produs recunoscut ]i protejat la 
nivel comunitar. 

Sectorul forestier 
În 2010, dimensiunea Fondului Forestier Na\ional (FFN) ]i a Vegeta\iei Forestiere din Afara 

Fondului Forestier Na\ional (VFAFFN) era sub pragul minim posibil pentru Romania (32%), dar ]i 
sub media european` (41,2% din suprafa\a total`). Suprafa\a FFN si a VFAFFN a sc`zut cu 10 mii 
ha fa\` de anul 2005. De]i legisla\ia silvic` în vigoare este revizuit`, administrarea eficient` a 
sectorului întâmpin` o serie de impedimente. În primul rând re\eaua de drumuri forestiere este slab 
dezvoltat` (densitatea medie a drumurilor forestiere este de 6,3 m /ha). De asemenea dotarea tehnica 
a firmelor care activeaz` în industria de exploatare si prelucrare primar` a lemnului este 
insuficient`, învechit` ]i slab diversificat`. 
 

Domenii prioritare ale PNDR pentru perioada 2014 – 2020 
 

Prioritatea 1: Încurajarea transferului de cuno]tin\e ]i a inov`rii în agricultur`, în 
silvicultur` ]i în zonele rurale 

Domenii de interventie: 
1. Încurajarea inov`rii, a cooper`rii ]i a cre`rii unei baze de cuno]tin\e în zonele rurale 
Masuri: 
1. Transferul de cuno]tin\e ]i ac\iuni de informare: 
a. Sprijin pentru furnizarea de instruire / dobândirea de competen\e; 
b. Sprijin pentru proiectele demonstrative / actiuni de informare; 
c. Sprijin pentru schimburi de experienta in gestionarea exploatatiei agricole ]i silvice pe 

termen scurt, precum ]i vizite in ferma ]i exploatatii forestiere. 
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2. Consolidarea leg`turilor dintre agricultur`, produc\ia alimentar` ]i silvicultur`, pe de o 
parte, ]i cercetare ]i inovare, pe de alt` parte, inclusiv în scopul unei gestion`ri mai bune a mediului 
]i al unei performan\e de mediu îmbun`t`\ite 

M`suri: 
1. Cooperare; 
a. Sprijin pentru înfiin\area ]i func\ionarea grupurilor opera\ionale; 
b. Sprijin pentru proiecte pilot; 
3. Încurajarea înv`\`rii pe tot parcursul vie\ii ]i a form`rii profesionale în sectoarele agricol 

]i forestier. 
M`suri: 
1. Transferul de cuno]tin\e ]i ac\iuni de informare; 
a. Sprijin pentru furnizarea de instruire / dobândirea de competen\e; 
b. Sprijin pentru proiectele demonstrative / actiuni de informare; 
2. Cooperare: 
a. Sprijin pentru înfiin\area ]i func\ionarea grupurilor opera\ionale; 
b. Sprijin pentru proiecte pilot. 

 
Prioritatea 2: Cre]terea viabilit`\ii exploata\iilor ]i a competitivit`\ii tuturor tipurilor 

de agricultur` în toate regiunile ]i promovarea tehnologiilor agricole inovatoare ]i a 
gestion`rii durabile a p`durilor: 

1. {mbun`t`\irea performan\ei economice a tuturor fermelor ]i facilitarea restructur`rii ]i 
modernizarii fermelor, în special în vederea cre]terii particip`rii ]i orient`rii c`tre pia\`, c`t ]i a 
diversific`rii agricole 

M`suri: 
1. Investi\iile în active fizice: 
a) Sprijin pentru investi\ii în exploata\iile agricole; 
b) Sprijin pentru investi\ii în infrastructura agricol` ]i forestier`; 
2. Cooperare 
a) Sprijin pentru dezvoltarea de noi produse, procese ]i tehnologii; 
2. Facilitarea intr`rii în sectorul agricol a unor fermieri califica\i corespunz`tor ]i, în special, 

a reînnoirii genera\iilor. 
Masuri: 
1. Dezvoltarea afacerilor fermei 
2. Ajutor start up pentru tinerii fermieri 

 
Prioritatea 3: Promovarea organiz`rii lan\ului alimentar, inclusiv procesarea ]i 

comercializarea produselor agricole, a bun`st`rii animalelor ]i a gestion`rii riscurilor în 
agricultur` 

Domenii de interven\ie: 
1. Îmbun`t`\irea competitivit`\ii produc`torilor primari printr-o mai bun` integrare a 

acestora în lan\ul agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate, al cre]terii valorii ad`ugate a 
produselor agricole, al promov`rii pe pie\ele locale ]i în cadrul circuitelor scurte de aprovizionare, 
al grupurilor ]i organiza\iilor de produc`tori ]i al organiza\iilor interprofesionale. 

M`suri: 
1. Investi\iile în active fizice: 
a) Sprijin pentru investi\ii în procesare/marketing ]i/sau dezvoltarea produselor agricole. 
2. Cooperare: 
a) Sprijin pentru dezvoltarea de noi produse, inclusiv procedee ]i tehnologii; 
b) Sprijin pentru cooperarea pe vertical` ]i orizontal` între actorii din cadrul lan\ului. 
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c) Sprijin pentru cooperarea micilor operatori; 
d) Sprijin pentru promovarea local` a lan\urilor scurte de aprovizionare ]i a pie\elor locale. 
2. Sprijinirea gestion`rii ]i a prevenirii riscurilor la nivelul exploata\iilor: 
a) Contribu\ia financiar` la fondurile mutuale. 

 
Prioritatea 4: Refacerea, conservarea ]i consolidarea ecosistemelor care sunt legate de 

agricultur` ]i silvicultur` 
Domenii de interven\ie: 
1. Refacerea, conservarea ]i dezvoltarea biodiversit`\ii, inclusiv în zonele Natura 2000, în 

zonele care se confrunt` cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice ]i în cadrul 
activit`\ilor agricole de mare valoare natural`, precum ]i a st`rii peisajelor europene 

M`suri: 
1. Transferul de cuno]tin\e ]i ac\iuni de informare: 
a) Sprijin pentru furnizarea de instruire / dobândirea de competen\e; 
b) Sprijin pentru proiectele demonstrative/ac\iuni de informare; 
2. Agro-mediu – clim`: 
a) Pl`\i pentru angajamente de agro-mediu-clim`: 
3. Agricultura Ecologic`. 
4. Pl`\i pentru zonele care se confrunt` cu constrângeri naturale sau alte constrângeri 

specifice: 
a) Pl`\i compensatorii pe ha SAU din zona montan`; 
b) Pl`\i compensatorii pe ha SAU din zonele cu constrângeri naturale semnificative; 
c) Pl`\i compensatorii pe ha SAU din zonele cu constrângeri specifice. 
5. Cooperare: 
a) Sprijin pentru cooperarea micilor operatorii 
b) Sprijin pentru promovarea local` a lan\urilor scurte de aprovizionare ]i a pie\elor locale; 
c) Sprijin pentru abord`ri colective pentru proiecte / practici de mediu. 
2. Ameliorarea gestion`rii apelor, inclusiv gestionarea îngr`]`mintelor ]i a pesticidelor: 
M`suri: 
1. Transferul de cuno]tin\e ]i ac\iuni de informare; 
2. Investi\iile în active fizice; 
a) Sprijin pentru investi\ii în infrastructura agricol` ]i forestier`. 
3. Agro-mediu – clim`: 
a) Pl`\i pentru angajamente de agro-mediu-clim`; 
4. Pl`\i pentru zonele care se confrunt` cu constrângeri naturale sau alte constrângeri 

specifice: 
a) Pl`\i compensatorii pe ha SAU din zona montan`; 
b) Pl`\i compensatorii pe ha SAU din zonele cu constrângeri naturale semnificative; 
c) Pl`\i compensatorii pe ha SAU din zonele cu constrângeri specifice; 
5. Agricultura ecologic`. 
3. Prevenirea eroziunii solului ]i ameliorarea gestion`rii solului: 
1. Împ`durirea ]i crearea de suprafe\e împ`durite; 
2. Agro-mediu – clim`; 
3. Agricultura ecologic`: 
4. Pl`\i pentru zonele care se confrunt` cu constrângeri naturale sau alte constrângeri 

specifice: 
a) Pl`\i compensatorii pe ha SAU din zona montan`; 
b) Pl`\i compensatorii pe ha SAU din zonele cu constrângeri naturale semnificative; 
c) Pl`\i compensatorii pe ha SAU din zonele cu constrângeri specifice. 
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Prioritatea 5: Promovarea utiliz`rii eficiente a resurselor ]i sprijinirea tranzi\iei c`tre 

o economie cu emisii reduse de carbon ]i rezistent` la schimb`rile climatice în sectoarele 
agricol, alimentar ]i silvic 

Domenii de interven\ie: 
1. Eficientizarea utiliz`rii apei în agricultur`. 
M`suri: 
1. Investi\iile în active fizice; 
2. Agro-mediu – clim`; 
2. Eficientizarea utiliz`rii energiei în sectorul agroalimentar. 
M`suri: 
1. Investi\iile în active fizice: 
a) Sprijin pentru investi\ii pentru eficientizarea consumului de energie în exploata\iile 

agricole ]i forestiere; 
b) Sprijin pentru infrastructura privind dezvoltarea ]i modernizarea sau adaptarea 

activit`\ilor agricole ]i silvice; 
2. Cooperare, grupuri opera\ionale ]i proiecte aferente: 
3. Facilitarea furniz`rii ]i a utiliz`rii surselor regenerabile de energie, a subproduselor, a 

de]eurilor, a reziduurilor ]i a altor materii prime nealimentare, în scopul bioeconomiei. 
M`suri: 
1. Transferul de cuno]tin\e ]i ac\iuni de informare. 
2. Investi\iile în active fizice: 
a) Sprijin pentru investi\ii în exploata\iile agricole; 
b) Sprijin pentru infrastructura privind dezvoltarea ]i modernizarea sau adaptarea 

activit`\ilor agricole ]i silvice. 
4. Dezvoltarea exploata\iilor ]i a întreprinderilor. 
5. Cooperare (Art.36) (Art.61, 62, 63). Cooperarea ]i Programul PEI poate fi construit` în 

grupuri opera\ionale pe baza urm`toarelor articole: 
• Transferul de cuno]tin\e ]i ac\iuni de informare; 
• Cooperare, grupuri opera\ionale ]i proiecte aferente; 
• Investi\iile în active fizice; 
• Re\eaua Na\ional` de Dezvoltare Rural` pentru activit`\i de diseminare, bune practici; 
6. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de ser` ]i de amoniac din agricultur`: 
M`suri: 
1. Investi\iile în active fizice: 
a) Sprijin pentru investi\ii în exploata\iile agricole. 
2. Agro-mediu – clim`: 
a) Pl`\i pentru angajamente de agro-mediu-clim`; 
6. Promovarea capt`rii carbonului în agricultur` ]i silvicultur`. 
M`suri: 
1. Transferul de cuno]tin\e ]i ac\iuni de informare. 
2. Agro-mediu – clim`: 
a) Pl`\i pentru angajamente de agro-mediu-clim`. 
3. Agricultura ecologic`. 
4. Împ`durirea ]i crearea de suprafe\e împ`durite. 
5. Cooperare, grupuri opera\ionale ]i proiecte aferente. 
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Prioritatea 6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii s`r`ciei ]i a dezvolt`rii 
economice în zonele rurale 

Domenii de interven\ie: 
1. Facilitarea diversific`rii, a înfiin\`rii ]i a dezvolt`rii de întreprinderi mici ]i a cre`rii de 

locuri de munc` 
M`suri: 
1. Investi\iile în active fizice. 
a) Sprijin pentru investi\ii în în prelucrarea / comercializarea produselor agricole. 
2. Dezvoltarea afacerilor fermei. 
a) Sprijin pentru înfiin\area ]i dezvoltarea activit`\ii neagricole în spa\iul rural. 
2. Încurajarea dezvolt`rii locale în zonele rurale. 
M`suri: 
1. Servicii de baz` ]i reînoirea satelor în zonele rurale. 
a) Sprijin pentru investi\ii în infrastructur` la scar` mic`. 
b) Sprijin pentru investi\ii în servicii locale de baz` pentru popula\ia rural`. 

 
Obiective transversale [n PNDR 2014-2020 
Mediu ]i clim` 
Strategia EU 2020 impune o nou` abordare a sprijinului oferit prin PNDR ]i finan\at prin 

FEADR, si enumera câteva \inte clare: reducerea emisiilor de gaze cu efect de ser` cu cel pu\in 20% 
fa\` de nivelurile din 1990, sau cu 30%, dac` exist` condi\ii favorabile în acest sens; cre]terea la 
20% a ponderii surselor regenerabile de energie în consumul final de energie ]i o cre]tere cu 20% a 
eficien\ei energetice. 

În acest scop, în elaborarea PNDR trebuie s` se \in` seama de diversitatea situa\iilor care 
afecteaz` zonele rurale cu caracteristici diferite sau diferitele categorii de beneficiari poten\iali, 
precum ]i de obiectivele transversale legate de inovare, de protec\ia mediului ]i de atenuarea 
schimb`rilor climatice ]i de adaptarea la acestea. 

Toate priorit`\ile de dezvoltare rural`, prin domeniile de interven\ie ]i m`surile ce duc la 
îndeplinirea lor contribuie la realizarea obiectivelor transversale legate de inovare, de protec\ia 
mediului ]i de atenuarea efectelor schimb`rilor climatice ]i de adaptarea la acestea. 

Astfel, cel pu\in 30 % din contribu\ia total` a FEADR la programul de dezvoltare rural` este 
rezervat` în primul rând pentru m`suri în temeiul articolului 29 – Agromediu, 30 – Agricultur` 
Ecologic`, 32 – Zone afectate de constrângeri naturale ]i specifice ]i 23 - Împ`durirea ]i crearea de 
suprafe\e împ`durite, dar ]i pentru anumite m`suri de investi\ii realizate în baza articolelor 18, 20 ]i 
22: 

Inovarea 
Ca ]i tematicile legate de mediu ]i schimb`ri climatice, inovarea î]i propune s` r`spund` la 

noile provoc`ri ap`rute: o cerere tot mai mare de alimente, o presiune din ce în ce mai mare asupra 
resurselor ]i mediului înconjur`tor. Agricultura va trebui a]adar s` se adapteze la aceste noi 
coordonate ]i s` \in` cont atât de eficien\a utiliz`rii materiilor prime cât ]i de o dezvoltare 
sustenabil`. Conceptul de inovare devine astfel un element-cheie în PNDR 2014- 2020.   

Abordarea inov`rii ca tem` transversal` care contribuie la realizarea celorlalte priorit`\i de 
dezvoltare rural` va fi realizat` printr-o serie de mijloace: 

a) Abordarea inov`rii în strâns` corela\ie cu prioritatea 1: activarea „poten\ialului inovator” 
al ac\iunilor de informare, formare, consultan\` ]i cooperare în cadrul celorlalte 5 priorit`\i; 

b) Încurajarea poten\ialului de inovare al GAL-urilor: GAL-urile reprezint` prin natura lor 
abordare inovativ` ]i, mai ales, au poten\ialul de a activa sinergii la nivel local; 

c) Încurajarea ac\iunilor inovatoare în cadrul tutoror priorit`\ilor ]i m`surilor; 
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d) Încurajarea grupurilor opera\ionale în cadrul Parteneriatului European pentru Inovare 
(PEI) privind Productivitatea ]i Durabilitatea Agriculturii; 
 

Programul Na\ional de Dezvoltare Local` 
 

Pân` în anul 2012, Ministerul Dezvoltarii Regionale a derulat mai multe programe de 
infrastructur`. Începând cu anul 2013, pentru gestionarea unitar` a lucr`rilor de infrastructur`, s-a 
decis comasarea tuturor obiectivelor de investi\ii care vizeaz` infrastructura local` într-un singur 
program, asigurând astfel o strategie integrat` ]i unitar` de dezvoltare a României, respectând în 
acela]i timp ]i obliga\iile asumate de \ara noastr` fa\` de Uniunea European` ]i institu\iile 
financiare interna\ionale. 

   Astfel, urm`toarele programe au fost incluse în Programul Na\ional de Dezvoltare Local`: 
 Programul privind reabilitarea, modernizarea ]i/sau asfaltarea drumurilor de interes 

jude\ean ]i de interes local, alimentarea cu ap`, canalizarea ]i epurarea apelor uzate la 
sate, precum ]i în unit`\ile administrativ-teritoriale cu resurse turistice - Hot`rârea 
Guvernului nr. 577/1997; 

 Programul de dezvoltare a infrastructurii ]i a unor baze sportive din spa\iul rural - 
Ordonan\a Guvernului nr. 7/2006, aprobat` cu modific`ri ]i complet`ri prin Legea nr. 
71/2007, cu modific`rile ulterioare;  

 Programele multianuale prioritare de mediu ]i gospod`rire a apelor - Ordonan\a 
Guvernului nr. 40/2006, aprobat` cu modific`ri ]i complet`ri prin Legea nr. 61/2007, cu 
modific`rile ulterioare pentru programul prev`zut la art. 2 alin. (1) lit. c); 

 Programul Reabilitare ]i modernizare - 10.000 km drumuri de interes jude\ean ]i drumuri 
de interes local - Hot`rârea Guvernului nr. 530/2010. 

       Programul Na\ional de Dezvoltare Local`, coordonat de Ministerul Dezvolt`rii Regionale ]i 
Administra\iei Publice, stabile]te cadrul legal pentru implementarea unor proiecte de importan\` 
na\ional`, care sus\in dezvoltarea regional` prin realizarea unor lucr`ri de infrastructur` rutier`, 
tehnico-edilitar` ]i socio-educativ`. 
 

      Cadrul legislativ 
 OUG nr. 28/10.04.2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare local`;  
 ORDIN nr. 1.851/9.05.013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in 

aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea 
Programului national de dezvoltare locala. 

 
     Obiective de investi\ii: 
     Obiectivele de investi\ii care pot fi finan\ate în cadrul programului trebuie s` vizeze lucr`ri 

de realizare / extindere / reabilitare / modernizare, respectiv dotare, pentru unul dintre 
urm`toarele domenii specifice:  

 sisteme de alimentare cu ap` ]i sta\ii de tratare a apei; 
 sisteme de canalizare ]i sta\ii de epurare a apelor uzate;  
 unit`\i de înv`\`mânt preuniversitar;  
 unit`\i sanitare din mediul rural; 
 drumuri publice clasificate ]i încadrate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, ca 

drumuri jude\ene, drumuri de interes local, drumuri comunale ]i/sau drumuri publice din 
interiorul localit`\ilor; 

 poduri, pode\e sau pun\i pietonale;  
 obiective culturale de interes local, respectiv biblioteci, muzee, centre culturale 

multifunc\ionale, teatre;  
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 platforme de gunoi;  
 pie\e publice, comerciale, târguri, oboare;  
 modernizarea bazelor sportive.  

 
      Subprograme ]i beneficiari eligibili 
 Subprogramul „Modernizarea satului românesc”: beneficiarii eligibili sunt unit`\ile 

administrativ-teritoriale reprezentate de autorit`\ile administra\iei publice locale ale 
comunelor. 

 Subprogramul „Regenerarea urban` a municipiilor ]i ora]elor”: beneficiarii eligibili 
sunt unit`\ile administrativ-teritoriale reprezentate de autorit`\ile administra\iei publice 
locale ale municipiilor ]i ora]elor, inclusiv pentru satele componente ale acestora. 

 Subprogramul „Infrastructur` la nivel jude\ean”: beneficiarii eligibili sunt unit`\ile 
administrativ teritoriale reprezentate de autorit`\ile administra\iei publice locale jude\ene. 

 
     Finan\are 
     Programul se finan\eaz` din transferuri de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate 

anual în bugetul MDRAP, pe cele trei subprograme, din fonduri aprobate anual cu aceast` destina\ie 
în bugetele locale ale unit`\ilor administrativ-teritoriale beneficiare ]i din alte surse legal constituite 
[n limita fondurilor aprobate anual prin legea bugetului de stat, MDRAP întocme]te ]i aprob` prin 
ordin al ministrului dezvolt`rii regionale ]i administra\iei publice, repartizarea sumelor pentru 
Program pe jude\e, pe fiecare subprogram ]i domenii specifice. 
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2.4. Contextul regional de dezvoltare –  
Cadrul regional de dezvoltare pentru perioada 2014-2020 la nivelul regiunii Sud-Est 

 
 
 

Planificarea ]i parteneriatul 
sunt doua principii de baza care 
stau la baza elaborarii ]i aplicarii 
strategiilor de dezvoltare regional`, 
[n vederea atingerii obiectivelor 
stabilite ]i asumarii lor de catre toti 
actorii implicati. Procesul de 
planificare a dezvoltarii la nivel 
regional ofera baza strategica 
esen\iala pentru includerea 
masurilor ]i a proiectelor 
implementate la nivel regional [n 
viitoarele programe de finan\are, indiferent de sursele financiare ale acestor programe. 

Agen\ia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est, în parteneriat cu reprezentan\i ai 
organiza\iilor relevante [n domeniul dezvolt`rii regionale, a eleborat Strategia de dezvoltare pentru 
perioada 2014-2020 care are ca obiectiv general acela de a promova dezvoltarea durabil` ]i 
îmbun`t`\irea calit`\ii vie\ii popula\iei, astfel încât aceasta s` devin` o regiune competitiv` pe 
termen lung ]i atractiv` pentru investi\ii, cu valorificarea patrimoniului de mediu, a  resurselor 
umane superior calificate, crearea de noi oportunit`\i de ocupare a for\ei de munc` ]i cre]terea 
semnificativa a PIB-ului regional pân` în 2020, pân` la 90% din media na\ional`. Obiectivele 
specifice ale Strategiei sunt urmatoare: 

• Obiectivul specific 1: Cre]terea atractivit`\ii ]i competitivit`\ii zonelor urbane promovând  
modernizarea infrastruc turii din mediul urban, conservarea, protejarea, promovarea ]i dezvoltarea  
patrimoniului istoric ]i cultural și îmbun`t`țirea calit`ții mediului în zonele urbane. 

• Obiectivul specific 2: Îmbun`t`\irea accesibilit`\ii, mobilit`\ii ]i conectivit`\ii în regiune, 
prin crearea  unui sistem multimodal de transporturi bazat pe principiile durabilit`\ii, inov`rii ]i 
securit`\ii, capabil  s` asigure leg`turi rapide ]i eficiente cu pie\ele interna\ionale, valorificând 
pozi\ia geo-strategic`  deosebit` a regiunii, cu accent deosebit pentru racordarea optim` a regiuni la 
sistemele teritoriale  învecinate pentru fluidizarea maxim` a circula\iei bunurilor, persoanelor ]i 
informa\iilor, asigurând  un standard european al infrastructurilor. 

• Obiectivul specific 3: Realizarea unui sistem teritorial deschis ]i competitiv ]i atenuarea 
disparit`\ilor  economice ]i sociale intra ]i interregionale prin stimularea dezvolt`rii întreprinderilor 
]i  productivit`\ii întreprinderilor prin utilizarea de produse ]i procese inovative, crearea condi\ii lor  
favorabile pentru localizarea de noi investi\ii ]i înt`rirea poten\ialului celor existente prin 
dezvoltarea  serviciilor de calitate destinate întreprinderilor, sprijinirea cre]terii economice a 
sectoarelor cu valoare ad`ugat` ridicat`, precum ]i prin cre]terea ratei de ocupare a for\ei de munc`.  

• Obiectivul specific 4: Creșterea atractivit`ții regiunii ca destinație turistic` prin promovarea 
turismului  regional integrat, dezvoltarea ]i modernizarea infrastructurii turistice și creșterea calit`ții 
serviciilor  turistice oferite. 

• Obiectivul specific 5:Valorificarea eficient` ]i durabil` a patrimoniului natural prin crearea 
/  modernizarea infrastructurilor necesare, precum ]i prin implementarea unor m`suri de protec\ie a  
mediului ]i de prevenire a riscurilor de mediu, pentru crearea de noi oportunit`\i de cre]tere  
economic` durabil` ]i de cre]tere a calit`\ii vie\ii.  
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•Obiectivul specific 6: Crearea condi\iilor pentru o regiune eficient` în utilizarea resurselor, 
prin cre]terea eficien\ei energetice si exploatarea  potentialului regional pentru productia de energie 
din  surse regenerabile. 

• Obiectivul specific 7: Cre]terea ratei particip`rii popula\iei în sistemul de înv`\`mânt ]i de 
formare  profesional` asigurând o calitate crescut` a serviciilor de educa\ie ]i de formare 
profesional`,  adaptate la noile cerin\e ale pie\ei muncii, precum ]i o infrastructur` ]i dot`ri 
îmbun`t`\ite.  

Promovarea incluziunii sociale și combaterea s`r`ciei prin cre]terea calit`\ii serviciilor 
sociale, de  s`n`tate și sus\inerea activit`\ilor specifice economiei sociale ]i îmbun`t`\irea 
infrastructurii ]i dot`rilor. 

• Obiectivul specific 8: Modernizarea sectorului agricol ]i piscicol și diversificarea 
activit`\ilor rurale cu activit`ți complementare agriculturii și pisciculturii,  pentru  
creșterea calit`ții vieții în zonele rurale prin dezvoltarea infrastructurii și îmbun`t`țirea serviciilor 
de baz` pentru economia și populația rural`. 

• Obiectivul specific 9: Înt`rirea capacit`\ii administrative, prin dezvoltarea resurselor umane 
în  administra\ia public`, prin îmbun`t`\irea serviciilor publice ]i prin promovarea parteneriatelor la  
nivel regional ]i local. 

• Obiectivul specific 10 : Intensificarea cooper`rii transfrontaliere terestre și maritime, prin 
valorificarea durabil` a potențialului uman, material și a resurselor de mediu existente în zonele de 
graniț` 
 

Priorit`\i de dezvoltare. 
Obiectivele de dezvoltare au conturat urm`toarele priorit`\i regionale sunt 

urmtoarele: 
Prioritatea 1.  Dezvoltare urban` durabil` integrat`.  
Prioritatea 2.  Dezvoltarea  infrastructurii de transport la nivel regional. 
Prioritatea 3.  Îmbun`t`țirea competitivit`ții  economiei regionale, in contextul promovarii 

specializarii economice inteligente. 
Prioritatea 4. Îmbun`t`țirea calit`ții turismului la nivel regional. 
Prioritatea 5.  Conservarea ]i protectia  mediului inconjurator . 
Prioritatea 6.  Îmbun`t`țirea eficien\ei energetice ]i utilizarea resurselor regenerabile. 
Prioritatea 7.  Îmbun`t`\irea calit`ții în domeniile educa\ie,s`n`tate și incluziune social`. 
Prioritatea 8.Valorificarea superioar` a resurselor din mediul rural și modernizarea 

economiei rurale. 
Prioritatea 9. Îmbun`t`\irea  resurselor umane la nivelul regional, în contextul specializ`rii  

regionale inteligente. 
Prioritatea 10. Promovarea cooperarii transfrontaliere ]i interregionale. 

 
Prioritatea 8. Valorificarea superioar` a resurselor din mediul rural și modernizarea 

economiei rurale . 
Obiectivul specific al acestei priorit`\i este urm`torul:  
Modernizarea sectorului agricol ]i diversificarea activit`\ilor rurale altele decât agricultura, 

prin valorificarea resurselor mediului, naturale (patrimoniu piscicol, silvic, biodiversitatea etc.), 
creșterea calit`ții vieții în zonele rurale prin dezvoltarea infrastructurii și îmbun`t`țirea serviciilor 
de baz` pentru economia și populația rural`. 

Domeniu de intervenție 1: Îmbun`t`\irea competitivit`\ii întreprinderilor din zona 
rural`, inclusiv în sectoarele non-agricole . 

Operațiuni orientative/Activit`ți:  
- Crearea/dezvoltarea de parcuri agroindustriale, a unitatilor de procesare și a depozitelor;  
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- Crearea de piețe de gross in mediul rural;  
- Promovarea înființ`rii grupurilor de produc`tori din sectorul agricol și silvic;  
- Investiții pentru crearea/extinderea activit`ților de obținere a produselor non-agricole non-

alimentare (produse de uz gospod`resc, articole de piel`rie, îmbr`c`minte, înc`lț`minte, tricotaje, 
uleiuri esențiale etc.)  

- Investiții pentru crearea/extinderea activit`ților non-agricole tradiționale cu specific local 
(fierului,  ol`ritului, broderiei, confecționarea de instrumente muzicale tradiționale), precum și 
desfacerea acestor produse;  

- Creșterea nivelului de preg`tire profesional` a lucr`torilor din întreprinderile agricole și 
non-agricole din zona rural`; 
 

Domeniu de interventie 2: Valorificarea resurselor din sectorul piscicol și 
îmbun`t`țirea calit`ții zonelor piscicole. 

Operațiuni orientative/Activit`ți:  
- Investiții în sectorului piscicol inclusiv prin sus\inerea produc\iei piscicole (acvacultur` ]i 

cultur` marin`) ]i modernizarea infrastructurii pentru pescuit;  
- Îmbun`t`țirea flotei de pescuit;  
- Sprijin pentru comercializarea și marketing-ul produselor piscicole;  
- Sprijin pentru întreprinz`torii agricoli, întreprinz`torii din sectorul piscicol și al 

acvaculturii și structurilor  asociative în vederea implement`rii sistemelor de certificare a calit`ții 
produselor într-un sistem de filier`;  

- Promovarea strategiilor de dezvoltare integrata a zonelor piscicole;  
- Investiții în unit`ți de acvacultur` (înființare, extindere, modernizare);  
- Elaborarea și implementarea strategiilor de dezvoltare a zonelor pesc`rești 1a nivelul 

Regiunii Sud-Est. 
 

Domeniu de intervenție 3: Dezvoltarea localitatilor rurale, îmbun`t`țirea serviciilor de 
baz` pentru  economia și populația rural` și punerea în valoare a moștenirii rurale. 

Operațiuni orientative/Activit`ți:  
- Construirea de drumuri noi, extinderea, reabilitarea, modernizarea rețelei de drumuri de 

interes local care fac leg`tura cu zonele urbane și periurbane, pentru îmbun`t`țirea calit`ții aerului;  
- Investiții în construcția, reabilitarea, modernizarea rețelelor de utilit`ți publice (ap`, 

canalizare, gaze, iluminat, deșeuri etc.);  
- Reabilitarea, modernizarea, extinderea aleilor/trotuarelor din localit`țile rurale;  
- Crearea, modernizarea, extinderea, eficientizarea sistemelor și instalațiilor de iluminat 

public, prin folosirea unor forme de energie regenerabil` (iluminat verde) sau prin folosirea unor 
tehnologii eficiente d.p.d.v. energetic;  

- Crearea, dezvoltarea rețelelor de utilit`ți publice – alimentare cu ap`, canalizare, 
electricitate, gaze naturale, energie termic` etc.;  

- Dezvoltarea, modernizarea, îmbun`t`țirea, extinderea de noi sisteme de transport în 
comun, inclusiv dotarea cu mijloace ecologice (troleibuze, autobuze etc.), care fac leg`tura cu 
zonele urbane și periurbane; 

- Dot`ri și lucr`ri specifice pentru asigurarea protec\iei civile ]i cre]terea nivelului de 
siguran\` al cet`\enilor;  

- Renovarea, modernizarea, extinderea patrimoniului construit public;  
- Dezvoltarea și dotarea c`minelor culturale;  
- Crearea, extinderea, modernizarea rețelelor internet de înalt` vitez` (band` larg`);  
- Sprijin pentru crearea de grupuri locale p`stratoare de traditii (mestesugari, formatii de 

dansuri si muzica, satul tradițional, satul pesc`resc, etc.);  
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- Investiții pentru producerea și utilizarea durabil` a energiei din surse regenerabile în cadrul 
fermelor agricole; 

Suma necesara estimata pentru  Prioritatea 8 conform Strategiei de Dezvoltare a Regiunii de 
Dezvoltare SE pentru perioada 2014-2020 este estimata la 580 mil  euro, din care 480 mil euro din 
surse publice (410 mil euro fonduri comunitare, 52 mil euro buget de stat si 8 mil euro din bugetele 
locale ) si 100 mil euro cofinatari din surse private. 
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2.5. Contextul  jude\ean de dezvoltare durabil` 

 
 
 

1. A]ezarea geografic` 
 

Jude\ul Br`ila este situat în 
Regiunea de Dezvoltare Sud-Est a 
României. Sub raport fizico-geografic 
este situat în estul Câmpiei Române, la 
confluen\a Siretului si C`lm`\uiului cu 
Dun`rea. 

Este intersectat de paralela de 
450 latitudine nordic` (Viziru, Tufesti) 
si de meridianul de 280 longitudine 
estic` (est de Br`ila si M`rasu) si are 
urm`toarele coordinate geografice: 

-28º10' longitudine estic` 
(comuna Frec`\ei); 

-27º28' latitudine vestic` 
(comuna Galbenu); 

-45º28' latitudine nordic` 
(comuna M`xineni); 

-44º44' latitudine sudic` (comuna Ciocile). 
Se învecineaz` cu jude\ul Buz`u în vest, jude\ul Vrancea în nord-vest, jude\ul Gala\i în nord, 
jude\ul Tulcea în est si jude\ele Constan\a si Ialomi\a în sud. 
Suprafa\a jude\ului Br`ila este de 4766 Km2 si reprezint` 2% din suprafa\a total` a 

României. 
 

2. Relieful 
 

Jude\ul Br`ila, fiind situat [n c@mpie, are un relief [n general uniform, singurele accidente de 
teren fiind apele curgatoare, crovurile ]i depresiunile lacustre. 

Re\eaua hidrografica a jude\ului Br`ila poarta amprenta climatului temperat-continental ]i a 
reliefului alc`tuit din c@mpuri relativ netede, [n cuprinsul c`rora sunt schi\ate v`i largi ]i depresiuni 
[nchise, [n care se g`sesc lacuri temporare sau permanente.  

Cea mai importanta artera hidrografica a jude\ului este Dun`rea cu cele doua bra\e 
principale: Bra\ul Macin (Dunarea Veche) spre Dobrogea ]i Bra\ul Cremenea, spre C@mpia Br`ilei, 
[nchizind la mijloc fosta Balta a Br`ilei, care astazi este [ndiguit`. Dun`rea are o mare important\a 
economica, at@t din punct de vedere al alimentarii cu apa a municipiului Br`ila c@t ]i a sistemelor de 
iriga\ii.  

R@ul Siret delimiteaza partea de nord a jude\ului Br`ila de jude\ul Gala\i, pe o lungime de 50 
kilometri. Pe partea dreapta, la Voinesti, prime]te ca afluent r@ul Buz`u, care uda teritoriul jude\ului 
Br`ila pe o lungime de 126 kilometri.  

{ntre Jugureanu ]i Gura Calma\ui, pe o distan\a de 84 kilometri, curge pe teritoriul jude\ului 
Braila, r@ul C`lm`\ui, care [n cea mai mare parte este amenajat pentru iriga\ii. 
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{n judetul Br`ila se [nt@lnesc lacuri de stepa ]i de lunca. O prima categorie o constituie cea a 
lacurilor cantonate [n marile depresiuni de tasare in loess sau crovuri (Ianca 332 hectare, Plopu 300 
hectare, Lutul Alb 357 hectare).  

O alta categorie de cuvete lacustre o formeaza limanurile fluviatile. (Jirlau 1086 hectare, 
Caineni 74 hectare, Ciulnita 92 hectare).  

Lacurile de meandru si de bra\ parasit se gasesc [ndeosebi [n lunca Dunarii (Blasova 400 
hectare, Japsa Plopilor 76 hectare), pe terasa Calma\uiului (Sarat Batogu, Bentu Batogu) precum ]i 
[n apropiere de Br`ila (Lacu Sarat).  

Apele din Lacu Sarat – Br`ila, Sarat Batogu, T`taru-Ciineni ]i Movila Miresii, au efecte 
terapeutice, Lacu-Sarat ]i C@ineni fiind declarate statiuni balneoclimaterice.  Lacurile Jirlau, 
Ciulni\a, Lutul Alb, Plopu, Ianca ]i Blasova sunt amenajate pentru piscicultura. In jude\ul Br`ila 
sunt ]i lacuri artificiale destinate pescuitului sau irigatiilor: Maxineni, Gradi]tea, {nsura\ei, Ulmu, 
Brotacelul.  

De asemenea exista ]i lacuri de acumulare precum lacurile Galbenu si Satuc pe piriul Valea 
Boului, precum si Mircea Voda pe Buzoel Nord, a caror apa este folosit` la irigat.  
 

3. Clim`  
 
Clima este temperat continentala cu nuan\e mai excesive [n vest ]i mai moderate [n Lunca 

Siretului ]i Insula Mare a Brailei.  Situat [n apropierea Marii Negre, jude\ul Br`ila are temperaturi 
medii mai ridicate cu 1,5 grade celsius fa\` de restul c@mpiei.  

Temperatura medie anuala este de 10,5 grade Celsius, maxima absoluta [nregistrata [n anul 
1951, ajungind la 44,5 grade Celsius, minima absoluta scazind pina la - 30 grade Celsius (anul 
1942).  

Umiditatea relativa anual` a aerului ajunge la peste 72%, iarna depa]ind 80%, [n timp ce 
vara reprezint` 65%.  

Precipita\iile anuale sunt reduse ([n medie 456 litri apa/m.p.) ]i au caracter toren\ial vara.  
Cantitatea annual` de precipita\ii nu acoper` necesit`\ile ob\inerii unor produc\ii agricole mari, 
deficitul de apa fiind acoperit prin iriga\ii.  
 

4. Resursele naturale  
 

Resursele subsolului sunt formate din rezervele de hidrocarburi lichide ]i gazoase cuprinse 
[n zonele Ianca, Bordei Verde, Ulmu, Jugureanu.  Depunerile loesscide formeaza materia prima 
pentru ceramica inferioara, iar namolurile terapeutice ale lacurilor sarate constituie baza 
tratamentului balnear.  

Solurile de cernoziom reprezinta 75% din suprafata judetului Braila.  
{n suprafa\a totala a judetului Br`ila, terenurile agricole de\in peste 84%.  
Judetul Braila are o vegeta\ie caracteristica zonei de cimpie (95% culturi si suprafete 

restrinse de pajisti). Vegetatia arborescenta este relativ putin reprezentata.  
{n zonele plane, unde apa a stagnat ca urmare a cresterii nivelului hidrostatic, s-au format 

zone depresionare cu [nmla]tiniri, care prin lucrari de desec`ri au fost redate treptat circuitului 
agricol pentru amenajari de pasuni naturale. S-au indiguit incintele Calma\ui-Gropeni, Braila-
Dunare-Siret, Maxineni, Insula Mare a Brailei, a caror suprafa\a este de peste 119.000 hectare. 
Numai Insula Mare a Brailei detine 60.160 hectare, teren scos din inunda\iile periodice provocate de 
Dunare.  

P`durile ocupa o suprafa\a de 22.600 hectare, majoritatea paduri de lunca. Astfel, [n Insula 
Mica a Brailei, peste 5460 hectare, se intind paduri de salcii si plopi. {n luncile r@urilor interioare, 
pe circa 1500 hectare, se afla paduri formate din plopi, salcii si salcimi, stejari si diverse alte specii.  
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Flora judetului este completata de vegetatia halofila (rogoz de saratura, ghiriu, saratica) 
specifica solurilor saraturate, precum si de o vegetatie acvatica intilnita predominant in baltile si 
lacurile zonei inundabile ale Dunarii. 

Fauna este reprezentata prin animale si pasari sedentare cit si prin pasari migratoare.  
In rezervatia naturala din Insula Mica a Brailei se gaseste o fauna specifica de delta: diferite 

specii de rate, g@ste, st@rci, pescarusi, nagiti, becatine, sitari, lisite, lebede.  
Ihtiofauna este reprezentata prin pe]ti autohtoni (crapul, somnul, salaul, linul, stiuca, 

carasul, mreana, obletul, ghibortul) precum ]i prin pe]ti migratori ce se reproduc [n Dunare 
(nisetrul, morunul, cega, scrumbia).  

{n prezent flora si fauna specifice stepei, care predomina [n C@mpia Bar`ganului, sunt mult 
modificate. {n aceste condi\ii s-au pus sub ocrotire unele zone, situate pe malul r@ului Calmatui, o 
parte din Lacu Sarat, Lacul Movila Miresii, locuri unde ecosistemele naturale se vor pastra 
nemodificate.  

{n acelasi scop, Insula Mica a Brailei a fost declarata rezervatie naturala.  
Aici, si in jurul lacului Blasova, se vor mai intilni o serie de pasari care in trecut faceau parte 

din ornitofauna Baltii Brailei, in prezent ocrotite, cum sunt: egreta mica alba, lopatarul, stircul rosu, 
stircul cenusiu.  

{n partea de nord-est a Baltii Brailei, se afla "Popina Blasova", inalta de 45 m, constituita 
din formatiuni vechi, identice cu cele din nordul Dobrogei. Pe aceasta stinca, declarata monument al 
naturii, se intilnesc flori asem`n`toare celor din mun\ii Macin (clopo\ei, coada soricelului cu flori 
galbene si altele).  
 

5. Popula\ia 
 
În context regional, jude\ul Br`ila reprezint` 13,3% din suprafata Regiunii Sud-Est ]i 13,0% 

din popula\ia total` a regiunii. În context national, jude\ul se afl` în treimea inferioar` a 
clasamentului din punct de vedere al suprafe\ei (locul 32) si al popula\iei totale (locul 33). Popula\ia 
total` a jude\ului Br`ila înregistr` în anul 2011 (conform RPL 2011) este de 304925 locuitori, fa\` 
de 370.941 locuitori în 2005, Din totalul popula\iei stabile 188,2 mii persoane aveau 
domiciliul/re]edin\a în municipii ]i ora]e (61,7%), iar 116,7 mii persoane  locuiau în comune 
(38,3%).  

 
6. Re\eaua de localit`\i 

 
Re\eaua de localit`\i a jude\ului Br`ila este format` din: 
- 1 municipiu : Br`ila, resedin\a de jude\; 
- 3 orase: 

-Ianca – înfiin\at în anul 1989 - cu satele Berlesti, Gara Ianca, Oprisenesti, Perisoru, 
Plopu, Târlele, Filiu 

-Însur`\ei locuitori - înfiin\at în anul 1989- cu satele Lacu Rezii, 
M`ru Rosu, Valea C`lm`\ui 

-F`urei-   o singur` localitate 
- 40 de comune cuprinzînd 131 de sate. 

Localit`\ile, în num`r de 144 sunt grupate în 44 de UAT. Dintre acestea : 
- 4 UAT sunt urbane, însumând un num`r de 13 localit`\i ( 4 localit`\i urbane 

propriuzise si 9 sate apar\in`toare) ; 
- 40 UAT sunt rurale (comune) însumând 131 sate. 
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7. Strategia de dezvoltare a jude\ului Br`ila 
 

{n data  de 30.04.2010 Consiliul Judetean Braila a aprobat Strategia de Dezvoltare Durabila 
a jude\ului Braila pentru perioada 2010-2015 care ]i-a propus asigurarea premisele pentru 
eficientiz`rii activit`\ii autorit`\ilor publice locale prin asumarea responsabilit`\ii implement`rii 
acesteia de c`tre to\i actorii locali, prin prioritizarea activit`\ilor la nivel jude\ean si prin estimarea 
corect` a resurselor necesare.  

Implementarea activit`\ilor cuprinse în Planul de Ac\iune al Strategiei de Dezvoltare 
Durabil` care si-a propus urm`toarele rezultate: 

-realizarea de strategii locale, intercomunitare si sectoriale; 
-asigurarea unui grad sporit de competitivitate al tuturor sectoarelor de activitate; 

   -sprijinirea dezvolt`rii economice prin promovarea parteneriatului public-privat si crearea 
de oportunit`\i si facilit`\i atractive pentru poten\ialii investitori autohtoni sau str`ini. 
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CAPITOLUL 3 – PROFILUL GENERAL AL COMUNEI R{MNICELU 
 

 
 
1. Caracteristici geografice    
               
1.1. A]ezare  

 
Comuna R[mnicelu este 

localizat` în partea de N - NV a 
jude\ului Br`ila, la o distan\` rutier` 
de cca. 35 km de municipiul re]edin\` 
de jude\ Br`ila. 
 Comuna R[mnicelu se 
învecineaz` cu urm`toarele comune: 
 - la N-NE comunele Salcia 
Tudor ]i R[mnicelu; 
 - la E, teritoriul comunei 
Gemenele; 
 - la S, comuna Movila 
Miresei; 
 - la SV, comuna }u\e]ti; 
 - la NV comuna Racovi\a.  

Sistemul de localit`\i 
cuprinde: satele R[mnicelu (re]edin\a 
de comun`), Mihail Kog`lniceanu, 
Boarca ]i Constantine]ti. 

 
1.2. Geologia 

  
 Din punct de vedere geologic, teriroriul comunei apar\ine unit`\ii geostructurale Platforma 
Moesic`, sectorul Valah.  
 Platforma moesic` se întinde între Orogenul carpatic - în vest, aliniamentul reprezentat de 
Orogenul Carpatic - Orogenul Nord Dobrogean - în nord ]i Orogenul Balcanic - în sud. Spre est se 
continu` în ]elful M`rii Negre. 
 Sectorul Valah:  
 Delimitarea unit`\ii: 
 - în N – falia pericarpatic` (= falia Bibe]ti-Tinosu) o separ` de Orogenul Carpatic; structura 
se afund` spre nord sub Orogenul carpatic; falia pericarpatic` este mascat` la suprafa\` de 
depozitele neogen-cuaternare; 
 - în NE – falia Peceneaga-Camena, care se prelunge]te din Dobrogea; 
 - în E – falia Dun`rii; 
 - în S – Dun`rea (limit` formal`). 
 Vârsta -  assyntic`-caledonian` (Proterozoic superior - Paleozoic inferior). 
 Stratigrafia - cunoa]terea Sectorului Valah s-a efectuat cu peste 10.000 de foraje, 
prospec\iuni geofizice ]i prospec\iuni de la suprafa\`, ceea ce asigur` un grad bun de cunoa]tere al 



 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA A 
COMUNEI R{MNICELU, JUDE|UL BR~ILA 

PENTRU PERIOADA 2015-2020 
 

 

 

 
- 37 -

acestei morfostructurii. Cele mai vechi depozite care apar la zi în acest sector sunt de vârst` 
pon\ian`, deci la zi afloreaz` de sub Cuaternar, Pon\ianul, Dacianul ]i Romanianul. 
 Fundamentul - a fost interceptat cu foraje în dou` ridic`ri majore, una situat` în nord-vest, 
Leu - Bal] - Opta]i (în dou` foraje la - 1940 m ]i - 3715 m) ]i una în nord-est, Bordei Verde - 
Însur`\ei (la - 2040 m). 
 Acesta este afectat de cel pu\in trei fracturi majore: falia intramoesic`, care urm`re]te linia 
localit`\ilor Fierbin\i ]i C`l`ra]i, orientat` NV-SE, prelungirea NV-ic` a faliei Capidava – Ovidiu ]i 
prelungirea nord-vestic` a faliei Peceneaga – Camena (ultimele dou` prelungite din Dobrogea). 
 Faliile delimiteaz` trei sectoare cu alc`tuire litologic` diferit` a fundamentului: la vest de 
falia Fierbin\i – C`l`ra]i (intramoesic`) un soclu de tip valah, alc`tuit din paragnaise cu biotit, 
mica]isturi cu grana\i, amfibolite cu epidot, ]isturi cloritoase, str`b`tut de corpuri intruzive alc`tuite 
din granite, granodiorite ]i diorite; între faliile intramoesic` ]i prelungirea Capidava - Ovidiu un 
soclu de tip Palzu - Ovidiu (prelungit din Dobrogea de Sud), cu gnaise granitice, amfibolite, 
mica]isturi, intruziuni magmatice ]i roci piroclastitice ]i între prelungirea faliilor Capidava - Ovidiu 
]i Peceneaga - Camena un soclu de tipul ]isturilor verzi, prelungit din Dobrogea Central`. 
 Datele de vârst` absolut` (radiometrice) indic` 543- 546 mil. ani pentru ultimele procese 
metamorfice care au afectat forma\iunile fundamentului, corespunz`toare mi]c`rilor assyntice-
caledonice (Proterozoic superior – Paleozoic inferior). 
 Cuvertura sedimetar` - ca urmare a mi]c`rilor oscilatorii în Sectorul Valah, sau desf`]urat 
patru megacicluri de sedimentare marin`, în intervalul Cambrian - Pleistocen: Cambrian - 
Westphalian (Carbonifer superior), Permian - Triasic, Jurasic inferior - Cretacic ]i Badenian 
superior - Pleistocen. Depozitele formate în aceast interval însumeaz` o grosime de cca. 23000 m. 
 În zona comunei R[mnicelu (pe linia Br`ila - M`rt`ce]ti – Romanu – R[mnicelu – Mihail 
Kog`lniceanu – Racovi\a – Balta Alb`) se constat` c` forma\iunile precambriene reprezentate prin 
]isturile verzi ]i cele paleozoice se afund` din ce în ce mai mult spre V. Dac` pe malul Dobrogean 
al Dun`rii acestea se întâlnesc la suprafa\`, la M`rt`ce]ti ajung la 1500 m, iar sub albia Buz`ului la 
3500 m. Peste aceste forma\iuni urmeaz` succesiunea depozitelor neogene, tortoniene (marne 
calcaroase, nisipuri gresoase ]i calcare organogene), sarma\ian la aproximativ 3000 m adâncime ]i 
(marne, nisipuri, gresii), meo\ian la 2400 m (nisipuri), dacian la 1500 m (nisipuri, marne, argile), 
levantin de la 1500 m la 500 m – cu o grosime de 1000 m (argile, nisipuri, marne) ]i cuaternar pe 
aproximativ 400 m grosime (argile, nisipuri, pietri]uri ]i depozite leossoide). Aceast` stiv` de 
depozite s-a depus într-un mediu marin ]i denot` o continuitate de sedimentare din sarma\ian ]i 
pân` în cuaternarul inferior (pleistocen). 
 Depozitele leossoide cu grosimi de 10-20 m, se deosebesc din punct de vedere 
granulometric ]i al compozi\iei chimice de cele din zonele limitrofe: B`r`ganul de Sud, Câmpia 
Râmnicului. Astfel, în Câmpia Br`ilei acestea de încadreaz` în depozitele leossoide fin nisipoase, 
cu frac\iunile de 0,2-0,002 între 25% - 50% ]i cele de 0,2 între 10% - 20%. Din punct de vedere 
chimic SiO2 reprezint` 82 - 84% iar CaCO3 doar 5-5,3 %. Compozi\ia chimic` ]i granulometria 
depozitelor leossoide, cât ]i prezen\a nisipurilor eoliene sub form` de dune fixate în mai mic` 
m`sur` pe malul drept al Buz`ului scot în eviden\` rolul vântului în geneza acestora. Nisipurile 
antrenate de vânt provin din albia Buz`ului. Depozitele din Câmpia Br`ilei au o culoare galben-
albicioas`. 
 Loessul se prezint` ca un înveli] continuu, acoperind zone întinse ale Câmpiei Române, 
coborând chiar pe terasele inferioare ]i luncile râurilor.  
 În zona comunei R[mnicelu se disting dou` orizonturi: un orizont brun ]i un orizont g`lbui 
deschis / albicios cu numeroase concre\iuni de calcare. 
 Fenomenul tectonic ce ac\ioneaz` în prezent în zona comunei este mi]carea de subsiden\`, 
fenomen ce influen\eaz` relieful actual. Se poate spune c` studiul morfologic al Câmpiei Române 
duce la concluzia c`, paralele cu mi]c`rile recente din Subcarpa\i, au avut loc în aceast` zon` 
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mi]c`ri recente (cuaternare) epirogenetice, care accentuând caracterul de depresiune, au influen\at 
atât suprafa\a cât ]i cursul râurilor. Mi]carea predominant` a fost de coborâre spre est. Cele mai 
puternice ]i mai recente urme morfologice ale acestei mi]c`ri se g`sesc în nord-est. Mi]carea de 
subsiden\`, mai ales în cursul inferior al Buz`ului are drept consecin\` aluvionarea luncii, înnecarea 
teraselor fluviale prin aluviuni, schimbarea cursului râului în cadrul luncii, formarea de cursuri 
p`r`site numite meandre, care fac leg`tura cu râul Buz`u în timpul inunda\iilor mari. 
 Aceste elemente au influen\at extinderea teritorial` a vetrelor de sat din cadrul comunei ]i 
modul de utilizare al terenurilor.  
 

1.3. Relieful 
 
Din punct de vedere geomorfologic zona studiat` se 

încadreaz` în: 
 unitatea Câmpia Român`; 
 subunitatea de ordin I – Câmpia Siretului 

Inferior ]i  Câmpia Br`ilei; 
 subunitatea de ordin II – Câmpul 

Gemenele ]i Lunca Buz`ului. 
Pe teritoriul comunei R[mnicelu se disting dou` 

subunit`\i geomorfologice: 
 - în jum`tatea N a comunei Câmpia Siretului Inferior - este o câmpie tân`r`, format` 

din luncile râurilor Buz`u ]i Siret. Este o câmpie înc` în formare, joas` cu soluri aluviale ]i cu multe 
albii p`r`site. Latimea sa ajunge la 25 – 30 de kilometri ca urmare a fenomenului de subside\` din 
cursul Siretului Inferior. Altitudinea variaz` între 5 – 6 metri ]i 13 – 15 metri. Acest relief tân`r, 
format sub influen\a apelor curg`toare din zon` a influen\at formarea ]i evolu\ia protisolurilor. În 
zonele joase cu ap` freatic` la mic` adâncime s-au format soluri gleizate, iar în zonele cu ap` 
freatic` cu un con\inut ridicat în s`ruri solubile s-au format soluri salinizate ]i alcalinizate. În zona 
de lunc` se mai pot vedea înc` foste bra\e ale râului Buz`u care sunt ast`zi total inactive.  

 - în partea de S, Câmpia Br`ilei, cu partea sa component` Câmpul Gemenele, 
caracterizat prin existen\a unor altitudini variabile cuprinse între 11 ]i 25 m. O alt` caracteristic` 
este prezen\a reliefului eolian alc`tuit din dune ]i interdune. În ansamblu câmpia este ondulat`, 
prezint` multe depresiuni ]i crovuri. Trecerea de la câmpie la lunc` se face relativ brusc prin pante 
abrupte, iar diferen\a de nivel este de la 1,5 m pân` la aproximativ 10 m. Limita dintre câmpie ]i 
lunc` este în general sinuoas`. Zona de câmpie a favorizat apari\ia ]i dezvoltarea cernoziomurilor.  

 - în partea de NV, zona de lunc` este reprezentat` de lunca îndiguit` a râului Buz`u, 
îndiguirea reprezentând un factor important în procesul de solificare în zon`. 

Câmpia Br`ilei, denumit` ]i B`raganul nordic reprezint` un interfluviu cu altitudini ce 
variaz` în general între 20 – 30 metri. Ea este situat` între Lunca Dun`rii, a C`lma\uiului, a 
Siretului ]i a Buz`ului pân` în zona bra\elor p`r`site ale Buz`ului dintre F`urei ]i Ulmu; face parte 
din terasa inferioar` a Dun`rii de vârsta holocen`. În vest se prezint` ca un câmp îngust pe dreapta 
Buzaului, cu altitudine ce urc` pân` la 40 – 50 de metri (datorit` depozitelor eoliene relief de dune), 
pe când în est se prezint` ca o zon` neted` sub forma unei prispe prelungi, terminat` abrupt spre 
Dun`re ]i Siret. Podul terasei, între Dun`re ]i Valea Iencii are o l`\ime de 10 – 15 metri, cu o 
înclinare u]oar` de la V spre E. Por\iunea de la V de Valea Iencii se prezint` mai înalt`, ]i datorit` 
prezen\ei crovurilor, suprafa\a ei pare ondulat`. În cadrul Câmpiei Br`ilei se disting mai multe 
unit`\i: Câmpul Mircea Vod`, Câmpul Ianca sau Movila Miresii, Câmpul Viziru, Câmpul 
R[mnicelu.  
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Teritoriul comunei prezint` un relief plat, larg desf`]urat, cu o diversitate mai pu\in 
sensibil`, ca urmare a particularit`\ilor ei de formare, concretizate prin prezen\a zonelor joase de 
subsiden\` sau a câmpurilor structurale, a reliefului de dune, crovuri ]i albii p`r`site.  

 Câmpul R[mnicelu ocup` o suprafa\` de lâng` lunca Buz`ului ]i lunca Siretului Inferior 
pân` la o linie ce trece pe la N de satele Tudor Vladimirescu ]i Movila Miresei, iar la E o linie 
paralel` cu Dun`rea ce pleac` de la satul Tudor Vladimirescu pân` la Br`ila.  Câmpul se prezint` ca 
un interfluviu acoperit cu nisipuri de origine fluvial` transportate de vânt. Ac\iunea eolian` se 
manifest` la S de R[mnicelu. 

Relieful este relativ uniform, reprezentat prin câmpuri întinse ]i netede. Singurele accidente 
morfologice le formeaz` depresiunile de tasare ]i câteva v`i largi f`r` scurgere (cursuri p`r`site). 

Energia de relief este în general redus`, variind între 0-5 m/km2  ]i 10 m/km2  (pe suprafe\e 
foarte reduse). Câmpul are o altitudine medie de 25 m. Zona central`, pe Valea Iencii, se prezint` 
denivelat cu 3-5 m fa\` de lunca din apropiere. Valea Iencei se prezint` ca o form` depresionar` 
orientat` pe direc\ia N-S. În partea S este mai îngust`, cu o l`\ime de aproximativ 700 m, l`\indu-se 
în partea N pân` ajunge la aproximativ 3 km l`\ime. Altitudinea ei scade de la sud (11 m) c`tre 
partea central` unde atinge 7 m, apoi cre]te la 10-11 m în partea N.  

Actuala configura\ie a reliefului, pune în eviden\` intensele procese de eroziune toren\ial`, 
dar mai ales eroziunea eolian`, care în decursul timpului ]i-au pus amprenta pe întreaga zon`.  

Astfel, întreg teritoriul comunei R[mnicelu este marcat de prezen\a unor g`vane desp`r\ite 
de v`i largi ]i lipsite de ap`, precum ]i de unele zone acoperite cu dune de nisip st`vilite în ultimii 
15 ani de cultura vi\ei de vie ]i planta\ii de salcâmi.  

În SE satului R[mnicelu se desf`]oar` relieful cu dune pe o por\iune de 8-9 km, cu o 
diferen\` de nivel de 3-4 m ]i pe alocuri chiar 6-7 m.  

Spre extremitatea acestora se afl` Grindul Gheormei, desp`r\it spre N printr-o vale de 
Grindul Ar\arilor pe care ast`zi se p`streaz` p`durea de salcâmi. G`vanul Boilor ]i Vacilor 
constituie o continuare a G`vanului Gheorma spre G`vanul ]u\encei.  

Relieful cel mai înalt se întâlne]te în S satului Constantine]ti, unde nivelul maxim este de 40 
m. Aceast` altitudine este marcat` de o u]oar` diferen\` de nivel, mascat` de panta foarte lat` care 
pune în eviden\` fruntea de teras` spre lunca Buz`ului de peste 20 m, sc`zând de la E spre V, 
ajungând în dreptul satului Mihail Kog`lniceanu la numai 7 m.  

Procese geomorfologice mult mai active se manifest` în cadrul Luncii Buz`ului, care pe 
teritoriul comunei se afl` la NV.  

Sub aspectul evolu\iei traseului, Buz`ul, în cursul s`u inferior a constituit subiectul multor 
discu\ii ]tiin\ifice. Acestea s-au referit la traseul pe care l-ar fi urmat Buz`ul la ie]irea sa din zona 
subcarpa\ilor. 

Buz`ul a avut un traseu ini\ial c`tre Ialomi\a pe direc\ia râului S`rat, apoi pe cea a 
C`lm`\uiului ]i cel actual pe direc\ia Racovi\`, Mihail Kog`lniceanu, Voine]ti.  

Dup` ce a p`r`sit scurgerea de pe C`lm`\ui ]i a p`truns pe culuarul creat anterior de 
Râmnic, dezvolt` aici o lunc` larg` de cca 4 km. Fiind un râu puternic a aluvionat noua albie, a 
în`l\at-o barând vechile scurgeri ale Râmnicului ]i a altor afluen\i secundari, transformându-le în 
limane.  

În timpul viiturilor, albia minor` fiind îngust`, o parte din cantitatea de ap` se revars` în 
multe lacuri, acoperind suprafa\a albiei majore. La trecerea din albia minor`, pe maluri se depune 
tot nisipul.  

În zona central` a luncii se depun particule fine formând mâluri. Lunca din imediata 
apropiere a albiei minore se înal\` formând o suit` de grinduri în linie. Prin exagerarea meandrelor, 
râul Buz`u î]i mic]oreaz` continuu panta, iar prin aluvionarea malurilor î]i înal\` albia minor`, 
având loc ]i o în`l\are a albiei minore, creând în lunci spa\ii mai joase.   
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Meandrarea exagerat` a creat ]i numeroase popine în special pe partea stâng` a luncii. Pe 
dreapta, în apropierea de satul R[mnicelu, se afl` o astfel de popin` în fa\a meandrului „Oglinda”. 

Traseul râului Buz`u este foarte sinuos, f`când parte din zona cu meandre compuse. Se 
observ` c` eroziunea lateral` este evident` pe  malul concav, depunând nisipuri pe malul convex.  

Caracteristicile zonei de lunc` nu sunt numai cursurile p`r`site ale Buz`ului ci ]i martorii de 
eroziune, cum este cel de la E de satul Mihail Kog`lniceanu ]i NV satului Constantine]ti.  

În general teritoriul comunei R[mnicelu are un relief plat, larg desf`]urat, f`r` o 
particularitate distinct`, caracterizat prin prezen\a teraselor scufundate, a zonelor joase de 
subsisten\`, a reliefului de limane sau albii p`r`site în amonte. 

 
1.4.Clima 

 
Comuna se afl` în zona climatic` continental`, în \inutul climei de câmpie, la contact cu 

clima specific` Luncii Dun`rii. Verile sunt secetoase, c`lduroase ]i uscate, iar iernile sunt reci ]i au 
z`pad` pu\in`. Regimul precipita\iilor are o foarte mare variabilitate în timp ]i spa\iu, reflectând 
tipul de climat continental.  
            În cursul anului 2008, temperaturile medii lunare înregistreaz` o cre]tere continu` din luna 
ianuarie pân` în luna iulie, apoi o descre]tere din august pân` în decembrie, eviden\iind contrastele 
termice dintre iarn` ]i var`. 

Pentru caracterizarea climatic` a zonei în care este situat` comuna R[mnicelu au fost 
utilizate date climatice înregistrate la sta\ia meteo Br`ila. 

 
Regimul termic 
 

 Radia\ia solar` are valori ridicate, de 125 kcal/cmp/an, durata de str`lucire a soarelui în 
Câmpia Br`ilei înregistrând un numar de 2200 h/an (doar 75 de zile dintr-un an f`r` soare). 
 Temperatura medie anual` este de 110C. În cursul anului, temperaturile medii lunare 
înregistreaz` o cre]tere continu` din februarie pân` în iulie, apoi o descre]tere din august pâna în 
ianuarie, eviden\iind contrastele termice dintre iarna ]i vara. Se remarc`, de asemenea, c` procesele 
de înc`lzire ]i respectiv de r`cire ale aerului sunt cele mai puternice în luna aprilie ]i respectiv în 
octombrie, luni în care acestea au valori aproximativ egale (circa 6 ºC). 
 Temperatura medie a lunii celei mai reci (ianuarie) are valoarea de –2,10C, iar temperatura 
medie a lunii celei mai calde, iulie are valoarea de circa 23,10C. Temperatura maxim` absolut` 
înregistrat` este de +44,50C (în data de 10 august 1951) la Ferma Ion S Ion ]i temperatura minim` 
absolut` înregistrat` este de -26,50C (în data de 8 ianuarie 1946), în acest context rezultând o 
valoare a amplitudinii termice absolute de 670C. Aceste diferen\ieri mari termice scot în eviden\` 
specificul climatului temperat - continental excesiv cu consecin\e asupra dinamicii proceselor 
fizico-geografice, a dezvolt`rii vegeta\iei ]i culturilor agricole. Astfel, în anotimpul rece, dac` solul 
nu este acoperit cu z`pad`, culturile de toamn` pot fi distruse prin înghe\, iar în anotimpul cald, 
temperaturile ridicate duc la secet`. 
 Se remarc` prezen\a unui mare num`r de zile de var` ]i zile tropicale în arealul analizat, fapt 
ce se datoreaz` invaziei de aer cald tropical ]i continental. Astfel, zilele cu temperaturi de 250C (zile 
de var`) sunt de circa 110, iar cele tropicale, cu temperaturi de 300C ]i peste, totalizeaz` circa 42 
zile. 
 Referitor la intervalul de zile cu înghe\ (cu temperaturi sub 00C), în aceast` zon`  acesta este 
de 110 zile. 
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 Regimul pluviometric 
 
 Regimul precipita\iilor are o foarte mare variabilitate în timp ]i spatiu, reflectând tipul de 
climat continental. Astfel, precipita\iile medii anuale au valori reduse de 454 mm. În semestrul cald 
(aprilie - septembrie) cade 59 - 62 % din cantitatea de precipita\ii, uneori îns` în ultima parte a verii 
apar intervale îndelungate de secet` (80 - 100 de zile), în zona comunei acest fenomen fiind destul 
de frecvent.   
 Cele mai mari valori ale precipita\iilor se înregistreaz` în lunile mai - iunie, iar cele mai mici 
în lunile august septembrie. 
 În semestrul rece, o parte din precipita\ii cad sub form` de z`pad`, num`rul zilelor cu 
ninsoare fiind în medie 15-16 zile ]i totalizând 20-23 % in cantitatea de precipita\ii. În medie, 
stratul de z`pad`, discontinuu, persist` timp de 40 de zile, cu o grosime medie de 10 metri. Prima  
ninsoare cade deobicei în primele zile ale lunii decembrie, iar ultima spre sfâr]itul lunii martie.  
 Caracterul deficitar al precipita\iilor din Câmpia Br`ilei propriu regiunilor continentale se 
reflect` ]i în regimul evapotranspira\iei, astfel valorile anuale ale evapotranspira\iei poten\iale 
dep`]esc cu circa 200 – 250 mm valorile precipita\iilor atmosferice.  
  
 Regimul vânturilor 
 
 Vântul este elementul climatic cu o influen\a deosebit` în morfodinamica proceselor actuale 
din Câmpia Br`ilei, a culturilor agricole, a c`ilor de comunica\ie ]i a]ez`rilor omene]ti. Cea mai 
mare frecven\` o au vânturile de N, urmate de cele de NE ]i S. În timpul iernii vânturile din N-NE 
uneori dep`]esc 100 km/or`.  
 Cele mai cunoscute vânturi care bat pe teritoriul comunei sunt Criv`\ul ]i Suhoveiul. 
Criv`\ul este un vânt rece ]i uscat, care bate cu o direc\ie N-NE, este determinat de anticiclonul 
siberian, în timpul iernii aducând z`pad` ]i viscol. Suhoveiul are o frecven\` mai mic`, este un vânt 
cald ]i uscat care bate vara din partea estic`. 
 
 1.5. Hidrografia 

 
a) Apele de suprafa\`  

 Lipsa unei re\ele hidrografice autohtone se datoreaz` 
în primul rând unui climat temperat cu nuan\e semiaride, 
energiei de relief reduse ]i permeabilit`\ii depozitelor de 
loess ]i nisipoase în teritoriu. 
 Bazinului hidrografic al râului Buz`u include ]i 
teritoriul comunei R[mnicelu, pe care îl str`bate de la NE la 
V. 
 Mi]carea de subsiden\` a avut drept consecin\` ]i 
colmatarea gurilor unor mici afluen\i ]i tranformarea lor în 
limane fluviatile.   

Cursul râului Buz`u se prezint` foarte meandrat, înso\it de o lunc` larg`, o albie minor` de 
70-500 m l`\ime ]i adâncimi de 0,5-3 m. Debitul maxim ]i viiturile se constat` în special prim`vara, 
când se înregistreaz` o frecven\` ridicat` a ploilor în bazinul s`u superior. Eroziunea lateral` este 
deosebit de puternic`, iar debitele solide transportate sunt importante. Particularit`\ile specifice ale 
râului Buz`u sunt: mobilitatea albiei ]i antrenarea unei mari cantit`\i de ap` atât prin subteran (care 
se scurge în bazinul C`lm`\ui), cât ]i pe bra\ele p`r`site.  

Datorit` proceselor de aluvionare, coeficientul mediu de meandrare, albia minor` a râului 
Buz`u prezint` o mare instabilitate, schimbându-]i de foarte multe ori cursul dup` trecere viiturilor. 
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În urma schimb`rilor de curs, por\iunile din vechiul curs r`mân albii p`r`site, dintre care unele se 
transform` în limane fluviatile. La niveluri medii multianuale, Buz`ul transport` o cantitate de 
27,58 mc/s. Pe anotimpuri, în perioada martie-mai, scurgerea atinge uneori 50% din volumul anual. 
Anotimpul cel mai deficitar variaz`, putând fi vara, toamna sau iarna. Fa\` de debitele medii 
multianuale, debitele maxime sunt foarte ridicate, debitele maxime sunt foarte ridicate, astfel c` 
amplitudinea mare a varia\iei de debit explic` ]i mobilitatea mare a albiei minore, cu atât mai mult 
cu cât râul Buz`u se prezint` ca un râu toren\ial la viituri. Debitul maxim, cât ]i viiturile se constat` 
în special prim`vara, când se înregistreaz` o frecven\` ridicat` a ploilor în bazinul s`u superior. 
Debitul maxim anual, cu asigurare de 1% la sta\ia hidrometric` Bani\a este de 2500% mc/s. Cele 
mai mari inunda\ii s-au înregistrat în 1965, 1969, 1975. Digurile de ap`rare rezultate în ultimii ani 
au scos de sub inunda\ii importante suprafe\e, cu toate acestea acest fenomen reprezint` înc` o 
problem`. Debitele minime se înregistreaz` atât iarna cât ]i în perioada de toamn`. Astfel debitul 
minim este de cca 2 mc/s. Eroziunea lateral` este deosebit de puternic`, debitele solide transportate 
în bazinul hidrografic Buz`u sunt foarte importante, astfel la sta\ia hidrometric` Racovi\a 
turbiditatea medie anual` este de 6470 g/mc. 

O alt` particularitate specific` a râului Buz`u, în afar` de marea mobilitate a albiei, o 
constituie pierderea unei mari cantit`\i de ap` atât prin subteran, care se scurge în bazinul C`lm`\ui, 
cât ]i la viituri pe bra\ele p`r`site.                                                                                                                        

 
b) Apele subterane sunt în strâns` leg`tur` cu depozitele litologice în care sunt cantonate, 

cu sursele alimentare ]i condi\iile climatice ale teritoriului. Ele se împart dup` pozi\ie în ape freatice 
]i ape de adâncime. 

b1. Apele freatice formeaz` primul orizont de ape subterane cu nivel hidrostatic liber ]i 
variabil, care au ca suport stratul impermeabil din apropierea suprafe\ei terestre. Se g`sesc 
cantonate în depozitele leossoide ]i nisipurile eoliene de pe interfluviu, ]i în aluviunile fluviatile din 
lunca Buz`ului. Adâncimea lor variaz` de la 2 m în lunca Buz`ului pân` la peste 5 m pe câmpurile 
acoperite de nisipuri. Apele freatice cu adâncimea între 5-10 m se întâlnesc în mod frecvent pe 
interfluviu, unde depozitele leossoide nu sunt afectate de proce se de tasare ]i nici nu sunt 
acoperite de nisipuri eoliene.  

Datorit` varia\iei mari a cantit`\ii de precipita\ii în cursul anului, nivelul hidrostatic 
înregistreaz` varia\ii de 1-2 m. Când se produc secete prelungite, în timpul verii, unele orizonturi 
locale de ape freatice sunt epuizate datorit` exploat`rii intense ]i a pierderilor prin evapora\ie la 
suprafa\a solului.  

b2. Apele de adâncime sunt cantonate în depozitele nisipoase cu o granula\ie mijlocie ]i fin` 
de varst` cuaternar`. În lunca Buz`ului, la adâncimi de 20-50 m, sunt cantonate în aluviuni vechi, 
reprezentate prin depozite argilo-nisipoase. Apele de adâncime din depozitele cuaternare apar în 2-3 
orizonturi pân` la adâncimea de 200 m.  

Teritoriul comunei R[mnicelu prezint` în subteran importante rezerve de ap` freatic` ]i de 
adâncime, acestea constituind principala surs` de alimentare cu ap` a popula\iei.  

 
 1.6. Solurile 
 Solurile de pe teritoriul comunei s-au format sub influen\a combinat` a mai multor factori: 
clima, relieful, hidrologia, materialul parental ]i influen\a antropic`.  

În bun` parte r`spândirea solurilor este consecin\a reliefului cu aspectele sale particulare – 
microrelief. 

Solurile din aceast` zon` s-au format în condi\ii de relief de câmpie ]i de lunc`, pe materiale 
parentale reprezentate de depozite leossoide ]i depozite nisipoase în câmpie, ]i depozite fluviatile în 
lunc`, în zona climatului temperat fluviatil secetos, caracterizat prin temperatura medie anual` 
foarte ridicat` (110C) ]i precipita\ii medii anuale sc`zute.   
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Conform „Studiului Pedologic al comunei R[mnicelu”, elaborat de OSPA Br`ila, pe 
teritoriul comunei se diferen\iaz` urm`toarele clase de sol: Cernisoluri ]i Protisoluri. 

 Clasa Cernisoluri 
Aceast` clas` de soluri este reprezentat` de cernoziomuri cu urm`toarele subtipuri: tipic, 

tipic vermic, alcalinizat, salinizat). Materialul parental este format din loess, depozite leossoide ]i 
luturi. Cernoziomurile s-au dezvoltat în zona de câmpie, pe suprafe\e plane ]i u]or depresionare, cu 
drenaj natural bun. 
 Structura cernoziomurilor în orizontul A este glomerular` sau slab structurat`, iar în restul 
profilului nu prezint` agregate structurale specifice.  
  Textura solurilor, nediferen\iat` pe profil este mijlocie, iar uneori baza orizontului Am 
con\ine un plus de argil` fa\` de restul profilului.  
 Din punct de vedere al caracteristicilor chimice, cernoziomurile au un con\inut mijlociu în 
humus, rezerva pe adâncimea de 0-50 cm fiind de 150 – 250 t/ha. Reac\ia solurilor este neutr` slab` 
alcalin`.    
 Sunt soluri foarte fertile, bine aprovizionate cu substan\e nutritive. Beneficiaz` de aport 
freatic pe arealele unde adâncimea apei freatice este mai mic` de 3 m. 

Datorit` fertilit`\ii ridicate aceste soluri sunt intens folosite în agricultur`: se preteaz` la o 
gam` larg` de utiliz`ri agricole, cu deosebire pentru cereale, diverse plante tehnice.  

 Clasa Protisoluri 
Aceast` clas` de soluri este reprezentat` de aluviosoluri (cu subtipurile tipic, molic, gleizat) 

]i psamosoluri (cu subtipurile tipic, molic, gleizat). Aceste soluri au propriet`\i ]i condi\ii de 
pedogenez` speciale. Materialul parental este format din depozite fluviatile cu texturi diferite ]i cu 
con\inut diferit în elemente nutritive. 

Protisolurile din lunca Buz`ului s-au format pe relief plan, depresionar ]i dune, ocupând 
3360 ha din suprafa\a agricol`. 

Solurile din albia minor` ]i din lunca Buz`ului sunt supuse periodic inunda\iilor.  
Psamosolurile sunt dezvoltate pe relief de dune ]i interdune, în apropierea lacurilor ]i sunt 

formate pe nisipuri. 
Textura în orizontul Ap este nisipoas` ]i nisipo-lutoas`, compozi\ia granulometric` variaz` 

în func\ie forma de relief (psamosolurile formate pe dune con\in mai mult nisip fa\` de cele formate 
pe interdune. 

Con\inutul de humus este de la slab la mijlociu (0,4-2%). Aprovizionarea în elemente 
nutritive este slab`, exceptând psamosolurile molice care au o aprovizionare bun`. Reac\ia 
psamosolurilor formate pe dune este slab acid`-neutr` (6,7-6,9), iar a celor formate pe interdune 
este neutr` (7-7,2). 

Ca suprafa\` psamosolurile tipice sunt dominante, iar subtipurile molic ]i gleizat se întâlnesc 
pe interdune ]i zonele limitrofe b`l\ilor.   

Aluviosolurile ocup` por\iuni întinse în cadrul luncii Buz`ului. Acest tip de sol s-a format 
în condi\ii de lunc`, cu regim de inundabilitate periodic`, pe relief plan. Materialele parentale sunt 
depozitele fluviatile ]i fluviolacustre, în mare parte neomogene, prezint` textur` contrastant` 
(grosier`/mijlocie, fin`/grosier`). Sunt slab structurate sau nestructurate.  

Con\inutul în humus este slab ]i mijlociu, rezerva este de la 150-200 t/ha. Aprovizionarea în 
elemente nutritive este mai bun` în cazul solurilor cu textur` fin` ]i mai mic` la cele cu textur` 
mijlocie. Sunt saturate în baze (con\inut de carbonat de calciu moderat ]i puternic), au reac\ie slab 
alcalin` (7,2-8,4).  

Adâncimea mic` a apei freatice mineralizate a determinat dezvoltarea subtipurilor gleizat-
alcalinizat.  
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Aluviosolurile ocup` o suprafa\` de 2865 ha reprezentând 30% din suprafa\a agricol` a 
comunei. 

Aluviosolurile sunt cele mai favorabile pentru legume ]i zarzavaturi, pretându-se îns` ]i la o 
serie de plante furajere, tehnice, chiar cerealiere atunci când sunt bine gospod`rite. Atuurile lor 
constau în reînprosp`tarea cu substan\e nutritive la rev`rs`ri ]i prezen\a apei freatice la mic` 
altitudine.                                                                                            

Încadrarea în clase de calitate (bonitarea) 
Bonitatea terenurilor agricole reprezint` o opera\iune complex` de cunoa]tere aprofundat` a 

condi\iilor de cre]tere ]i dezvoltare a plantelor, determinarea a gradului de favorabilitate a acestor 
condi\ii pentru fiecare folosin\`. 
 Conform datelor de la Oficiul Pentru Studii Pedologice ]i Agrochimice (jude\ul Br`ila), 
suprafa\a agricol` extravilana a teritoriului administrativ al comunei R[mnicelu este de 6641 ha pe 
categorii de folosin\` ]i grupe de calitate a terenurilor,  aceasta se repartizeaz` astfel:  
 Terenul arabilul extravilan ocup` o suprafa\` de  5967 ha, din care suprafata predomintanta 
se afla in cl II-a de calitate(55%), urmate de cele din cl. III-a (32%) si cl. IV(16%). Remarcam ca in 
comuna nu sunt terenuri arabile din clasa I-a de calitate, si foarte putine din cl. V-a.   
              Pe clase de calitate suprafa\` agricola este repartizat` astfel: 
 
Nr. 
crt. 

Categoria 
de 

folosinta 

Clasa de calitate Incadrarea medie 
pe comuna 

I II III IV V ha Cls. Nota 
Ha % Ha % Ha % Ha % Ha % 

1 Arabil - - 3256 55 1908 32 775 13 28 0 5967 60 III 
2 Pasuni - - 90 14 287 44 267 41 1 1 645 43 III 
3 Vii - - 3 11 20 79 5 10 -  28 47 III 
4 Livezi - - - - - - 2 100 - - 2 27 IV 
  TOTAL - - 3349  2215 33 1048 16 29 1 6641 - - 
 

Repartizarea pe clase de calitate a terenului agricol: 
 

Clasa II Clasa III

Clasa IV Clasa V

 
1.7. Vegeta\ia ]i fauna 

 
Vegeta\ia natural` de pe teritoriul comunei se încadreaz` zonei de step`, reprezentat` de 

specii xerofite (plante care rezist` la o perioad` mai lung` de secet`).  
 Aceast` vegeta\ie se mai p`streaz` pe marginea  canalelor de iriga\ii ]i drenaj, în p`]unile 
naturale ]i în zonele unde suprafe\ele de teren nu au mai fost lucrate de foarte mult timp. În unele 
zone vegeta\ia a fost supus` modific`rilor antropice prin luarea în cultur`, care a determinat 
instalarea vegeta\iei segetale. 
 Vegeta\ia paji]tilor este naturale este reprezentat` de urm`toarele specii: pelini\a (Artemisia 
salina), coada ]oricelului (Achilea milefolium), patlagina (Plantago lanceolata), ovascior (Avena 
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fatua), morcov s`lbatec (Chenopodium album),  lumân`rica (Pulmonaria officinalis), mu]e\el 
(Matricaria inodora), pir (Cynodon dactylon), troscot (Poligonum aviculare), Lolium perene. 
 Paji]tile naturale au o valoare furajer` slab`, fiind instalate pe soluri salinizate sau slab 
sodizate.  
 Vegeta\ia segetal` în func\ie de tipul de cultur` (pr`]itoare sau nepr`]itoare) este 
reprezentat` de: 
 - plante de prim`var` timpurii, cu perioad` lung` de vegeta\ie: ov`z s`lbatic (Avena fatua), 
mu]tar de câmp (Sinapis arvensis), troscot (Poligonum aviculare); 
 - buruieni perene cu rizomi: pir gros (Cynodon dactylon), costrei (Sorgum halepense), 
p`l`mida (Cirsium arvense), susai (Sonchus arvensis), volbura (Convolvulus arvensis). 
 Tufi]urile sunt reprezentate prin porumbar (Prunus spinosa), specii de m`ce] (Rosa), m`cri] 
(Rumex Pulcher). 
 Lunca, este mult mai bogat` din punct de vedere floristic. Datorit` umidit`\ii mari a solului, 
aici se dezvolt` o vegeta\ie arborescent` de esen\` moale. În general, speciile de lunc` sunt hidrofile 
având capacitatea de a suporta inunda\iile de durat` variabil`. În zona de lunc` se dezvolt` s`lciile 
(Salix), r`chitele (Salix alba), plopul (Populus alba), camni\a (Populus nigra).  
 Arbu]tii din lunc` sunt reprezenta\i prin: migdalul pitic, c`tina ro]ie ]i alb`. Flora ierboas` 
din lunc` se dispune în benzi longitudinale în func\ie de gradul de umiditate: rogozul (Carex 
vulpina), laptele cucului (Euphorbia garardiana), b`rboasa (Salicornia herbacea) etc. 
 Fauna este în general s`rac`, fiind mult mai diminuat` în urma expansiunii activit`\ilor 
umane.  

Dintre animalele caracteristice stepei întâlnim micile roz`toare reprezentate prin: popând`u, 
hârciog, ]oarecele de câmp, c`\elul p`mântului, iepurele.  

Clasa p`s`rilor are o pondere important` în fauna regiunii ]i este reprezentat` de: vrabia de 
câmp, prepeli\a, potârnichea, ciocârlia, presura, turtureaua, dumbr`veanca, cucuveaua de step`, 
graurul. Dintre r`pitoare întâlnim uliul porumbar ]i uliul de step`.  

Fauna acvatic` a râului Buz`u este reprezentat` de: crap, somn, mrean`, caras, oble\.  
  
1.8. Caracteristici geotehnice  

 Tectonica zonei 
 Trecerea de la etapa de arie labil` geosinclinal` la ea de arie stabil` de tip platform`, s-a 
produs în mi]c`rile assyntice târzii-caledonice inferioare, din intervalul Proterozoic superior - 
Paleozoic inferior. Se consider` de c`tre unii cercet`tori c` în secorul nord-estic, faliile Capidava - 
Ovidiu ]i Peceneaga – Camena, s-au rigidizat mai târziu, în orogeneza hercinic`. 
 Evolu\ia structural` a Sectorului Valah s-a desf`]urat în trei etape: 
 a) Etapa Paleozoic - Triasic – sedimentarea a fost controlat` de subsiden\a diferen\iat`, 
determinat` de sistemul de fracturi care delimiteaz` zone de ridicare ]i zone depresionare, cu 
condi\ii particulare de sedimentare: 
 - zonele de ridicare – cele mai importante ridic`ri sunt Strehaia – Vidin, Nord Craiova – 
Bal] – Opta]i – Peri], Slatina, Videle, Bordei Verde – Însur`\ei; 
 - zonele subsidente (depresionare) – complementar cu zonele ridicate s-au format 
depresiunile B`ile]ti, Ro]iori – Alexandria, C`l`ra]i – Urziceni ]i Ghergheasa – Movila Miresii. 
Adâncimea fundamentului ]i deci ]i grosimea cuverturii dep`]e]te în unele cazuri 10000 m 
(afundarea Ghergheasa - Movila Miresii). 
 b) Etapa Jurasic inferior - Cretacic – începând cu Jurasicul morfologia bazinului se schimb`, 
formându-se dou` zone de sedimentare diferite: 
 - o zon` de adâncime, cu sedimentare pelagic` marno-calcaroas`, suprapus` în partea central 
- vestic`, peste ridicarea Bal]-Opta]i; 
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 - o zon` de adâncime mic`, cu sedimentare neritic` (calcare, calcare recifale, calcare algale, 
calcare cretoase, etc.), dispus` periferic zonei pelagice. 
 c) Etapa Neozoic` – în aceast` ultim` etap` de evolu\ie se produce în`l\area zonei sudice ]i 
o puternic` subsiden\` în zona nordic`, spre orogen. Acest fapt determin` acumularea sedimentelor 
cu grosimi foarte mari în fa\a orogenului. Subsiden\a este demonstrat` de adâncimile la care apar 
diferite unit`\i litologice. Astfel Badenianul este aproape de suprafa\` la Dun`re, iar la nord, în fa\a 
Orogenului se g`se]te la 6000 m. 
 Sistemul ruptural (de falii): 
 În ce prive]te tectonica disjunctiv` (ruptural`), soclul ]i cuvertura sunt afectate de dou` 
sisteme de falii: 
 - un sistem de ordinul I, este compus din falii subcrustale, transcurente (cu deplasare în plan 
orizontal), cu s`rituri de pân` la 10000 m. Printre acestea se num`r` faliile Peceneaga – Camena, 
Capidava – Ovidiu – Ianca, C`l`ra]i – Fierbin\i, (intramoesic`). Acest sistem de falii este antrenat în 
subduc\iile vrâncene, reprezentând zone de localizare ale focarelor; 
 - un sistem de ordinul II, care afecteaz` ]i depozitele de cuvertur`, în cele mai multe cazuri 
afecteaz` depozitele preneozoice. Au orientare diferit` (est-vest, nord-sud) ]i s`rituri de 100-1000 
m. 
  Încadrarea seismic` 

Din punct de vedere seismic, teritoriul studiat se afl` în zona de influen\` a cutremurelor de 
tip moldavic cu hipocentrul  în zona Vrancea, la adâncimi de 90 ÷ 150 km ]i se încadreaz` conform 
Codului de proiectare seismic` indicativ P 100-1/2006 (“Reglement`ri tehnice, Cod de proiectare 
seismic` - Partea I - Prevederi de proiectare pentru cl`diri”) în zona de hazard seismic cu o valoare 
a accelera\iei orizontale a terenului  ag = 0,24 g, ]i o perioad` de col\ TC  = 1,0 sec.  

Stratifica\ia terenului 
 Cunoa]terea Sectorului Valah s-a efectuat cu peste 10.000 de foraje, prospec\iuni geofizice 
]i prospec\iuni de la suprafa\`, ceea ce asigur` un grad bun de cunoa]tere al acestei morfostructurii. 
Cele mai vechi depozite care apar la zi în acest sector sunt de vârst` pon\ian`, deci la zi afloreaz` de 
sub Cuaternar, Pon\ianul, Dacianul ]i Romanianul. 

     Adâncimea de înghe\  
 Având în vedere prevederile din STAS 6054-77 (“Teren de fundare - Adâncimi maxime de 

înghe\”), adâncimea de înghe\ maxim` din zon` este de 0,9 – 1,00 m fa\` de cota terenului natural.  
 Apa subteran` 

Apele freatice formeaz` primul orizont de ape subterane cu nivel hidrostatic liber ]i variabil, 
care au ca suport stratul impermeabil din apropierea suprafe\ei terestre. Se g`sesc cantonate în 
depozitele leossoide ]i nisipurile eoliene de pe interfluviu, ]i în aluviunile fluviatile din Valea 
Iencii, lunca Buz`ului. Adâncimea lor variaz` de la 2 m în lunca Buz`ului pân` la peste 5 m pe 
câmpurile acoperite de nisipuri.  

Datorit` varia\iei mari a cantit`\ii de precipita\ii în cursul anului, nivelul hidrostatic 
înregistreaz` varia\ii de 1-2 m. Când se produc secete prelungite, în timpul verii, unele orizonturi 
locale de ape freatice sunt epuizate datorit` exploat`rii intense ]i a pierderilor prin evapora\ie la 
suprafa\a solului.  

Apele de adâncime sunt cantonate în depozitele nisipoase cu o granula\ie mijlocie ]i fin` de 
varst` cuaternar`. În lunca Buz`ului, la adâncimi de 20-50 m, sunt cantonate în aluviuni vechi, 
reprezentate prin depozite argilo-nisipoase. Apele de adâncime din depozitele cuaternare apar în 2-3 
orizonturi pân` la adâncimea de 200 m.  
  Fundarea terenurilor 
  În zona Câmpului Gemenele, terenul este reprezentat de depozite leossoide ]i de nisipuri de 
dune de vârst` Holocen inferior. P`mântul leossoied uscat prezint` sensibilitate la umezire 
pronun\at`.  
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  În zona lunciii, terenul este alc`tuit din depozite fluviatile de vârst` Holocen superior, 
reprezentate de alternan\e de argile pr`foase ]i prafuri argiloase sau nisipoase, precum ]i depozite 
loessoide. Consisten\a acestor p`mânturi este redus`.  
  Terenurile interceptate de forajele executate în zon` prezint` compresibilitate mare sau 
foarte mare, caracteristici nefavorabile ale rezisten\ei la forfecare. 
  Se încadreaz` în categoria terenurilor de fundare slabe, care necesit` m`suri de îmbun`t`\ire 
pentru fundarea direct` a construc\iilor.  

  
 
 2. Istoricul comunei  
 

Comuna R[mnicelu se [ncadreaz` [n nord – vestul 
judetului Br`ila, [n C@mpia Rom@n`, [n cuprinsul c`reia 
r@ul Buz`u, [n cursul s`u inferior ]i-a t`iat o vale lung` cu 
un grad de meandrare foarte ridicat. {n aceste meandre 
par`site cu timpul de cursul r@ului s-au format lacuri 
fluviatile [n jurul c`rora condi\iile naturale au devenit 
prielnice pentru a]ez`rile omene]ti.  

Cele mai vechi urme de locuire apar\in 
neoliticului. Pe raza comunei, neoliticul este reprezentat 
prin dou` locuinte – bordeie din sec. IV [.h. descoperite pe 
„Popin`”. Obiectele descoperite [n a]ezarea de pe Popin`  au valoare istoric` ]i ]tiintific` deosebit`. 
De asemenea, au mai fost descoperite ]i morminte apartin@nd epocii bronzului ]i epocii fierului. 

Perioada migra\iei popoarelor este bogat ilustrat` pe raza comunei prin necropola sarmat` 
din sec. II d.h. 

Ultimele dovezi arheologice descoperite pe raza comunei apartin popula\iei vechi romane]ti 
( sec IX – XI d.h.). 

Perioada sec. XI ]i p@n` la [nceputul sec XIX este lipsit` de ]tiri ]i izvoare istorice. 
Prima surs` de informa\ii despre a]ez`rile acestor locuri este „ Monografia judetului Br`ila - 

1906 ” a lui Nicolae Vasilescu din care afl`m date doar despre satul Constantine]ti, celelalte sate 
av@nd alt` apartenen\` administrativ` (judetul R[mnicu – S`rat). Aici se vorbe]te despre „C`tunul 
Constantine]ti” care s-a [nfiin\at pe la anul 1832 de c`tre t@rla]ul Mant`ila. La [nceput i s-a zis 
S`tucul ]i M`nt`il`, apoi Satul lui M`nt`il`, p@n` c@nd a primit numele de Constantine]ti dup` 
numele proprietarului mo]iei – coconul Constantin Sturza. 

{n anul 1864 au fost [mpropriet`riti 45 locuitori, [n anul 1855 este [nfiintat` ]coala din 
C`tunul Constantine]ti cu o gr`din` ]colara de 3660 mp., iar [n anul 1906 satul avea 312 locuitori. 

Satului Mihail Kog`lniceanu [nc` i se mai spune ]i Domni\a. Se spune c` [n timpul domniei 
lui Constantin Br[ncoveanu (1688-1714) care avea [ntinse domenii [n zona R[mnicelu, una din 
nepoatele sale a fost r`pit` de turci ]i dus` [n captivitate. {n timp ce se [ndreptau spre 
Constantinopole, pe teritoriul actual al satului a fost ajuns` de un prin\ arab, care contra unei mari 
sume de bani pl`tit` turcilor a r`scump`rat-o ]i [n amintirea acestei [nt[mpl`ri, satul se va numi 
Domni\a.. 

{n a doua jum`tate a sec XIX aceste locuri au intrat [n posesia familiei Br`tianu fiind 
st`p@nite [n ultima perioad` de Ionel Br`tianu. Satul poart` denumirea actual` [n memoria marelui 
om politic Mihail Kog`lniceanu [ncep@nd  anul 1947. 

{n anul 1864, mo]ia pe care se afl` comuna Domni\a de care apar\inea ]i satul Piscu a fost 
secularizat` ]i trecut` [n proprietatea statului,  iar [n anii 1879-1886  pe aceste terenuri  au fost 
[mpropriet`ri\i un num`r de 160 sateni care au primit c@te un pogon loc de casa ]i 9 pogoane teren 
arabil. 
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{n anul 1919, [n urma reformei agrare, [n proprietatea statului mai r`mane numai o suprafa\` 
de 968 ha pe care a luat fiin\` ferma model din Domeniile Coroanei, tranformat` ulterior [n ferma 
de elit`  Ion Sion, iar dupa al doilea razboi mondial [n  IAS R[mnicelu. 

{n anul 1923 se formeaz` [n aproprierea satului R[mnicelu, satul Av@ntul, care [n anul 1945  
a fost comasat cu satul R[mnicelu. 

Satul Boarca are aceia]i vechime ca ]i satul Constantine]ti ]i tot [mpropriet`rirea din 1864 [i 
statornice]te pe iobagi pe aceste meleaguri din lunca r@ului Buz`u  acoperite de p`dure. Satul a 
apar\inut admnistrativ de comuna Domni\a, ulterior Mihail Kogalniceanu p@n` [n anul 1968 cand a 
intrat [n componen\a comunei R[mnicelu. 

La recens`m@ntul din 1948 cele patru sate avea urm`toarea apartenent` admnistrativ`: 
- satul R[mnicelu facea parte din plasa Traianu – judetul Br`ila; 
- satele Mihail Kog`lniceanu ]i Boarca f`ceau parte din plasa Gradi]tea – judetul Br`ila; 
- satul Constantine]ti facea parte din plasa Ianca – judetul Br`ila. 
Prin organizarea administrativ – teritorial` din anul 1950 toate apar\ineau de raionul Br`ila, 

regiunea Gala\i ]i se constituiau [n dou` comune: 
- comuna R[mnicelu cu satul Constantine]ti; 
- comuna Mihail Kog`lniceanu cu satul Boarca. 
Aceasta situa\ie a durat p@n` [n anul 1968 c@nd a avut loc o nou` organizare administrativ – 

teritorial` ]i c@nd toate cele patru sate a fost reunite [ntr-o comuna cu denumirea de R[mnicelu. 
Dup` Revolu\ia din Decembrie 1989 s-au petrecut schimb`ri esen\iale [n via\a locuitorilor 

comunei. Au avut loc primele alegeri libere, prin care au fost alese organele administra\iei publice 
locale ]i prin aplicarea legii fondului funciar, au fost desfiin\ate  CAP – urile iar terenul agricol ]i 
toate bunurilor acestora au trecut [n proprietatea fo]tilor de\in`tori.   
           Situri arheologice 
 Conform infiorma\iilor preluate de pe site-ul http://www.cimec.ro/ (Repertoriul Arheologic 
Na\ional), pe teritoriul comunei exist` 3 situri arheologice: 
 - cod RAN 43769.01 - a]ezare ]i necropol`, localizat` în satul Constantine]ti în punctul La 
Canton - casa p`durarului, dateaz` din Epoca Medieval`, Preistorie / sec. XVII-XVIII; 
 - cod RAN 43741.01 - A]ezarea Latene de la R[mnicelu „La Cimitir”, localizat` pe un bot 
de teras` lâng` cimitirul din satul R[mnicelu, dateaz` din Latene, sec. IV – III a Chr.; 
 - cod RAN 43741.02 - Situl Arheologic de la R[mnicelu „Popina”, localizat în lunca 
Buz`ului, la cca. 34 km NV de Br`ila, pe malul drept al Buz`ului, la cca 500 m de cimitirul satului 
R[mnicelu, dateaz` din Eneolitic, Epoca bronzului, Hallstatt; a fost descoperit` în anul 1958. 

 
 
   3.  Teritoriul 
 

           Amplasat` în partea de N-NV a jude\ului Br`ila, pe 
DJ 221, comuna R[mnicelu se învecineaz` cu urm`toarele 
teritorii comunale: la N-NE - comunele Salcia Tudor ]i 
Scor\aru Nou, la E - teritoriul comunei Gemenele, la S - 
comuna Movila Miresei, la SV - comuna ]u\e]ti, la NV - 
comuna Racovi\`. 
 Fa\` de municipiul Br`ila, comuna R[mnicelu se afl` 
la aproximativ 35 de km.  Teritoriul comunei este str`b`tut 
de DJ 221 care asigur` leg`tura cu localit`\ile limitrofe. 
  
            Se învecineaz`  la N-NE comunele Salcia Tudor, la E cu teritoriul comunei Gemenele, la S 
cu comuna Movila Miresei, la SV cu comuna ]u\e]ti, iar la NV  cu comuna Racovi\`.  
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 Reparti\ia ]i evolu\ia în teritoriu a re\elei de localit`\i, în ansamblu, este rezultatul unui 
complex de condi\ii naturale ]i social economice care s-au manifestat în diferite etape istorice.  

 
Bilantul teritorial al comunei R[mnicelu conform noului PUG: 

  

Teritoriu 
administrativ al 
comunei  

CATEGORII DE FOLOSINTA  
Total 
(ha) Agricol Neagricol 

Arabil Livezi 
Vi\` de 
vie 

P`]une P`duri Ape Drumuri 
Cur\i 
construc\ii 

Neproduc-
tiv 

Alte 
categorii 

 

Extravilan 5967,59 1,70 27,77 645,00 652,02 80,78 34,18 - 55,09 27,96 7492,09 
Intravilan 51,64 - - - - - 25,47 324,11 - - 401,23 
Total 6019,23 1,70 27,77 645,00 652,02 80,78 59,65 324,11 55,09 27,96 7893,32 
% din total 76,26  0,02  0,35  8,17  8,26  1,06 0,74  4,8  0,69  0,35 100,00  

 
      A]ez`rile rurale au evoluat, în principal, sub ac\iunea factorilor social-economici, dar s-au 

dezvoltat ]i sub influen\a mediului natural, a localiz`rii în raport cu posibilit`\ile de alimentare cu 
ap`, cu existen\a unor resurse (lemn, piatr`, loc de cultivat ]i de p`]unat), a unor microclimate de 
ad`postire, a terenurilor prielnice pentru extinderea vetrelor, etc. 

 Re\eaua de localit`\i prinde a se contura mai bine abia în partea a doua a sec. XIX, prin 
formare de sate noi prin împropriet`rire. La definitivarea ]i fixarea re\elei de sate au contribuit în 
mare m`sur` construc\ia c`ii ferate ]i modernizarea drumurilor principale. Acestea au provocat 
fenomenul de roire, satele de codru ]i cele retrase migrând spre zone deschise, de-a lungul 
drumurilor ]i spre v`i.  

 Fenomenul de roire ]i formare de sate prin împropriet`rire au determinat în unele cazuri 
extinderi tentaculare sau constituirea de nuclee noi. 

 Extinderea vetrelor de sat ia amploare aproape în tot jude\ul, satele ie]ind din perimetrele în 
care au fost încorsetate ]i obligate s` se dezvolte prin legea sistematiz`rii din 1974. 

Terenul intravilan existent al comunei R[mnicelu evidentiat în PUG este urmatorul: 
-ha- 

Nr. 
crt. 

Zone func\ionale Rîmnicelu Boarca 
Mihail 
Kog`lniceanu 

Constantine]ti Total 

1 Locuin\e ]i func\iuni complementare 177,44 40,20 16,00 24,76 258,40 
2 Unit`\i industriale si de depozitare 0,20 - - - 0,20 
3 Unit`\i agro-zootehnice 42,16 - 4,91 1,82 48,89 
4 Institu\ii ]i servicii de interes public 4,61 - 1,28 0,55 6,44 
5 C`i de comunica\ie ]i transport rutier 14,86 2,84 3,65 4,12 25,47 
6 Spa\ii verzi,sport, agrement, protec\ie 5,31 1,33 0,50 1,77 8,91 
7 Construc\ii tehnico-edilitare 0,26 - 0,21 - 0,47 
8 Gospod`rie comunal` 0,72 0,08 - - 0,80 
9 Alte zone: teren arabil , neproductiv - - 31,46 20,18 51,64 
TOTAL teritoriu intravilan  245,56 44,46 58,01 53,20 401,23 

 
În componen\a intravilanului existent intr` localit`\ile R[mnicelu, Mihail Kog`lniceanu, 

Boarca ]i Constantine]ti, cu trupurile apar\in`toare comunei. 
Toate localit`\ile componente au în intravilan zone de lotiz`ri cu diferite func\iuni: locuire, 

unit`\i economice, unit`\i de gospod`rie public` ]i echipare edilitar`, depozitarea de]eurilor, etc.  
Precizam ca prin noul Plan Urbanistic General care intra in vigoare in anul 2015 o suprafata 

de teren extravilan de 32,30 ha a fost trecuta in intravilanul comunei, avandu-se in vedere 
necesitatile viitoare de dezvoltare urbanistica si economica a localitatilor comunei. 
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4. Fondul de locuin\e  
 
Fondul de locuin\e este constituit cu preponderen\` din case cu regim de în`l\ime P ]i P+1. 

 Zona de locuin\e se afl` amplasat` în lungul drumurilor s`te]ti, comunale ]i jude\ene, 
urmând ca în cadrul zonei de locuit s` existe unit`\i de deservire curent` (spa\ii comerciale ]i 
prest`ri servicii). Zona de locuin\e ]i func\iuni complementare reprezint` 31,62% din intravilanul 
comunei R[mnicelu. Majoritatea loturilor proprietate particular` sunt între 1000 ]i 5000 mp. 

 “Din punct de vedere etnografic, speciali]tii din domeniu plaseaz` localitatea R[mnicelu în 
subzona central` Ianca, iar satele Constantine]ti, Boarca ]i Mihail Kog`lniceanu în subzona 
Buzoelelor, microzona Gr`di]tea. Dincolo de acestea, în modul de constituire a gospod`riei 
\`r`ne]ti, raportat` la structura ocupa\ional`, diferen\ele pentru satele de câmpie sunt aproape 
insesizabile. Doar pentru R[mnicelu, la inventarul satelor din jude\ul Br`ila, efectuat în 1942, se 
g`se]te men\iunea potrivit c`reia „casele sunt apropiate, având cur\i mari ]i în]iruite de-a lungul 
uli\elor regulate”. În acela]i document se f`cea o trecere sumar` în revist` a materialelor de 
construc\ie: casele erau lipite cu p`mânt, erau acoperite cu tabl`, nu aveau pivni\` iar pardoseala era 
din p`mânt. 

Planurile satelor R[mnicelu ]i Boarca sunt geometrice, uli\ele au fost trasate drept. Satul 
Constantine]ti a evoluat de-a lungul ]oselei principale care leag` localitatea de R[mnicelu, iar 
Mihail Kog`lniceanu a urmat traseul meandrat al râului Buz`u. 

Materialele de construc\ie sunt acelea]i ca ]i în cazul altor sate: pere\ii din paiant` sau 
v`l`tuci, pardoseala din p`mânt, învelitoarea din tabl` – ini\ial s-au folosit paiele ]i stuful, \igla, 
ulterior s-a trecut la acoperi]ul din tabl`. Din fondul vechi de locuin\e nu s-a p`strat aproape nimic, 
doar câteva care au c`p`tat alte utiliz`ri în gospod`rie. Cele mai multe case p`strate sunt cele 
construite de la jum`tatea anilor 50 ai secolului al XX-lea. Au aceea]i prisp` cu cerdac, stâlpii din 
lemn, banda decorativ` de la stra]in`. Sunt case cu geamlâc, altele, construite prin anii 70 ai 
secolului trecut, cu terase formate din coloane de zid. Ast`zi, zidurile se ridic` din materiale 
durabile, ferestrele ]i u]ile au tâmpl`ria din PVC, geamurile termopan, iar unele locuin\e au dou` 
niveluri. 

Rezultatele studiilor efectuate la Prim`ria comunei R[mnicelu pentru fondul de locuin\e în 
intervalul 2001 – 2013 sunt prezentate în tabelul care urmeaz`: 

 
Locuinte 

 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Locuin\e existente – 
num`r total 

945 952 965 975 986 994 995 999 1001 1012 1018 

Suprafa\a locuibil` – 
total mp 

35410 35623 36111 36464 36855 37145 37163 37401 37551 38287 38738 

Suprafata medie 
/locuinta 
(mp) 

34,47 37,41 37,42 37,39 37,37 37,36 37,34 37,43 37,51 37,83 38,05 

Suprafata medie/ 
locuitor 

15,63 16,01 16,41 16,65 16,77 16,77 16,79 17,07 17,38 17,94 18,40 

Evolu\ia fondului de locuin\e pentru comuna R[mnicelu – anii 2003 - 2013: 
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Indicatori privind investi\iile  [n construc\ii: 
 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Autorizatii de construire 
eliberate pentru cladiri 
rezidentiale (num`r) 

3 11 14 13 12 7 1 5 4 11 5 

Autoriza\ii de construire 
eliberate pentru cladiri 
rezidentiale  
Suprafata (mp) 

266 676 1182 907 1121 499 52 681 188 736 451 

 
 Din datele prezentate în cele 2 tabele anterioare, rezult` c` în comuna R[mnicelu, în 
intervalul 2003-2013 num`rul de locuin\e a înregistrat o slab` tendin\` de cre]tere. De]i num`rul de 
locuin\e a înregistrat o cre]tere, suprafa\a locuibil`/locuin\` nu a crescut semnificativ. Suprafa\a 
locuibil` ce revine în medie fiec`rei locuin\e în 2001 este de 37,47 mp/locuin\`, iar în anul 2013 
este de 38,05 mp/locuin\`.   

În intervalul 2003 – 2013 suprafa\a locuibil` ce revine unui locuitor creste de la 15,63 
mp/loc la 18,40 mp avand ca principala cauza cresterea suprafetelor locuntelor noi precum ]i 
scaderea popula\iei. 

 
Dot`ri edilitare 
În comun` exist` sistem centralizat de alimentare conform standardelor ]i normativelor 

specifice privind capacit`\ile de captare, înmagazinare ]i distribu\ie. Evacuarea apelor uzate 
menajere se face în fose septice vidanjabile, neexistând un sistem de canalizare centralizat. 
Alimentarea cu c`ldur` a gospod`riilor ]i a cl`dirilor de utilitate public` din comuna R[mnicelu se 
face în prezent cu sobe, folosind combustibil solid. În general, gospod`riile au buc`t`rii de var`, 
care sunt dotate cu plite cu combustibil solid ]i cu butelii. O mic` parte din gospod`rii dispun de 
instala\ii proprii de furnizare a apei calde (boilere) pentru baie, buc`t`rie ]i înc`lzire a locuin\ei. În 
localit`\ile comunei nu exist` re\ea de alimentare cu gaze naturale.   

Caracteristici ale fondului construit: 
  fondul construit este format în cea mai mare parte din case dezvoltate pe parter iar 

construc\iile din zona central` ]i cele mai recente sunt de tip P+1; în localitatea 
R[mnicelu exist` ]i locuin\e colective: dou` blocuri P+2 cu 16 apartamente. 

 schema func\ional` este cea tradi\ional` pentru aceste locuri: un hol cu dou` pân` la 
cinci înc`peri, cu buc`t`ria în interior dar ]i/sau separat într-o anex`, cu învelitori din 
tabl`; 

 materiale de construc\ie - gama materialelor este diversificat`, de la chirpici, v`l`tuci, 
lemn, c`r`mid` autohton` pân` la bol\ari BCA, dar ]i materiale moderne pentru izolare 
(rigips, vat` de sticl`, OSB, panouri de polistiren); 

  din punct de vedere al dot`rilor edilitare al locuin\elor din comun`, se poate men\iona 
gradul redus de dotare.  

 
Destina\ia construc\iilor : 
 locuin\e 92,0 %. 
 social - culturale 3,0%. 
 agrozootehnice ]i industriale 5,0%. 

 
Materiale de construc\ie:  
 p`mânt, chirpici, lemn   70,0 %. 
 zid`rie, beton 30,0 %. 
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Vechimea construc\iilor ]i grupe de încadrare  
  realizate pân` în 1940  - grupa A1    10% 
  realizate 1941-1963      - grupa A2    50% 
  realizate 1964 -1981      - grupa A3    30% 
  realizate dup` 1981      - grupa A4    10% 

 
 Disfunc\ionalit`\i: 

 Majoritatea locuin\elor noi se realizeaz` [n regie proprie f`r` asisten\` de specialitate în 
realizarea lor; 

 Dezvoltarea echip`rii edilitare: 
 lipsa sistemului centralizat de canalizare care s` colecteze apele uzate menajere de 

la popula\ie ]i de la unit`\ile administrative ]i industriale existente în comun`; 
 comuna, ]i implicit locuin\ele, nu sunt racordate la re\eaua de alimentare cu gaze 

naturale, aprox. 20% din locuin\e folosind butelii cu gaz,  
 doar o mic` parte dintre locuin\e dispun de instala\ii sanitare ]i de furnizare a apei 

calde în locuin\`;  
 înc`lzirea în mediul rural se face în totalitate cu sobe cu combustibili solizi. 

 
5. Popula\ia ]i for\a de munc` 
 
De la recens`m@ntul din 1956, c@nd s-a [nregistrat un num`r de 3308 locuitori se observ` o 

u]oar` cre]tere a popula\iei [n 1996, ajung@ndu-se la 3330 locuitori ]i [n 1970 la 3388 locuitori dup` 
care populatia com unei scade treptat, ajung@nd [n anul 1991 la 2550 locuitori. 

Conform recens`m@ntului populatiei [ntocmit la 1 iulie 1992, populatiei comunei R[mnicelu 
era de 2163 locuitori, ajungand in anul 2002 la un numar de 2320 locuitori (conform RPL). 

La data de 1.01.2013 populatia comunei era de 2110 locuitori repartizata pe localit`\i dup` 
cum urmeaza : 

 
Nr. crt. Localitate Num`r 

locuitori 
1 R{MNICELU 1483 
2 CONSTANTINE}TI 368 
3 MIHAIL KOG~LNICEANU 199 
4 BOARCA 60 

 TOTAL 2110 
 

Distribu\ia popula\ei pe localit`\i: 
            
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rimnicelu

Constantinesti

M Kogalniceanu

Boarca
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 Densitatea popula\iei comunei R[mnicelu este mai redus` decât media jude\ean` înregistrat` 
la recens`mântul din 2002, de 86 locuitori/km p`trat, precum ]i a celei înregistrate la acela]i 
recens`mânt la nivelul Regiunii Sud - Est, de 79,64 locuitori/ km p`trat.  
 
           Mi]carea natural` a popula\iei 
 
          Mi]carea natural` a popula\iei reprezint` modific`rile survenite în num`rul ]i structura 
popula\iei ca urmare a na]terilor, deceselor, c`s`toriilor ]i divor\urilor. Aceast` component` a 
mi]c`rii popula\iei se reflect` ]i în structura pe vârste ]i pe sexe a popula\iei, cât ]i asupra 
distribu\iei în teritoriu, având o influen\` direct` asupra caracteristicilor dimensionale ale 
localit`\ilor. 
           Un indicator al mi]c`rii naturale este sporul (bilan\ul) natural al popula\iei, care reprezint` 
diferen\a dintre rata natalit`\ii ]i rata mortalit`\ii ]i relev` cre]terea sau sc`derea num`rului de 
locuitori. 

Dinamica popula\iei [n perioada 2003-2014: 
 

An 
 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Nr. 
locuitori 

2265 2224 2200 2190 2197 2214 2213 2191 2159 2133 2110 

Evolu\ie popula\ie 2003-2013: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
 
 
 
 
 

Bilan\ul natural al popula\iei 
 

Componenta activ` a mi]c`rii naturale a popula\iei, natalitatea, este cuantificat` prin rata 
natalit`\ii, care reprezint` num`rul de na]teri înregistrate într-un interval de un an raportat la o mie 
de locuitori. 
 {n intervalul 2001-2013, pentru care s-au analizat datele furnizate de Institutul Na\ional de 
Statistic`, evolu\ia natalit`\ii a fost una oscilant`, marcat` de etape alternante de cre]tere ]i sc`dere. 
Minimul s-a înregistrat în anul 2004, când rata natalit`\ii a fost de 4,94‰, în timp ce maximul a fost 
de 14,11‰, în anul 2007. Trendul general urmat de acest indicator în comuna R[mnicelu a fost unul 
u]or cresc`tor, de]i foarte neregulat, valorile coborând de cele mai multe ori sub cele din contextul 
regional ]i supraregional. Evolu\ia a fost influen\at` în acest sens în special de structura 
demografic` pe grupe de vârst`, dar ]i de emigra\ia popula\iei tinere.  
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An N`scu\i vii 

(Nr. 
persoane) 

Pop. Totala 
(Nr. 

persoane) 

Rata 
natalit`\ii 

com. 
R[mnicelu 

Mediul 
rural, 
jud. 

Br`ila 

Mediul 
rural, 
Reg. 
Sud -
Est 

Mediul 
rural 

România 

2003 24 2265 10.59 10.9 11.1 11 

2004 11 2224 4.94 10.3 10.6 10.7 

2005 27 2200 12.27 9.8 10.5 10.6 

2006 19 2190 8.67 9.6 10.4 10.3 

2007 31 2197 14.11 9.6 10.4 10.2 

2008 21 2214 9.48 9.9 10.5 10.5 

2009 20 2213 9.03 9.3 10.1 10.3 

2010 19 2191 8.67 8.7 9.7 10.1 

2011 17 2159 7.87 8.3 9.2 9.9 

2012 16 2133 7.50 8.0 9.0 9.6 

2013 15 2110 7.10 - - - 

 
Mortalitatea, cealalt` component` a bilan\ului natural, înregistreaz`, în acela]i interval 

2001-2008, tendin\e distincte de evolu\ie, fiind în cre]tere, de]i cu acelea]i oscila\ii anuale. Astfel, 
diferen\a dintre minimul (11,41‰) din 2006 si maximul (21,23‰) înregistrat în anul 2009 este una 
semnificativ` ]i ilustreaz` ritmul oscilant în care a evoluat acest indicator demografic.  
 

An Deceda\i 
(Nr. 

persoane) 

Pop. 
Totala 

Rata 
mortalit`\ii 

comuna. 
R[mnicelu 

‰ 

Mediul 
rural, 
jud. 

Br`ila 
‰ 

Mediul 
rural, 

Regiunea.  
Sud –Est ‰ 

Mediul 
rural 

România 
‰ 

2003 46 2265 20.30 16.2 14.8 15.2 

2004 41 2224 18.43 15.6 14.2 14.7 

2005 41 2200 18.63 14 14 14.9 

2006 25 2190 11.41 15.1 13.9 14.6 

2007 29 2197 13.19 15.6 13.9 14.2 

2008 36 2214 16.26 16.40 14.3 14.3 

2009 47 2213 21.23 15.50 13.8 13.9 

2010 29 2191 13.86 14.90 13.7 13.8 

2011 39 2159 18.06 14.50 13.4 13.5 

2012 43 2133 20.15 14.40 13.2 13.4 

2013 35 2110 16.58 - - - 
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 De remarcat este faptul c` valorile ratei mortalit`\ii s-au situat în general deasupra celor 
specifice mediului rural, atât în context regional, cât ]i supraregional.  

Valorile mari ale mortalit`\ii pot fi corelate direct cu particularit`\ile structurii demografice 
la nivelul comunei, dar au drept cauz` ]i insuficien\a dot`rilor sanitare ]i igienice, cât ]i unele 
obiceiuri pernicioase ale popula\iei.  

Sporul natural s-a men\inut la cote negative foarte sc`zute în mod constant pe durata 
intervalului analizat, mai sc`zute decât cele din context suprateritorial,contribuind la o evolu\ie 
demografic` negativ` ]i la degradarea structurilor demografice.  

 
An Rata 

natalitatii 
comuna 

R[mnicelu 
‰ 

Rata 
mortalitati 

comuna 
R[mnicelu 

‰i 

Rata 
sporului 
natural  
comuna 

R[mnicelu 
‰ 

(col 2-col3) 

Mediul 
rural jud. 
Braila ‰ 

Mediul rural 
Reg. sud-est 

‰ 

Mediul 
rural 

Romania 
‰ 

2003 10.59 20.30 -9.71 -5.3 -3.7 -4.2 

2004 4.94 18.43 -13.49 -5.3 -3.6 -4 

2005 12.27 18.63 -6.36 -4.2 -3.5 -4.3 

2006 8.67 11.41 -2.74 -5.5 -3.5 -4.3 

2007 14.11 13.19 0.92 -6 -3.5 -4 

2008 9.48 16.26 -6.78 -6.5 -3.8 -3.9 

2009 9.03 21.23 -12.2 -6.2 -3.7 -3.6 

2010 8.67 13.86 -5.29 -6.6 -4.0 -3.7 

2011 7.87 18.06 -10.19 -6.2 -4.2 -3.9 

2012 7.50 20.15 -12.65 -6.4 -4.2 -3.8 

2013 7.10 16.58 -9.48 - - - 

 
Evolu\ia sporului natural al popula\iei [n perioada 2003-2013: 
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          Bilan\ul migrator al popula\iei 
 
 Migra\ia popula\iei se define]te ca fiind acea mi]care în teritoriu prin care se modific` 
num`rul ]i structura pe vârste ]i sexe a popula\iei, ca urmare a intr`rii sau ie]irii din aria 
administrativ` respectiv` a unui num`r de persoane din/spre alte arii administrativ teritoriale. 
 Migra\ia are dou` componente, emigra\ia (ie]irile) ]i imigra\ia (intr`rile de popula\ie), a 
c`ror intensitate se m`soar` cu ajutorul a doi indicatori – rata emigra\iei, respectiv rata imigra\iei. 
Prin compunerea acestora se ob\ine soldul migrator, care este un indicator al atractivit`\ii 
teritoriului respectiv pentru migran\i. 
 Dup` durata pe care se manifest`, migra\ia poate fi definitiv`, temporar` ]i de tip pendulator 
(navetismul), toate aceste categorii de mobilitate afectând în timp popula\ia comunei.  

În intervalul 2001-2013, a fost analizat` situa\ia migra\iei la nivelul comunei R[mnicelu 
func\ie de datele furnizate de DJS Br`ila privind stabilirile ]i plec`rile cu re]edin\a, iar pentru 
calcularea soldului migrator au fost utilizate doar datele privind stabilirea ]i plecarea cu domiciliul.  

Este de remarcat faptul c` în decursul acestui interval soldul migrator a fost predominant 
pozitiv, în special în ultimii ani, datorit` cre]terii num`rului de stabiliri de domiciliu, valorile sale 
înregistrând oscila\ii anuale semnificative. Astfel, dac` în 2003 rata soldului migratoriu era de          
-10,59‰, în anul urm`tor ea atinge brusc valoarea de 3,15‰, crescand p@n` [n anul 2018 cand a 
[nceput sa scad`. Fluctua\iile au la baz` atât modificarea de la an la an a num`rului de plec`ri din 
comun`, în principal din ra\iuni economice, dar ]i erorile survenite în sistemul de eviden\`.  

 Deoarece nu exist` o eviden\` strict` a migra\iei, datele de mai jos nu pot reflecta intru totul 
realitatea, num`rul emigran\ilor fiind de cele mai mult ori mult mai mare. 

 
 

An Stabiliri 
de resedinta 

Plecari 
cu resedinta 

Stabiliri cu 
domiciliul 

(inclusiv migratia 
externa) 

Plecari cu 
domiciliul 

(inclusiv migratia 
externa) 

Sold migratoriu 

2003 6 20 22 46 -14 

2004 5 14 47 40 -18 

2005 2 12 52 42 5 

2006 1 8 43 36 16 

2007 - 10 49 34 9 

2008 2 12 46 34 15 

2009 2 10 32 38 -6 

2010 8 5 35 50 -15 

2011 2 6 19 29 -10 

2012 2 8 29 30 -1 

2013 3 7 30 33 -3 
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Bilan\ul migratoriu a fost ascedent pana [n anul 2008, urm@nd apoi o tendin\` cresc`toare, 
este un indicator ce arat` c` nivelul de atractivitate al comunei a fost unul crescut, dar [n ultimii ani 
acesta este [n scadere odat` cu scaderea ac\ivit`\ilor agricole care impuneau o rata ridicat` a muncii 
manuale, respectiv legumicultura datorat` [ncet`rii func\ion`rii sistemului de iriga\ii.  

 
An Populatie 

stabila 
Rata 

imigra\iei 
(‰) 

Rata 
emigra\iei 

(‰) 

Rata sporului 
migratoriu (‰) 

2003 2265 9.71 20.30 -10.59 

2004 2224 21.13 17.98 3.15 

2005 2200 23.63 19.09 4.54 

2006 2190 19.63 16.43 3.20 
2007 2197 22.30 15.47 6.83 

2008 2214 20.77 15.35 5.42 

2009 2213 14.46 17.17 -2.71 

2010 2191 15.97 22.82 -6.85 

2011 2159 8.80 13.43 -4.63 

2012 2133 13.18 14.06 -0.88 

2013 2110 14.21 15.63 -1.42 

 
 

Evolu\ie bilan\ migratoriu [n perioada 2003-2013 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 Bilan\ul real al popula\iei 
 
 

   Bilan\ul (soldul) real al popula\iei se ob\ine prin însumarea soldului mi]c`rii naturale cu cel 
al mi]c`rii mecanice a popula\iei, ]i determin` dinamica global` a popula\iei teritoriului supus 
studiului.  
 În comuna R[mnicelu, bilan\ul a fost negativ în primii ani ai intervalului, a crescut [n anul 
2006, iar [ncepand cu anul 2007 a sc`zut continuu. Aceste varia\ii s-au resim\it în evolu\ia numeric` 
a popula\iei, precum ]i în cea a structurii demografice.  
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AN SPOR 
NATURAL 

(‰) 

SPOR 
MIGRATORIU 

(‰) 

BILANT 
REAL 
(‰) 

2003 -9.71 -10.59 -20.03 

2004 -13.49 3.15 -10.34 

2005 -6.36 4.54 -1.80 

2006 -2.74 3.20 0.46 

2007 0.92 6.83 -5.91 

2008 -6.78 5.42 -1.36 

2009 -12.2 -2.71 -14.91 

2010 -5.29 -6.85 -12.14 

2011 -10.19 -4.63 -14.82 

2012 -12.65 -0.88 -13.53 

2013 -9.48 -1.42 -10.9 

 
 

Evolutia bilantul real al populatiei in perioada 2003-2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
{n cazul [n care tendin\a de scadare a popula\iei se men\ine [n aceia]i parametri apreciam c` 

[n anul 2020 popula\ia comunei va ajunge la aprox. 2000 locuitori ]i va continua sa scada. 
           {n vederea men\inerii popula\iei un numar de minim 2000 locuitori, autorita\ile locale trebuie 
sa demareze ]i sa aplice masuri economico-sociale ]i admnistrative la nivel local pentru atragerea 
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de noi locuitori din alte localita\i (migra\ie interna), deoarce natalitatea este foarte putin probabil sa 
creasc`, tendin\a la nivel na\ional fiind de sc`dere. Aceste masuri pot fi : concesionarea de terenuri 
intravilane pentru construirea de locuin\e catre reziden\ii din alte localita\i pentru stabilirea acestora 
[n comuna, atragerea persoanelor care au plecat din localitate c`tre mediul urban ]i care [n prezent 
sunt pensionari ctre casele parintesti, extinderea re\elelor de utilitati (apa, energie electrica) ]i a 
re\elelor de drumuri c`tre zonele concesionate. 
 
               Structura pe sexe a popula\iei 
 
               La data de 1.01.2013 popula\ia comunei R[mnicelu era de 2110 locuitori [mpar\it` pe sexe 
]i localit`\i dup` cum urmeaz`: 
 
Localitate Rimnicelu Constantinesti Mihail 

Kogalniceanu 
Boarca TOTAL Procent 

 
Barbati 739 183 98 28 1048 49,67% 
Femei 744 185 101 32 1062 50,33% 
TOTAL 1483 368 199 60 2110 100,00% 
              

Structura pe grupe de vârst` a popula\iei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           

   Structura pe grupe de vârst` ]i sexe a popula\iei comunei R[mnicelu a fost analizat` 
conform datelor înregistrate la recens`mântul din anul 2002 ]i cel din 2011. 

   Structura pe grupe mari de vârst` a popula\iei comunei atest` faptul c` structurile 
demografice sunt afectate evident de procesul de îmb`trânire. Grupa popula\iei tinere, cu vârsta 
cuprins` între 0-14 ani, reprezenta in 2002, 19% din total, iar in 2011, doar 16,92 %, fiind deja mult 
sub pragul de 30%, ce marcheaz` începutul degrad`rii structurilor demografice dintr-un teritoriu din 
cauza procesului de îmb`trânire. Popula\ia adult` a crescut ca afectiv ]i ca pondere din popula\ia 
total` în acest interval, spre deosebire de popula\ia vârstnic`, ce a înregistrat o sc`dere procentual` 
de 3,34%.  
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STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA A 
COMUNEI R{MNICELU, JUDE|UL BR~ILA 

PENTRU PERIOADA 2015-2020 
 

 

 

 
- 60 -

 
Calculând indicele de îmb`trânire la nivelul comunei, prin raportarea popula\iei vârstnice la 

cea tân`r`, remarc`m c` in perioada 2002-2011 indicele a crescut nesemnificativ. Se situeaz` cu 
mult peste valoarea unitar`, ceea ce atest` faptul c` popula\ia comunei R[mnicelu este afectat` în 
mod acut de procesul de îmb`trânire, ]i a atins pragul critic de degradare a structurilor demografice.  

 
AN 0-14 15-59 PESTE 60 INDICE DE 

IMBATRANIRE 
% 

2002 434 1121 761 1.75 
2009 373 1178 654 1.75 

 
Structura popula\iei pe grupe de vârst` ]i sexe in 2002 si 2011, reprezentat` prin piramida 

vârstelor, ilustreaz` procesul de îmb`trânire demografic` prin diminuarea de la an la an a 
segmentelor de la baz`. Ambele piramide au form` reprezentativ` pentru o popula\ie aflat` în 
proces de degradare, marcat de regresia natalit`\ii, aspect observabil prin faptul c` segmentele cele 
mai proeminente apar\in genera\iilor adulte ]i vârstnice. 

 
Anul 2009 
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Anul 2011 

 
 
Un aspect legat de structura pe grupe de vârste, cu implica\ii sociale importante îl constituie 

raportul de dependen\` demografic` a popula\iei tinere ]i a celei vârstnice fa\` de popula\ia 
adult`/apt` de munc`. 

Acest indicator ofer` o imagine orientativ` asupra presiunii pe care o exercit` cele dou` 
grupe de vârst` în mod obi]nuit inactive din punct de vedere economic asupra popula\iei adulte/apte 
de munc`. 

Raportul de dependen\` demografic` a popula\iei cu vârsta de 0-19 ani era de 505,82‰ in 
2009, in timp ce pentru popula\ia vârstnic` era de 634,95‰, rezultând prin însumare un raport total 
de dependen\` economic` de 1140,77‰ la nivel de comun`, care este foarte ridicat.  

În timp ce, pe de o parte, propor\ia de indivizi tineri reprezint` un avantaj din punct de 
vedere demografic ]i al perspectivelor de evolu\ie a resurselor umane, pe de alta, un raport de 
dependen\` demografic` ridicat denot` o sarcin` social` crescut` pentru popula\ia activ` din punct 
de vedere economic ]i poten\ial aduc`toare de venit. Acela]i lucru se poate spune ]i din perspectiva 
popula\iei vârstnice, care este în cre]tere.  

În ceea ce prive]te raportul dintre sexe, exprimat prin indicele de masculinitate, care a fost 
subunitar în primul an, cu o valoare de 97,61%, ]i foarte pu\in supraunitar în 2009, 100,81%, atest` 
superioritatea ini\ial` a popula\iei feminine, u]or mai numeroas` în special la nivelul segmentelor de 
vârst` de peste 50 de ani, dep`]it` în 2009 de cea masculin`, datorit` cre]terilor înregistrate de c`tre 
aceasta din urm` îndeosebi la nivelul grupei 0-14 ani.   

În cadrul grupei adulte se remarc` sub aspect demografic, cu un rol activ în dinamica 
numeric` a popula\iei, subgrupa fertil`, care cuprinde popula\ia feminin` cu vârsta cuprins` între 15 
]i 45-49 ani, capabil` de reproducere.  
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AN TOTAL 0-14 

ANI 
14-19 
ANI 

20-29 
ANI 

30-49 
ANI 

> 
50ANI 

2007 2002 2670 601 198 357 629 
2009 2009 2768 571 188 403 704 

 
În structura popula\iei feminine a comunei, reprezentat` în tabelul de mai sus, se poate 

remarca faptul c` popula\ia fertil` reprezint` în 2002 34,72% din total, iar în 2009, 37,43%. Aceast` 
u]oar` cre]tere poate avea efecte pozitive pe termen scurt ]i mediu asupra natalit`\ii, mai ales în 
condi\iile în care grupa de fertilitate maxim` (20-29 ani) reprezenta în 2009 doar 10,38% din total. 
Este îmbucur`toare îns` ]i cu efecte pozitive în perspectiv` ponderea ridicat` a popula\iei cu vârsta 
cuprins` între 0-14 ani, de 16,30% în 2009. 

Structura pe grupe de fertilitate a populatiei 
feminine (2002, 2009)
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 Un aspect legat de structura pe grupe de vârste, cu implica\ii sociale importante îl constituie 

raportul de dependen\` demografic` a popula\iei tinere ]i a celei vârstnice fa\` de popula\ia 
adult`/apt` de munc`. 

Acest indicator ofer` o imagine orientativ` asupra presiunii pe care o exercit` cele dou` 
grupe de vârst` în mod obi]nuit inactive din punct de vedere economic asupra popula\iei adulte/apte 
de munc`. 

Raportul de dependen\` demografic` a popula\iei cu vârsta de 0-19 ani era de 505,82‰ in 
2009, in timp ce pentru popula\ia vârstnic` era de 634,95‰, rezultând prin însumare un raport total 
de dependen\` economic` de 1140,77‰ la nivel de comun`, care este foarte ridicat.  

În timp ce, pe de o parte, propor\ia de indivizi tineri reprezint` un avantaj din punct de 
vedere demografic ]i al perspectivelor de evolu\ie a resurselor umane, pe de alta, un raport de 
dependen\` demografic` ridicat denot` o sarcin` social` crescut` pentru popula\ia activ` din punct 
de vedere economic ]i poten\ial aduc`toare de venit. Acela]i lucru se poate spune ]i din perspectiva 
popula\iei vârstnice, care este în cre]tere.  

 
 Structura etnic` a popula\iei  
 Structura etnic`  a popula\iei comunei R[mnicelu la ultimul recens`mânt, în 2011, era 

relativ omogen`, cu o majoritate de 88,69% locuitori de etnie român`, 11,11% rromi ]i 0,001% alt` 
etnie. Cel mai mare procentaj al popula\iei de etnie rrom` se g`se]te în localitatea Constantine]ti, în 
timp ce în Boarca se întâlne]te cel mai mare grad de omogenitate etnic`. 
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Popula\ia stabil` 
 

Etnia 
Rom@ni Rromi Alte etnii 

2110 1876 231 3 
Popula\ia comunei pe etnii: 

 
 
 
 
                     
 
 
 
 
 
 
            Resursele umane 

Structura popula\iei ocupate pe activit`\i ale economiei na\ionale 
            Resursele de munc` disponibile ale popula\iei cuprind persoanele cu vârsta între 15-59 ani, 
atât în cadrul popula\iei feminine, cât ]i al celei masculine. 
   Conform datelor statistice, în comuna R[mnicelu ponderea popula\iei apte de munc` era, la 
1 iulie 2009, de 48,40%, din totalul popula\iei stabile, ceea ce înseamn` c` teritoriul dispune înc` de 
un capital  semnificativ de for\` de munc`. 

  Comparând popula\ia din cele dou` subgrupe ale popula\iei în vârst` de munc`  20-39 ani 
]i 40-59 ani, in perioada 2002-2009, se remarc` faptul c` raportul a fost favorabil pentru vârstele 
adulte din e]alonul inferior,  ceea ce denot` faptul c` teritoriul comunei R[mnicelu mai  dispune 
înc` de resurse de munc` cu grad ridicat de vitalitate. 

Structura popula\iei ocupate pe activit`\i ale economiei na\ionale relev` profilul 
predominant agrar al comunei R[mnicelu, peste 80% din locuitori fiind ocupa\i în activit`\i din acest 
domeniu.  
 

ACTIVITATI RPL 2011 
- NUMAR 

PERSOANE 

Agricultura       562 
Silvicultura, exploatare forestiera si economia vânatului 2 
Industria prelucr`toare 5 
Comer\ cu ridicata si cu am`nuntul, repararea si între\inerea 
autovehiculelor, motocicletelor si a bunurilor personale si casnice 

24 

Hoteluri si restaurante 4 
Transport si depozitare 3 
Posta si telecomunica\ii 1 
Activit`\i financiare, bancare si de asigur`ri 2 
Administra\ie publica 18 
Înv`\`mânt 26 
S`n`tate si asistenta sociala 5 
Alte activit`\i de servicii colective, sociale si personale 10 
TOTAL 662 

                    

Romani

Rromi

Altii
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           Profilul ocupa\ional al popula\iei 

 
 Conform datelor prezentate mai jos, reparti\ia pe sate componente a popula\iei active este 

propor\ional` cu num`rul popula\iei totale. Per total, la nivelul comunei, popula\ia activ` reprezint` 
32,12% din popula\ia total` stabil`, un procent redus, datorat îmb`trânirii demografice, mai 
evident` în cazul satului Boarca, în care popula\ia activ` reprezint` doar 20% din cea total`, în timp 
ce în satul Mihail Kog`lniceanu raportul este de 49.%, fiind cel mai ridicat dintre toate localit`\ile 
componente ale comunei.   
 

Localitatea Total Popula\ia 
activa 

din care: 
Popula\ia 
Ocupat` 

}omeri din care 
[n 

cautarea 
altui loc 

de 
munca 

[n 
cautarea 
primului 

loc de 
munca 

Total comuna 2110 720 662 58 17 41 
Masculin 1037 507 474 33 10 33 
Feminin 1073 312 287 25 7 8 

Rimnicelu 1483 578 555 32 11 21 
Masculin 739 362 338 24 6 18 
Feminin 744 216 208 8 5 3 

Boarca 60 12 12 0 0 0 
Masculin 28 8 8 0 0 0 
Feminin 32 4 8 0 0 0 

Constantinesti 368 131 113 18 3 15 
Masculin 183 84 71 13 2 11 
Feminin 185 47 42 5 1 4 

M. Kogalniceanu 199 98 90 8 3 5 
Masculin 98 53 47 6 2 4 
Feminin 101 45 43 2 1 1 

 
Cea mai mare parte a persoanelor active sunt ocupate, în toate satele comunei. Cea mai mare 

parte a ]omerilor sunt persoane aflate în c`utarea unui nou loc ce munc`, fiind predominant de sex 
masculin.  

Ponderea ]omerilor este data de si de persoanele care beneficiaza de ajutor social fiind 
inscrise ca persoane in cautarea unui loc de munca, in marea lor majoritate nefiind angajati 
niciodata. 

Persoanele inactive sunt reprezentate de pensionari, elevi, casnice, studenti si perSoanele 
[ntretinute de altii. 
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Numarul de salaria\i ]i sectoarele de activitate: 
 
La nivelul comunei R[mnicelu in ultimii 10 ani dinamica salaria\ilor a fost urmatoarea: 
 

An 
 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Nr. 
slariati 

131 125 135 127 143 90 94 106 126 129 132 

 
Putem observa ca dinamica acestora a urmat cresterea sau scadera economica de inregistrata 

la la nivel national. 
 

 
 

 
 

Reparti\ia salaria\ilor pune în eviden\` câteva tendin\e clar conturate în evolu\ia recent`: 
 Dezvoltarea monosectorial` – activitatea predominant` în comun` fiind agricultura; 
 Diminuarea pân` la dispari\ie a activit`\ilor industriale; 
 Amplificarea activit`\ilor de servicii, în special, cele conexe agriculturii. 
Dominan\a activit`\ilor agricole, de]i aceasta nu poate fi demonstrat` statistic - majoritatea 

persoanelor care lucreaz` în domeniu neavând un contract de munc` - promovarea altor tipuri de 
activit`\i care nu solicit` un nivel ridicat de preg`tire, ]i mai ales atrac\ia centrelor urbane din 
apropiere pentru for\a de munc` calificat` – sunt elementele care au perpetuat gradul redus de 
preg`tire profesional`. Principala disfunc\ionalitate privind modul de ocupare a for\ei de munc` o 
constituie faptul ca persist` indicele redus de atractivitate al mediului economic ]i al facilit`\ilor 
sociale. De aici, migrarea popula\iei c`tre centrele urbane învecinate în leg`tur` direct` cu oferta 
slab` de locuri de munc` a agen\ilor economici din comun`. 

De men\ionat este faptul c` una dintre cele mai mari probleme ridicate de locuitorii comunei 
este lipsa locurilor de munc` în comun`, ceea ce determin` o insatisfac\ie privind nivelul 
veniturilor. Aceasta este considerat` o problem` prioritar` în special de persoanele sub 50 de ani. 

O problem` major` cu care se confrunt` agen\ii economici, dar care poate avea ]i efecte 
sociale negative pe viitor este migra\ia for\ei de munc` în st`in`tate ]i calitatea sc`zut` a 
personalului.  

Popula\ia comunei R[mnicelu este elementul organizator al spa\iului studiat, astfel încât starea 
sa actual` ]i dinamica trebuie s` coordoneze m`surile urbanistice preconizate în cadrul acestui plan. 
 Analiza relativ detaliat` asupra popula\iei relev` o serie de disfunc\ionalit`\i ale popula\iei 
sub aspect demografic, social, profesional ]i economic. Elementele esen\iale care se constituie în 
direc\ii prioritare de interven\ie sunt sintetizate mai jos: 
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 Natalitate în sc`dere 
 Rat` ridicat` a mortalit`\ii 
 Sold natural negativ 
 Sold migratoriu negativ 
 Emigra\ia interna\ional` „ascuns`”, greu de cuantificat datorit` lipsei formelor legale de 

munc` ]i re]edin\`; 
 Manifestarea unui fenomen acut de îmb`trânire a popula\iei în rela\ie cu emigrarea 

grupelor de vârst` mai tinere ]i cu diminuarea natalit`\ii; 
 Ponderea redus` a salaria\ilor din totalul popula\iei active, care se traduce printr-un nivel 

sc`zut al veniturilor din activit`\i remunerate; 
 Rata mare a ]omajului  
 Propor\ia înc` mare a popula\iei active într-o agricultur` de subzisten\`; 
 Dezvoltarea insuficient` a serviciilor si activit`\ilor din sectorul ter\iar; 
 Cererea insuficient` de for\` de munc` în comun`; 
 Accesul redus la facilit`\i de conversie/reconversie profesional`. 
 Inadverten\e la nivelul înregistr`rii datelor ]i a eviden\ei exacte a popula\iei; 
 Accesul insuficient la servicii sanitare. 
 

 Concluzii 
         

În concluzie, se poate spune c` popula\ia comunei R[mnicelu, de]i afectat` grav de procesul 
de îmb`trânire ]i de emigra\ie, dispune totu]i de o serie de atuuri, precum for\a de munc` înc` 
numeroas` ]i cu vitalitate bun`, ce trebuie valorificate, în rela\ie cu poten\ialul natural ]i economic, 
în vederea dezvolt`rii durabile a teritoriului. 
 

6. Infrastructur` ]i utilit`\i publice  
 

Infrastructura reprezint` una din problemele esen\iale ale comunit`\ilor rurale întrucât starea 
sa aratã nivelul dezvolt`rii satelor în mod particular ]i, pe de altã parte, modul cum s-a raportat 
administratia central` din România la aceast` chestiune. De asemenea, nu trebuie omis nici aportul 
regiunilor istorice ca entit`\i sociale ]i al comunit`\ilor locale, care s-au implicat în mod diferit în 
rezolvarea unor elemente ale infrastructurii rurale. 

Pentru popula\ia rural` din România drumurile jude\ene ]i comunale sunt de mare 
importan\`, dac` avem în vedere faptul c` acestea reprezintã principalele linii de legãturã cu 
exteriorul, atât sub aspect economic, cât si din perspectivã socio-culturalã. Din citirea datelor 
incluse în tabel pot fi evidentiate trei aspecte apreciate ca fiind mai importante: 
               a)  ritmul scãzut de modernizare a drumurilor judetene ]i comunale în perioada 1980-
2000; 
             b) ponderea mare a drumurilor cu îmbr`c`min\i u]oare rutiere, care reprezint` în 
majoritatea cazurilor rezolv`ri de moment; aceastã categorie de drumuri necesitând lucr`tori pentru 
repara\ii permanente; 
             c) costul ridicat al unui kilometru de drum modernizat. În contextul actual al economiei 
române]ti, problemele enumerate nu pot s` ofere prea mari speran\e nici celor mai optimi]ti anali]ti 
în privinta moderniz`rii drumurilor jude\ene ]i comunale din România, decât în condi\iile în care 
vor apãrea investitori strãini pentru modernizarea drumurilor jude\ene ]i comunale. 
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Numai în situa\ia cre]terii ponderii de drumuri jude\ene ]i comunale modernizate este 
posibil sã aparã o serie de schimb`ri în via\a popula\iei rurale, atât din perspectivã economicã 
precum ]i sub aspect cultural-spiritual. 

Pe teritoriul administrativ al comunei R[mnicelu nu sunt drumuri na\ionale, existând în 
schimb leg`turi prin DJ 221 cu DN 22 care asigura rela\ia cu ora]ele Râmnicu S`rat ]i Br`ila. 

Re\eaua stradal` ce str`bate comuna R[mnicelu este distribuit` în mod judicios în func\ie de 
normativ, cât ]i de necesarul de c`i comunica\ie din interiorul teritoriul administrativ. 
 

A. C`i de circula\ie rutier`  
 
 Transportul  se realizeaz` prin urm`toarele c`i rutiere:  
 
 a. Drumuri Jude\ene: 
 

 DJ 221 – acest drum realizeaz` leg`tura cu localitatea }ute]ti spre V ]i cu localit`\ile 
Gemenele, G`vani, Romanu, M`rt`ce]ti, Cazasu ]i Br`ila spre E. DJ 221 tranziteaz` teritoriul 
comunei pe o lungime de 8,00 km av@nd o stare tehnica relativ bun` dar necesita repara\ii ale 
covorului asfaltic pe tronsonul Constantine]ti – }ute]ti; 

 DJ 202 A - acest drum realizeaz` leg`tura cu localitatea Racovi\a spre NV ]i tranziteza 
teritoriul comunei pe o lungime de 3,00 km av@nd o stare tehnica proast`, necesit@nd repara\ii ale 
covorului asfaltic pe tronsonul Boarca – Racovi\a; 

 DJ 202 D - acest drum face leg`tura cu localitatea Salcia Tudor spre  V ]i tranziteaz` 
teritoriul comunei pe o lungime de 3,00 km av@nd o stare tehnica proasta, necesit@nd repara\ii ale 
covorului asfaltic pe tronsonul Mihail Kogalniceanu – Salcia Tudor. 

 
             b. Drumuri comunale: 
 
            DC 51 – drum comunal reabilitat ]i asfaltat prin proiectul 
„Reabilitare ]i asfaltare drum comunal DC 51 – R[mnicelu (DJ 
221) - Boarca (DJ 202 A)” finalizat [n anul 2012 - prin acest 
proiect s-au asfaltat 3,7 km; acest drum leag` satele Mihail 
Kog`lniceanu ]i Boarca de re]edin\a de comun` R[mnicelu precum 
]i cele dou` maluri ale râului Buz`u pe podul de beton armat, 
realizat prin programul SAPARD în anul 2004.  
 Dup` construirea podului de beton armat peste râul Buz`u, acest drum care faciliteaz` 
accesul la drumurile jude\ene DJ 221 ]i DJ 202 A a preluat un trafic auto important ajungând la 
m.z.a. de peste 750 vehicule efective fizice în 24 de ore.  
 Drumul leag` cele dou` sate Mihail Kog`lniceanu ]i Boarca de re]edin\a de comun` 
R[mnicelu, dar mai leag` ]i dou` drumuri jude\ene DJ 202 A ]i DJ 221.  
 

   c. Str`zi comunale:   
 
  Comuna R[mnicelu dispune de un numar de 44 strazi 

comunale [n interiorul  localita\ilor cu o lungime total` de 20,20 km 
care fac parte din domeniul public al comunei ]i sunt administrate 
de autoritatea public` local` din care 3 strazi in lungime de 2,5 km 
sunt asfaltate, 29 strazi in lungime de 14,45 km sunt pietruite si 8 
strazi in lungime de 3,25 km sunt de pam@nt. Str`zile de p`m@nt 
sunt secundare ]i utilizate pentru accesul catre terenurile din 
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extravilan, sau strazi ocolitoare care nu deservesc traficul rutier ]i pietonal, nefiind locuinte 
amplasate pe aceastea. 
  

Structura str`zilor comunale din comuna R[mnicelu: 
 

Localitatea Nr. 
strazi 

Lungime 
Strazi 

(m) 

Din care: 
Strazi asfaltate 

Din care : 
Strazi pietruite 

Din care : 
Strazi pamant 

Nr. 
strazi 

Lungime 
(m) 

Nr. 
strazi 

Lungime 
(m) 

Nr. 
strazi 

Lungime 
(m) 

Rimnicelu 17 10.500 3 2.500 12 6.900 2 1.100 
Constantinesti 9 2.200   7 1500 2 700 
M Kogalniceanu 9 4.500 - - 3 3550 3 950 
Boarca 9 3.000 - - 7 2500 2 500 
TOTAL 
COMUNA 

44 20.200 3 2.500 33 14.450 8 3.250 

Procent  
 

100% 100% 7% 12.37% 75% 71.53% 18% 16.08% 

 
Gradul de modernizare a str`zilor comunale din comuna R[mnicelu: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
{n anul 2014 autoritatea publica locala a depus la MDRAP o cerere de finan\are de la bugetul 

de stat [n cadrul Programului Na\ional de Dezvoltare Local`  pentru proiectul de investi\ii 
„Modernizare str`zi [n comuna R[mnicelu” privind modernizarea ]i asfaltarea unui numar de 18 
strazi comunale [n lungime total` de 7,788 km care prevede lucrari de realizare a funda\iilor de 
piatr` spart`, acostamente de balast, ]an\uri de pam@nt, si 2 straturi de asfalt. Cererea de finan\are a 
fost aprobata, lucr`rile au demarat [n toamna anului 2014, investi\ia av@nd ca termen limita de 
finalizare anul 2016. 

 Aceste str`zi au fost alese av@ndu-se [n vedere importan\a acestora [n functie de traficul 
rutier, pietonal precum ]i numarul de gospod`rii  riverane, urm@nd ca [n viitor sa fie asfaltate toate 
str`zile care [n prezent sunt pietruite, iar cele care in prezent sunt de pamant vor fi pietruite. 

 
 d. Drumuri de exploatare agricol` (vicinale): 
  Accesul utilajelor ]i fermierilor c`tre terenurile agricole din extravilan este asigurat de 80 de 

drumuri  de exploatare agricolole cu o lungime total` de 76 km. 

Strazi asfaltate
Strazi pietruire
Strazi de pamant
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  Regimul juridic al acestora este unul mixt, o parte din ele fiind [n domeniul public al 
comunei (7 drumuri vicinale) care asigura accesul catre obiective de interes public (sta\ii de epurare 
propuse ]i drumurile dintre localita\i), restul fiind [n proprietatea comuna a proprietarilor de terenuri 
din zonele respective. 

 Drumurile de exploatare (vicinale) sunt de pam@nt ]i necesita o serie de lucr`ri de reabilitare: 
trasarea acestora [n conformitate cu planurile cadastrale, reprofilarea mecanic` cu autogrederul 
pentru astuparea gropilor ]i asigurarea pantei de scurgere a apelor ]i pietruirea drumurilor de 
exploatare importante. 

 
Ac\iuni propuse pentru [mbun`t`\irea c`ilor de transport rutiere: 
 
 reabilitarea îmbr`c`min\ii carosabile a DJ 221 pe rela\ia Romanu – R[mnicelu 

(7,16km);  
 modernizarea prin asfaltare a unui numar de 18 str`zi comunale [n lungime de 

7,788km [n satele R[mnicelu, Boarca ]i Mihail Kogalniceanu investi\ie finan\at` prin Programul 
Na\ional de Dezvoltare Local` aprobat prin OUG 28/2013, demarata [n oct. 2014, av@nd termen 
maxim de finalizare anul 2016;  

 modernizarea prin pietruire ]i asfaltare a celorlalte str`zi comunale precum ]i a 
strazilor de p`mânt; 

 realizarea de noi strazi comunale în zonele de extinderi ale intravilanelor;  
 l`rgirea tuturor str`zilor din localitate care au la ora actual` l`\imi ale partii 

carosabile sub 5,00 m la l`\imea de 5,00 m; 
 amenajarea intersec\iilor aferente re\elei principale de circula\ie cu elemente 

verticale ]i orizontale de organizare a circula\iei; 
 repararea trotuarelor existente ]i l`rgirea lor pân` la 1,20 m; acolo unde nu exist` se 

vor prevedea trotuare din beton de 1,20 m l`\ime pe ambele p`r\i; 
 decolmatarea / amenajarea de rigole ]i pode\e de desc`rcare pe sectoarele de str`zi în 

vederea colect`rii apelor pluviale; 
 amenajarea unor spa\ii de parcare la institu\iile publice; 
 amenajarea sta\iilor de c`l`tori de pe teritoriul comunei R[mnicelu;  
 realizarea de trotuare ]i alei pentru circula\ia pietonal`; 
 refacerea ]an\urilor de scurgere (decolmatare ]i execu\ii de ]an\uri noi) de-a lungul 

drumurilor aferente comunei; 
 amenajarea unor intersec\ii rutiere corespunz`toare; 
 refacerea marcajelor rutiere si montarea elementelor de semnalizare rutiera; 
 amenajarea profilelor transversale în intravilan conform PUG - ului comunei; 
 îmbun`t`\irea st`rii de mobilitate a drumurilor jude\ene ]i comunale urm`rindu-se 

cre]terea capacit`\ii portante prin consolidarea sistemelor rutiere (ranfors`ri), moderniz`ri, 
tratamente bituminoase, alegerea solu\iei fiind determinat` de condi\iile locale ]i recomand`rile 
de specialitate; 

 reprofilarea drumurilor de exploatare agricole ]i pietruirea celor mai importante. 
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B.Sistemul de alimentare centralizat` cu ap` potabil` 
În comuna R[mnicelu exist` sistem centralizat de alimentare cu ap` în toate satele comunei.               
Sistemul a fost realizat în 2 etape: 
 Proiectul Alimentare cu ap` a loc. R[mnicelu – re\ea aduc\iune, gospod`rie de apa si 

re\ea distribu\ie pe doua str`zi din localitatea R[mnicelu– finalizat în anul 2000; 
 Proiectul Extindere re\ea  de alimentare cu ap` în sat R[mnicelu ]i alimentare cu ap` 

potabil` în localit`\ile Constantine]ti, M. Kog`lniceanu ]i Boarca – extindere re\ea pe toate str`zile 
din R[mnicelu, re\ea aduc\iune ]i distribu\ie [n restul localit`\ilor si 2 gospod`rii de ap` - finalizat în 
2009. 
           Ambele proiecte au fost finan\ate prin Programul privind pietruirea drumurilor comunale ]i 
alimentare cu ap` a satelor, aprobat prin HGR nr. 577/1997. 
         Sursa de ap` a sistemului este Sta\ia de tratare Movila Miresii, care trateaz` apa de Dun`re 
captat` la Gropeni. Stadiul racord`rii popula\iei la sistemul de alimentare cu ap` este: 

 sat R[mnicelu: Num`r gospod`rii racordate: 620; procent racordare: 80%; Num`r 
institu\ii si agen\i economici racorda\i: 35 ; procent racordare institu\ii ]i agen\i economici: 90 
%; 

 satele Constantine]ti, M. Kog`lniceanu ]i Boarca: care este stadiul proiectului: dup` 
finalizarea proiectului în 2013, s-au racordat pân` în prezent 580 gospod`rii – 75% din total. 

         Sistemul de alimentare cu ap` din localitatea R[mnicelu este compus din:  
 conduct` de aduc\iune din PEHD DN 160mm din sta\ia de tratare Movila Miresei, 

conduct` ce alimenteaz` ]i localitatea Racovi\a, 
 rezervor de înmagazinare a apei semiîngropat, din beton cu V= 250mc cuplat cu 

stația de pompare, 
 Sta\ie de clorinare, 
 Re\ele de distribu\ie din PEHD Dn 110mm. Pe re\eaua de distribu\ie sunt monta\i 

hidran\i subterani de incendiu, Dn 65. 
Gospod`ria de ap` pentru localitatea Constantine]ti  cuprinde: 
 rezervor metalic circular suprateran cu capacitatea de 50 mc. Rezervorul are ]i rol de 

compensare diurn` a debitelor, de asigurare a rezervei de incendiu ]i a cerin\ei de ap` în sistem 
pe durata stingerii incendiilor (rezerv` intangibil` de incendiu de 10 mc).  

 sta\ie de pompare tip container. Containerul este o construc\ie metalic` cu 
dimensiunile 4m x 3m x 2,7m în care sunt montate grupurile de pompe. Sta\ia de pompare 
asigur` debitul ]i presiunea necesar` la utilizatori ]i anume debitul orar maxim de 9 c/h ]i 
debitul de incendiu de 5l/s ]i presiunea necesar` de 35m CA. În sta\ia de pompare sunt montate 
1+1 electropompe centrifuge verticale cu caracteristicile: Q = 30mc/h, H= 35mCA. 

 Conform normativ P 66/2001 pe conducta PEHD Dn 110 mm s-a prev`zut un 
hidrant subteran de incendiu DN 65 amplasat în centrul localit`\ii lâng` c`minul cultural. 

Pentru alimentarea cu ap` a localit`\ilor Boarca ]i M. Kog`lniceanu s-a prev`zut o 
gospod`rie de ap` în localitatea Borca, ce con\ine:  

 conduct` de aduc\iune,  
 rezervor de ap` de 50 mc. Rezervorul de ap` de 50 mc înmagazineaz` rezerva de 

incendiu de 140 mc ]i rezerva pentru consum menajer 
 sta\ie de pompare care asigur` debitul ]i presiunea necesare la utilizatori: Qorar max 

pentru localitatea M. Kog`lniceanu = 7 mc/h, iar pentru localitatea Boarca 3,4mc/h, debitul de 
incendiu de 5l/s ]i presiunea necesara de 35 mCA. În sta\ia de pompare sunt montate 1+1 
electropompe centrifuge verticale cu caracteristicile: Q = 30mc/h, H= 35mCA. 

 Conform normativ P 66/2001 pe conducta PEHD Dn 110 mm s-a prev`zut un 
hidrant subteran de incendiu DN 65 amplasat în centrul localit`\ii lâng` c`minul cultural. 
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Debitele de ap` asigurate pentru localit`\ile comunei R[mnicelu, sunt: 
 

R[mnicelu Constantine]ti M. Kog`lniceanu Boarca 
 Qzi med = 

196mc/zi 
 Qzi max = 

245mc/zi 
 Qorar max = 

21,2mc/h 

 Qzi med = 
56mc/zi 

 Qzi max = 
70mc/zi 

 Qorar max = 
9mc/h 

 Qzi med = 
38mc/zi 

 Qzi max = 
48mc/zi 

 Qorar max = 
7mc/h 

 Qzi med = 
12mc/zi 

 Qzi max = 
15mc/zi 

 Qorar max = 
3,4mc/h 

 
Toate amenaj`rile de ap` existente respect` prevederile HG 930/2005 privind caracterul ]i 

m`rimea zonelor de protec\ie sanitar` ]i hidrogeologic` pentru sta\ii de pompare (10m), instala\ii de 
tratare (20m), rezervoare îngropate (20m), aduc\iuni(10m). 
Din anul 2009, exploatarea retelei de alimentare cu apa potabila a fost concesionata operatoriului 
regional SC Compania de Utilitati Dunarea SA care deserveste toate localitatile din judetul Braila. 

{n perspectiva sunt necesare lucrari de extindere a retelei de alimentare cu apa potabila pe 
masura extinderii intravilanului localitatilor si construirea de noi locuinte pe aceste terenuri precum 
si lucrari de intretinere a retelelor schimbari ale conductelor de aductiune, si reparatii uzuale 
gospodariile de apa. 

 
C. Retea de canalizare ape uzate 

 
În prezent, UAT R[mnicelu nu dispune de un sistem de canalizare a apelor uzate. În 

condi\iile implement`rii sistemului de alimentare cu ap` al comunei, se pune problema realiz`rii 
unei re\ele de canalizare a apelor uzate menajere.  

Prim`ria R[mnicelu a preg`tit în anul 2008 documenta\ia pentru proiectele „Înființarea 
sistemului de canalizare al satelor R[mnicelu ]i Constantine]ti’’, „Înființarea sistemului de 
canalizare al satelor Mihail Kog`lniceanu ]i Boarca”, „Sta\ie de ape reziduale în comuna 
R[mnicelu, satele R[mnicelu ]i Constantine]ti’’ ]i „Sta\ie de ape reziduale în comuna R[mnicelu, 
satele Mihail Kog`lniceanu ]i Boarca”. Proiectele au fost întocmite în vederea finanț`rii acestora 
prin fonduri europene – programul național de dezvoltare rurala (PNDR) – m`sura 322. Proiectele 
prevedeau  o rețea de colectare a apelor uzate ]i 2 stații de epurare a apelor uzate amplasate la cca 
500 m de intravilan.  Din p`cate acestea nu au fost finanțate, ]i în aceste condiții nu s-au realizat 
lucr`rile de canalizare ]i de stații de epurare. 

În prezent, la nivelul județului Br`ila, operatorul regional SC Compania De Utilit`\i Dun`rea 
Br`ila SA  deruleaz` un program de investiții în domeniul alimentarii cu ap` ]i rețele de canalizare 
în toate localit`țile județului, finanțat din fonduri europene prin POS Mediu (proiectul Reabilitarea 
]i modernizarea sistemelor de ap` ]i ap` uzat` în județul Br`ila). Conform strategiei județene pentru 
sistemul de canalizare, în comuna R[mnicelu se va realiza o rețea de colectare a apelor menajere 
dup` anul 2020. Aceast` lucrare presupune o rețea de colectare a apelor uzate în toate satele 
comunei, care va transporta apele colectate din localit`țile comunei precum ]i cele din comunele 
învecinate (Gemenele, Romanu, Scor\aru Nou) c`tre stația de epurare amplasat` în mun. Br`ila.  

Astfel, obiectivul de canalizare a apelor uzate din com. R[mnicelu va fi realizat de c`tre 
Compania de Utilit`\i Publice Dun`rea Br`ila prin proiectul Reabilitarea ]i modernizarea sistemelor 
de ap` ]i ap` uzat` în județul Br`ila, conform planului de implementare aprobat, începând cu anul 
2020. 
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D. Retea de alimentare cu gaz metan 
În prezent, UAT R[mnicelu nu dispune de re\ea de alimentare cu gaz metan. 
Unul dintre obiectivele specifice din cadrul Strategiei de dezvoltare durabil` este extinderea 

]i modernizarea re\elelor de transport ]i distribu\ie / furnizare a gazelor naturale.  
    Planul de Amenajare a Teritoriului Jude\ean Br`ila prevede ca priorit`\i în domeniul 

aliment`rii cu gaze naturale: 
 extinderea sistemului de transport a gazelor naturale spre localit`\ile importante ]i în 

care se justific` înfiin\area sistemelor de distribu\ie a gazelor din punct de vedere al densit`\ii 
consumatorilor ]i al existen\ei investitorilor.  

 Înființarea distribu\iilor de gaze naturale în noi localit`\i ]i montarea conductelor ]i 
instala\iilor de consum pe baza unor studii de fezabilitate în func\ie de planurile de dezvoltare 
prezumate de c`tre investitorii strategici; 

Stadiul implement`rii obiectivului strategic la nivel jude\ean: 
{n jude\ul Br`ila alimentarea cu gaze se face în principal prin intermediul unor conducte de 

transport de înalt` presiune  care urm`resc 3 trasee principale:  
 Din zona Isaccea intr` în jude\ prin zona V`deni (Gala\i) dou` conducte de transport 

gaze naturale  DN 700 mm ]i DN 1000 mm. Aceste conducte de transport gaze alimenteaz` (din 
zona de la nord de V`deni) dou` conducte care pleac` spre Moldova ]i Gala\i ]i trei conducte (DN 
500, DN 800 ]i DN 600 mm), din care primele 2 au traseul spre Bucure]ti prin Urziceni (DN 500 
mm – Ghergheasa ]i DN 800 mm – Jugureanu). Acest nod important de la nord de V`deni este 
alimentat ]i dintr-o conduct` DN 600 mm, conducta import gaze Isaccea – Gropeni – Sili]tea.  

 conduct` de înalt` presiune de la STC Sili]tea  cu DN 350 mm alimenteaz` 
municipiul Br`ila prin intermediul Sta\iei de reglare m`surare predare (SRMP) amplasat` la km1 al 
]oselei spre Foc]ani, la intersec\ia cu DN 2B. Re\eaua de reparti\ie de medie presiune conduce 
gazele spre sta\iile de reglare de sector (SRS), de unde gazele cu presiune redus` sunt distribuite 
c`tre consumatori.  

 Dou` conducte sunt prev`zute s` alimenteze consumatorii de la Chi]cani 
(Combinatul de celuloz` ]i CET). Capacitatea SRMP aferent` CET este de 20.000 m3N/h. De la 
SRMP pleac` o conduct` de medie presiune DN 350 mm care alimenteaz` localit`\ile Ianca ]i 
F`urei (DN 250 mm dup` trecerea printr-o sta\ie de comprimare a gazelor) 

Majoritatea  localit`\ilor  în  care  s-au  realizat  distribu\ii de gaze naturale sunt 
amplasate de-a lungul acestor conducte de transport, prin intermediul unor sta\ii de reglare 
/m`surare /predare (SRMP) pentru coborârea presiunii gazelor de înalt` la medie ]i apoi la redus`. 

Cea mai important` disfunc\ionalitate din cadrul jude\ului în ceea ce prive]te alimentarea cu 
gaze este constituit` din faptul c` înfiin\area distribu\iilor de gaze naturale s-a realizat numai în 
zonele care sunt traversate de conductele de transport realizate înainte de 1990.  
 

E. Alimentarea cu energie electric` 
Alimentarea cu energie electric` a comunei Rîmnicelu este asigurat` din re\eaua de medie 

tensiune de 20 KV. 
Re\eaua de distribu\ie a energiei electrice din comun` are o lungime total` de 30 km, la care 

sunt racordate toate gospod`riile. 
  Pe teritoriul comunei functioneaza 4 posturi de transformare. 
  Din posturile de transformare aferente fiecarui sat se desprind liniile electrice aeriene de 

joasa tensiune, LEA 0.4 kv ce strabat toate strazile localitatilor. 
 Re\eaua de joas` tensiune asigur` racordarea tuturor beneficiarilor, realizând în acela]i timp 
]i iluminatul public. Re\eaua de iluminat public se afl` în aproprierea re\elei de drumuri din 
comun`. Aceast` re\ea se afl` în continu` extindere, pentru alimentarea noilor locuin\e. Starea 
tehnic` a re\elei de alimentare cu energie electric` în comuna Rîmnicelu este în general bun`. 



 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA A 
COMUNEI R{MNICELU, JUDE|UL BR~ILA 

PENTRU PERIOADA 2015-2020 
 

 

 

 
- 73 -

 
          F. Iuminatul public 
 
           Serviciul de iluminat public se realizeaza prin intermediul unui ansamblu tehnologic ]i 
func\ional, alcatuit din construc\ii, instala\ii ]i echipamente specifice, reprezent@nd ansamblul 
format din puncte de aprindere, cutii de distributie, cutii de trecere, linii electrice de joasa tensiune 
subterane sau aeriene, fundatii, stalpi, instalatii de legare la pamant, console, corpuri de iluminat, 
accesorii, conductoare, izolatoare, cleme, armaturi, echipamente de comanda, automatizare si 
masurare utilizate pentru iluminatul public. 
            {n cazul [n care serviciul de iluminat public se realizeaza utilizand elemente ale sistemului 
de distributie a energiei electrice, sistemul de iluminat cuprinde elementele prevazute mai sus cu 
exceptia elementelor care fac parte din sistemul de distributie a energiei electrice. 
            Astfel SC Electrica SA de\ine [n proprietate posturile de transformare, re\eaua de distribu\ie 
de joasa tensiune incluz@nd cutiile de distribu\ie, prizele de pamant, st@lpii de sus\inere ]i sistemele 
de contorizare. Autoritatea publica locala de\ine [n proprietate corpurile de iluminat, sursele de 
lumina, bra\ele de sustinere cu elementele de fixare si cablurile de conectare.              
           {n tabelul de mai jos sunt prezentate datele sintetice privind sistemul de iluminat public 
stradal existent : 
 

Localitatea Corpuri de 
iluminat 

-buc- 

Lungimea 
retelei de 
iluminat 

-km- 

Stapli de 
sustinere 

-buc- 

Grad de 
acoperire 

% 

Distanta 
medie intre 

lampi 
-ml- 

Rimnicelu 75 10,5 288 30 232 
M. 
Kogalniceanu 

36 3,5 105 35 129 

Constantinesti 30 3,1 97 30 183 
Boarca 40 2 79 50 105 

 
 Sunt necesare lucrari de modernizare a sistemului de iluminat public, ultimile lucrari de 
reabilitare sau executat in anul 2009 ]i achizi\ia de noi corpuri de iluminat. 
 

7.  Mediul 
 
Comuna R[mnicelu ocup` un teritoriu caracterizat în cea mai mare parte printr-un relief 

monoton de câmpie. Doar în partea de nord relieful este de tip eolian (cu dune). Teritoriul 
administrativ al comunei R[mnicelu nu cuprinde nici un ecosistem specific.  

Din punct de vedere geotehnic, sub stratul de p`mânt vegetal se g`se]te un pachet loessoid 
care face ca terenul de fundare s` se încadreze în categoria terenurilor slabe.  

Apele freatice în marea lor majoritate sunt nepotabile .  
Apele de adâncime cantonate la 50-100 m adâncime pot prezenta condi\ii bune de potabilitate 

]i pot furniza debite importante .  
Cantitatea de ap` anual` de precipita\ii este mic`, iar în ultima parte a verii, când se ating 

temperaturi ridicate, iarba se usuc`, iar culturile neirigate sufer`.  
Pe suprafa\a teritoriului administrativ al comunei R[mnicelu nu exist` zone naturale puse sub 

regim de protec\ie. Aceast` disfunc\ionalitate este semnalat` ]i în PATJ unde este prev`zut` 
conservarea ]i protec\ia zonei naturale de 1,3 ha din Câmpia Camni\a propus` de institu\iile 
jude\ene de specialitate a se institui rezerva\ie natural`.  
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În ceea ce prive]te zonele construite protejate, acestea nu se afl` pe teritoriul comunei , 
conform listei DMASI 1992 .  

Obiective industriale nu exist` nici pe teritoriul administrativ al comunei R[mnicelu ]i nici pe 
o raz` de mai pu\in 30 km .  
 
          Calitatea factorilor de mediu  

 
 Factorii de mediu aer, apa, sol, vegeta\ie ]i faun` constituie o parte important` a 
patrimoniului oric`rei comunit`\i umane. În acela]i timp îns`, ei reprezint` resursele de mediu cele 
mai vulnerabile ]i cel mai frecvent supuse ac\iunii factorilor poluan\i, având consecin\e directe ]i 
grave atât asupra calit`\ii mediului înconjur`tor cât ]i asupra s`n`t`\ii popula\iei ]i a celorlalte 
organisme vii.  
           Factorii de mediu se afl` în rela\ie de interdependen\` unul fa\` de cel`lalt, astfel încât, orice 
interven\ie antropic` asupra unei componente de mediu induce, inevitabil, consecin\e ]i asupra 
celorlalte.         
 Diminuarea calit`\ii mediului este determinat` de dou` categorii de ac\iuni: 
             - ac\iuni fizice naturale (eroziuni, alunec`ri de teren, exces de umiditate, s`r`tur`ri, unele 
fenomene climatice ]i hidrologice), care afecteaz` calitatea solurilor, apelor, aerului, florei ]i faunei; 

- ac\iuni antropice generate de dezvoltarea economico - social` a teritoriului, care au un rol 
hot`râtor în procesul de transformare a mediului natural într-un mediu antropizat, inclusiv prin 
dinamizarea ]i accentuarea unor fenomene fizice. 
 
            Calitatea aerului 

 
Poluarea aerului este rezultatul unor procese naturale ]i antropice. Pe teritoriul comunei 

R[mnicelu nu exist` o re\ea proprie de prelevare a probelor pentru stabilirea calit`\ii aerului.  
Pot fi men\ionate o serie de surse locale cu caracter temporar – accidental, reprezentate prin 

urm`toarele activit`\i umane:  
 procesele de ardere pentru înc`lzirea locuin\elor ]i obiectivelor socio – economice, 

care genereaz` monoxid de carbon (CO), dioxid de carbon (CO2), oxizi de azot (NOx), 
oxizi de sulf (SOX), hidrocarburi policiclice aromate care se ata]eaz` de funingine, 
pulberi sedimentabile, fum, funingine (mai ales în timpul iernii); 
 circula\ia ]i transportul rutier genereaz` NOX, CO2, CO, hidrocarburi nearse, 

aerosoli de halogenuri de Pb, suspensii formate din particule de carbon ce absorb o serie 
din gazele eliminate, fum, substan\e ad`ugate benzinei sau uleiurilor pentru a le 
îmbun`t`\i calit`\ile (antioxidan\i, anticorozivi) ]i zgomot;  

 activitatea firmelor cu profil agricol de pe teritoriul comunei; 
 activitatea firmelor cu profil industrial; 

 în privin\a nivelului de poluare cu gaze ]i pulberi, de]i nu se fac m`sur`tori, se poate 
aprecia c` emisiile sunt reduse, iar prin procesele de dispersie ]i re\inere mecanic` (prin 
vegeta\ie, relief), eventualele impurit`\i din atmosfer` se limiteaz` ]i mai mult.  

 
            Calitatea apelor  
   

Apa este esen\ial` pentru popula\ie ]i pentru desf`]urarea activit`\ilor  economice. 
Prosperitatea ]i bun`starea unei comunit`\i sunt direct dependente de furnizarea unei cantit`\i 
suficiente de ap` curat`. Fiind o surs` limitat` ]i deosebit de vulnerabil`, apa poate fi oricând 
deteriorat` dac` popula\ia nu intervine cu m`suri concrete de protec\ie. Dat` fiind aceast` degradare 
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continu`, se impune gestionarea calit`\ii resursei de ap`, astfel încât s` se asigure cunoa]terea, 
conservarea, protec\ia calit`\ii ]i cantit`\ii acesteia. 
 Importan\a deosebit` a activit`\ii de monitoring a calit`\ii apelor rezid` din faptul c` acesta 
pune în eviden\` în permanen\` stadiul calit`\ii resurselor de ap`; pe baza acestor date, se adopt` 
strategia de protec\ie eficient` a calit`\ii lor. 

Re\eaua hidrografic` de pe teritoriul comunei apar\inei bazinului hidrografic Buz`u.  
  Bazinul râului Buz`u este monitorizat de SGA ]i APM Buz`u. Pentru a caracteriza starea 

râului vom lua în considerare datele referitoare la calitatea Buz`ului pe sec\iunea Racovi\a.  
 Caracterizarea calit`\ii apelor s-a f`cut în conformitate cu prevederile Legii Apelor nr. 
107/1996 cu modific`rile ]i complet`rile ulterioare ]i prescrip\iile tehnice stabilite prin “Normativul 
privind clasificarea calit`\ii apelor de suprafa\` în vederea stabilirii st`rii ecologice a corpurilor de 
ap`“ aprobat prin Ordinul nr. 161 din 16.02.2006. Pentru sec\iunile de potabilizare încadrarea s-a 
f`cut în conformitate cu H.G.100/2002 - NTPA 013, NTPA 014.  
 Aprecierea st`rii ecologice a râurilor, \inând cont de elementele biologice, hidromorfologice, 
fizico - chimice s-a f`cut în conformitate cu cele cinci st`ri ecologice ce exprim` cinci clase de 
calitate, dup` cum urmeaz`: foarte bun` – clasa I , bun` – clasa a II-a, moderat` – clasa a III-a, slab` 
– clasa a IV-a ]i proast` – clasa a V-a de calitate. 

 
Râul Buz`u 
 
Încadrarea general` în clase de calitate a râului Buz`u: 

 
Sec\iune de 

control 
Racovi\a 

Clasa de calitate I - V, conform Ordinul Ministerului nr. 161/ 2006 

R.O. Nutrien\i Salinitate Poluan\i 
specifici de 

origine natural` 

Al\i poluan\i 
specifici relevan\i 

General 

2008 II II III I I III 

2007 II I III II - III 

2006 - - - - - III 

2005 IV II III IV - IV 

Sursa: ”Raportul privind starea mediului în jude\ul Buz`u anii 2005-2008” 
  
 

Încadrarea râului Buz`u în clase de calitate din punct de vedere biologic: 
 
Sec\iunea de 

control 
Clasa de calitate 

Fitoplancton Microfitobentos Macrozoobentos General` 
Racovi\a II - II II 

Sursa: ”Raportul privind starea mediului în jude\ul Buz`u pe anul 2008” 
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Conform “Raportului privind starea mediului în jude\ul Br`ila pe anul 2009”, principalele surse de 
poluare a râului Buz`u sunt: 

Surse de poluare Domeniu 
de activitate 

Emisar Volum ape 
uzate 

evacuate în 
2009 

(mil. mc) 

Poluan\i specifici 

Consiliul Local 
Ianca Direc\ia 

Serviciilor Publice 

Administra\ie public` râul 
Buz`u 

0,246 Materii în 
suspensie, CBO5, 
CCOCr −, N, P, 
reziduu filtrat la 

1050C, Cl - 
Consiliul Local 

F`urei - 
Dir. Serviciilor 

Publice 

Administra\ie public` râul 
Buz`u 

0,088 Materii în 
suspensie, CBO5, 
CCOCr −, N, P, 
reziduu filtrat la 

1050C, Cl - 
Compania de 

Utilit`\i Publice 
„Dun`rea” Br`ila 
- sta\ia de epurare 

Movila Miresii 

Administrarea ]i exploatarea 
patrimoniului Consiliului 

Municipal Br`ila – Captarea 
apelor de suprafa\`, 

înmagazinarea, potabilizarea ]i 
distribu\ia apei captate, 

canalizarea, transportul ]i 
epurarea apelor  uzate ]i 

pluviale 

râul 
Buz`u 

0,010 Materii în 
suspensie, CBO5, 
CCOCr −, N, P, 
reziduu filtrat la 

1050C, Cl - 

Sursa:” Raportul anual privind starea factorilor de mediu din jude\ul Br`ila din anul 2009” 
 
 Apele subterane  
            Datorit` faptului c` pe teritoriul comunei nu exist` re\ea de canalizare, evacuarea apelor 
uzate de la popula\ie se realizeaz` prin latrine, în sistem uscat sau fose septice.  
 Alte cauze probabile pentru care în majoritatea cazurilor apele freatice nu corespund 
cerin\elor pentru a fi utilizate în scopuri potabile sunt urm]`toarele: 

 - infiltra\iile de la suprafa\` de substan\e organice sau chimice provenite din activit`\i 
umane; 
 - depozit`ri necorespunz`toare de de]euri menajere, industriale ]i dejec\ii zootehnice; 

 - dezvoltarea intensiv` a agriculturii în ultimele decenii cu utilizarea excesiv` a 
îngr`]`mintelor chimice pe baz` de azot ]i fosfor, ]i a pesticidelor, a condus la acumularea în sol a 
unora dintre ace]tia (sau a produ]ilor de degradare); 
 - efectele pasivit`\ii fostelor complexe zootehnice de capacit`\i mari privind m`surile pentru 
conservarea factorilor de mediu;  
 - particularit`\ile climatice, hidrogeologice ]i exploatarea sistemelor de iriga\ii care au 
contribuit la mineralizarea materiei organice din sol ]i migra\ia substan\elor rezultate din aceste 
procese; 

- surse de ap` (capt`ri, fântâni) f`r` perimetre de protec\ie.  
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            Calitatea solurilor   
 

 Solul, ca rezultat al interac\iunii tuturor elementelor mediului ]i suport al întregii activit`\i 
umane, este influen\at puternic de acestea, atât prin ac\iuni antropice, cât ]i ca urmare a unor 
fenomene naturale.  

     Calitatea solului este afectat` într-o m`sur` mai mic` sau mai mare de una sau mai multe 
restric\ii. Influen\ele d`un`toare ale acestora se reflect` în deteriorarea caracteristicilor ]i func\iilor 
solurilor, respectiv în capacitatea lor bioproductiv`, dar, ceea ce este ]i mai grav, în afectarea 
calit`\ii produselor agricole ]i a securit`\ii alimentare, cu urm`ri serioase asupra calit`\ii vie\ii 
omului. 

 
Poluarea solurilor  

 Principalul factor care poate cauza poluarea solurilor este depunerea întâmpl`toare pe sol a 
de]eurilor menajere ]i a reziduurilor ]i dejec\iilor zootehnice. Dejec\iile zootehnice au un con\inut 
mare de materie organic` u]or biodegradabil` ]i de elemente nutritive (P, K, N, Ca, Mg, 
microelemente), constituind un îngr`]`mânt organic foarte recomandat ca fertilizant al solurilor. 
Aceste considerente, al`turi de mirosul nepl`cut resim\it la distan\e mari, impun aplicarea acestora 
ca îngr`]`minte pe terenurile agricole în cantit`\i moderate ]i numai dup` ce au fost compostate în 
condi\ii controlate. Administrate în cantit`\i prea mari, dejec\iile zootehnice determin` apari\ia 
riscului polu`rii solului datorit` dep`]irii capacit`\ii de absorb\ie a solului respectiv.  
 Un poten\ial poluator ar putea fi ]i îngr`]`mintele chimice, ]i substan\ele chimice pentru 
combaterea d`un`torilor administrate incorect. 

 
           Degradarea solurilor   
           Degradarea solurilor reprezint` un proces complex, generat în timp de o multitudine de 
factori naturali ]i antropici, care determin` anumite restric\ii în utilizarea solurilor.   
 Aceste restric\ii sunt cauzate fie de factori naturali (clima, forme de relief, caracteristici 
edafice etc), fie de ac\iuni antropice agricole; în multe cazuri factorii mentiona\i pot ac\iona sinergic 
în sens negativ, având ca efect sc`derea calit`\ii solurilor ]i chiar anularea func\iilor acestora. 
 Din evaluarea însu]irilor solurilor, precum ]i a unor factori privind drenajul, inundabilitatea, 
eroziunea ]i relieful (panta), rezult` o serie de factori limitativi ai terenurilor, care determin` o serie 
de restric\ii în folosirea lor agricol`. Restric\iile se refer` atât la condi\iile existente, care 
diminueaz` recoltele, cât ]i la pericolul apari\iei, prin exploatare, a unor degrad`ri având acelea]i 
efecte. 
 Solul este supus unei game largi de manifest`ri ale activit`\ii omului asupra sa.  

 Influen\a defri]`rilor asupra solului:  
 Defri]area p`durilor ]i instalarea vegeta\iei ierboase intensific` fenomenele de 
bioacumulare, iar cultivarea acestor terenuri în\elenite frâneaz` acest proces. 
 Totodat` prin defri]area ]i des\elenirea terenurilor în pant` se intensific` fenomenele de 
eroziune a solului ]i colmatare a v`ilor.  
 Vegeta\ia natural` a fost înlocuit` treptat cu plantele de cultur`, oprind procesul natural de 
bioacumulare a humusului, ducând la mic]orarea rezervei de humus în sol.   

 Influen\a lucr`rilor solului: 
 Executarea corect` a lucr`rilor solului are o influen\` pozitiv` asupra porozit`\ii solului, 
regimului aero-hidric, activit`\ii microbiene, compactit`\ii solului etc.  
 Adâncirea treptat` a ar`turii pe solurile cu orizont eluvial înso\it` de aplicarea de 
amendamente ]i îngr`]`minte, duce la distrugerea acestui orizont ]i îmbun`t`\irea condi\iilor de 
nutri\ie ale plantelor.  
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 Efectuarea lucr`rilor agricole pe terenurile argiloase la umiditate necorespunz`toare a dus la 
compactarea acestora.  
 Executarea tuturor lucr`rilor solului la momentul optim de umiditate evit` apari\ia 
fenomenelor de tasare secundar` a solului ]i distrugerea structurii acestuia. 
 Executarea incorect` a lucr`rilor solului, mai ales pe terenurile în pant` ]i la umiditate 
necorespunz`toare duce la accelerarea eroziunii solului ]i distrugerea fertilit`\ii acestuia.  
  P`]unatul nera\ional, cu înc`rc`tur` prea mare de animale, duce la distrugerea structurii 
solului ]i apari\ia fenomenelor de eroziune ]i alunec`ri de teren pe pantele mari, ]i a fenomenelor de 
tasare.  

 Influen\a structurii ]i rota\iei culturilor: 
 Rota\ia culturilor în timp, pe acela]i teren determin` folosirea deplin` a tuturor elementelor 
nutritive existente la diferite adâncimi. 
 Cultivarea cerealelor p`ioase pe terenurile în pant`, cu introducerea în asolament a unei 
plante perene amelioratoare sub form` de benzi sau fâ]ii contribuie la oprirea fenomenelor de 
eroziune ]i conservarea fertilit`\ii.  

 Influen\a amendamentelor, îngr`]`mintelor ]i pesticidelor:  
 Analiza rezultatelor ob\inute în laborator scoate în eviden\` folosirea sub posibilit`\i a 
îngr`]`mintelor chimice. 
 Este necesar` folosirea intensiv` a îngr`]`mintelor ]i amendamentelor pe o serie de soluri cu 
reac\ie puternic sau moderat acid` ]i cu un con\inut sc`zut de materie organic`.  

 Influen\a lucr`rilor de îmbun`t`\iri funciare: 
 Iriga\iile nera\ionale pot determina b`ltirea apei, ridicarea nivelului freatic, distrugerea 
agregatelor structurale, tasarea solului, sp`larea humusului ]i levigarea substan\elor u]or solubile. 
De aceea la stabilirea tipului de iriga\ie ]i a celorlalte elemente tehnice se va \ine seama de tipul de 
sol ]i proprit`\ile sale. 
 Lucr`rile de desecare-drenaj contribuie la coborârea nivelului freatic ]i diminuarea excesului 
de ap` de natur` pluvial`. În timp, aceste soluri î]i îmbun`t`\esc propriet`\ile hidrofizice ]i chimice 
devenind apte pentru produc\ie. 
 Conform „Studiului Pedologic al comunei R[mnicelu”, elaborat de OSPA Br`ila factorii 
limitativi naturali ]i antropici ai produc\iei agricole sunt urm`torii: 

 Structura degradat`  
 Aceasta apare datorit` efectu`rii lucr`rilor agricole la umiditate necorespunz`toare (când 
solul este prea uscat sau prea umed) în primii 20 de cm sau 20-40 cm.  
 O alt` cauz` a degrad`rii structurii solurilor a constituie lucr`rile de preg`tire a solului 
recoltat ]i transportat pe sol excesiv de umed ]i exploatarea necorespunz`toare (cultivarea în mod 
exagerat a plantelor pr`]itoare). 
 Refacerea structurii (par\ial`) se poate realiza numai printr+o structur` bine gândit` a 
culturilor.  

 Fenomenul de tasare  
 Apare în zonele slab depresionare ]i în zonele de crovuri, unde apa provenit` din precipita\ii 
poate b`lti, iar ca intensitate sunt slab tasate. 
 

 Excesul de umiditate 
 Este prezent în zonele de crov, zonele depresionare ]i în mai mic` m`sur` pe relief plan. 
Cauzele excesului de umiditate sunt: 
 - apele de suprafa\` provenite din precipita\ii care nu sunt eliminate prin scurgere la 
suprafa\` sau prin re\eaua de desecare existent` ]i care se acumuleaz` în zona r`d`cinilor plantelor 
]i încetinesc sau împiedic` cre]terea acestora cât ]i executarea la timp a lucr`rilor agricole; 
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 - apele pedofreatice cu adâncimea mai mic` de 3 m datorit` infiltra\iilor din zonele 
învecinate înalte sau datorit` iriga\iei cu pericolul saliniz`rii secundare; 
  - existen\a reliefului depresionar de lunc` (depresiuni ]i microdepresiuni), a crovurilor ]i a 
texturii fine (argila coloidal` reprezint` 40% din lunc`), condi\ioneaz` scurgerea la suprafa\` a apei 
din precipita\ii, ]i drenajul defectuos al solurilor; 
 În anii cu precipita\ii bogate aceste zone devin lucii de ap` temporare. Suprafa\a plan` 
reprezint` 3546 ha din teritoriu, iar dunele, interdunele, crovurile, albiile minore ]i terenurile cu 
pant` de 2-3% reprezint` 1285 ha din teritoriu.  

 Salinizarea secundar`   
 Constituie un alt factor limitativ al produc\iei agricole, ap`rut datorit` aplic`rii iriga\iei pe 
terenuri cu ap` pedofreatic` la adâncime critic` ]i cu grad crescut de mineralizare. Solurile afectate 
de salinizare ]i alcalinizare totalizeaz` 180 ha din suprafa\a teritoriului.  

 Textura  
  Solurile care prezint` un con\inut de argil` coloidal` mai mare de 40% totalizeaz` o 
suprafa\` de 152 ha. Acestea se caracterizeaz` prin permeabilitate redus`, capacitate mic` de 
re\inere a apei accesibile plantelor, sunt coezive, plastice ]i adezive, sunt reci ]i se lucreaz` greu 
intr-un interval de umiditate optim` foarte restrâns, iar bilan\ul aerohidric este defectuos. Aceste 
caracteristicisunt specifice solurilor fine din lunc`.  
 Din punct de vedere textural 2247 ha prezint` textur` mijlocie, 449 ha textur` grosier`, iar 
1932 ha textur` fin` (argiloas`).  
 Activitatea omului asupra solului trebuie orientat` spre o exploatare ra\ional` a acestuia, 
care va contribui la formarea, refacerea structurii lor, la men\inerea echilibrului substan\elor 
fertilizante ]i la combaterea sp`l`rii areolare, eliminarea excesului de umiditate, a combaterii ]i 
diminu`rii polu`rii solurilor.  
 Consecin\ele polu`rii ]i degrad`rii solurilor se reflect` în primul rând asupra poten\ialului 
lor productiv, în sensul limit`rii sau anul`rii calit`\ilor biologice ]i de fertilitate. Cele mai grave 
efecte asupra solurilor sunt generate de fenomenele de degradare care determin` sc`derea 
poten\ialului productiv, scoaterea din circuitul agricol, schimb`ri ale modului de folosin\`. De 
asemenea, poluarea solurilor cu reziduuri organice ]i de]euri menajere poate avea consecin\e 
negative asupra apelor, prin sp`l`ri, scurgeri ]i infiltra\ii, asupra plantelor, animalelor ]i omului. 
 
             Calitatea vegeta\iei ]i faunei  

 
Vegeta\ia natural` a comunei R[mnicelu, constituit` din paji]ti ]i p`duri de lunc` ca ]i 

biotopurile caracteristice acestora au fost modificate de-a lungul timpului de diverse activit`\i 
umane: des\eleniri, defri]`ri, lucr`ri ameliorative, chimizare, p`]unat intensiv, dezvoltare rural`.  

P`durile de pe raza teritoriului comunei R[mnicelu ocup` o suprafa\` de aproximativ 
652hectare, adic` de 8,26% din suprafa\a total` a comunei, aflându-se într-o stare bun` de calitate. 
Suprafa\a ocupat` de p`duri este sub media pe \ar` de 26,7% din suprafa\a total` a comunei. 

Factorul antropic a modificat pozitiv sau negativ compozi\ia floristic` ]i faunistic`, sau a 
ac\ionat direct asupra ariei de reparti\ie a organismelor. Astfel, B`r`ganul care alt` dat` însemna 
stepa tipic`, ast`zi s-a transformat într-o însemnat` zon` agricol` a \`rii. Datorit` gradului ridicat de 
fertilitate a solului, prin administrarea de îngr`]`minte chimice ]i lucr`ri agricole mecanizate, 
vegeta\ia caracteristic` stepei a fost înlocuit` aproape în întregime cu plante de cultur`.  

Din cauza des\elenirii stepei, multe plante spontane au devenit rare. Pentru cre]terea 
productivit`\ii solului s-au extins sistemele de iriga\ii, completând astfel necesarul de umiditate 
pentru plante. În aceste condi\ii suprafe\ele câmpurilor sunt ocupate de culturi agricole, iar vegeta\ia 
natural` se mai g`se]te doar în spa\iile dintre parcelele agricole, pe marginile râurilor ]i în zonele 
necultivate temporar.  
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Aceste ac\iuni au declan]at reac\ii negative asupra celorlalte componente naturale: cre]terea 
gradului de continentalism ]i stepizarea climatului, reducerea debitelor apelor subterane ]i de 
suprafa\`, cre]terea toren\ialit`\ii ]i a eroziunii etc. 
 Referitor la calitatea paji]tilor, acestea au fost mult deteriorate din cauza p`]unatului 
excesiv. Neîntre\inerea ]i exploatarea ira\ional` au condus la reducerea num`rului ]i vitalit`\ii 
speciilor ierboase, înmul\irea plantelor ruderale (buruieni) ]i la desfiin\area temporar` sau definitiv` 
a unor paji]ti.  
 Ca ]i vegeta\ia, fauna din acest teritoriu a suferit ca urmare a presiunilor exercitate de 
activit`\ile antropice care au determinat restrângerea arealelor, modificarea componen\ei 
popula\iilor ]i a habitatelor, reducerea numeric` a num`rului de specii.   

Datorit` rolului important al faunei în alimenta\ia popula\iei ]i în men\inerea echilibrului 
biologic al biocenozelor ]i ecosistemelor, rezult` necesitatea protej`rii ]i ocrotirii faunei, prin 
instituirea de protec\ii speciale pentru speciile vulnerabile sau periclitate.  
   Conservarea habitatelor naturale, a florei ]i a faunei s`lbatice constituie o condi\ie a 
dezvolt`rii durabile a societ`\ii. De]i în multe locuri nivelul polu`rii a sc`zut ]i protec\ia naturii a 
fost din ce în ce mai mult integrat` în planurile de dezvoltare, biodiversitatea r`mâne totu]i sub 
amenin\area unui mare num`r de factori perturbatori.  
 
             Spa\iile verzi 
       
             Conform inventarului local al spa\iilor verzi aferent comunei R[mnicelu, situa\ia actual` a 
spa\iilor verzi este urmatoarea: 
 

Nr. 
crt. 

Denumire Amplasament 
Suprafata 

(mp) 
1 Scuar Sediul Prim`riei R[mnicelu, Str. Br`ilei nr. 31 2.000 
2 Scuar Gr`dinița R[mnicelu R[mnicelu,. Str. Br`ilei nr. 29  1.000 
3 Scuar Școala Gimnaziala R[mnicelu R[mnicelu , Str. Br`ilei nr. 27  2.000 
4 Scuar Dispensar R[mnicelu R[mnicelu, Str. Br`ilei, nr. 33 1.000 

5 
Spațiu verde curtea Școala Gimnaziala 
R[mnicelu 

R[mnicelu , Str. Br`ilei nr. 27 2.000 

6 Scuar C`min cultural R[mnicelu R[mnicelu Str. Unirii, nr. 55 1.000 

7 Scuar C`min Cultural Constantinești 
Constantinești Str. Sf. Constantin, 
65 

1.000 

8 Scuar Școala Primara Constantinești 
Constantinești Str. Sf. 
Constantin,59 

1.000 

9 Scuar Școala Primara M Kog`lniceanu M. Kog`lniceanu Str. Buz`ului, nr. 
49 

4.000 

10 Scuar C`min Cultural M Kog`lniceanu 
M. Kog`lniceanu Str. Domnitei, nr. 
1 

2.000 

11 Teren de sport sat R[mnicelu R[mnicelu  Str. Br`ilei, nr. 104 9.000 
12 Scuar fosta Școala Boarca Boarca,  str. Margaretelor, nr. 16 9.000 
13 Plantație de duzi sat R[mnicelu R[mnicelu, T33, P176 22.000 

14 
Terenuri protecție infrastructura tehnica 
(drumuri) 
  

DJ221 – intravilanul localit`ților 
R[mnicelu si Constantinești - 4 km 
DC 51 – intravilanul loc. Boarca – 
1 km 
Str`zi comunale – 20 km 

50.000 

 TOTAL  107.000 

 
                 În prezent este înregistrat` ca spa\iu verde în intravilan, o suprafa\` de 10,7 ha, la o 
popula\ie de 2110 locuitori (la nivelul anului 2013), ceea ce reprezint` 50,71 mp/ locuitor.  
 



 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA A 
COMUNEI R{MNICELU, JUDE|UL BR~ILA 

PENTRU PERIOADA 2015-2020 
 

 

 

 
- 81 -

Conform OUG 114/17.10.2007, se urm`re]te 
asigurarea unei suprafe\e de 26 mp spa\iu verde / cap de 
locuitor pân` în anul 2013. Comuna R[mnicelu se 
conformeaz` acestei prevederi legislative. 

Suprafa\a total` de p`dure a comunei R[mnicelu 
este de 652,02ha, ceea ce reprezint` 8,26% din suprafa\a 
total` a comunei. Procentul este mai mare decât cel la nivel 
jude\ean (4,74%), îns` mai mic decât procentul na\ional 
(27,3%).  

 Astfel, suprafa\a total` de spa\iu verde, dup` 
implementarea PUG va fi de 13,3 ha, ceea ce reprezint` 
60,03 mp/cap locuitor. 

Conform Ord. M.A.P.A.M. nr. 130/2005 pentru aprobarea zonelor deficitare în p`duri, toat` 
suprafa\a jude\ului Br`ila este considerat` deficitar`. Deficitul de vegeta\ie forestier` se încearc` a 
se compensa prin proiectele de reconstruc\ie ecologic` în fond forestier ]i prin împ`duriri pe 
terenuri degradate preluate din sectorul agricol. În baza Legii nr. 289/2002 privind înfiin\area 
perdelelor forestiere de protec\ie Societatea de Cercetare - Dezvoltare Agricol` Br`ila a întocmit în 
2003 un studiu de fundamentare privind înfiin\area în jude\ul Br`ila a patru tipuri de perdele de 
protec\ie pe o suprafa\` total` de 8445 ha. Din aceast` suprafa\` în prima etap` ar fi trebuit realizate 
567 ha (Însur`\ei – 237,99 ha, Salcia Tudor – 83,84 ha, IMB – 117,69 ha, R[mnicelu – 68,64 ha ]i 
Gemenele – 58,84 ha). Documenta\ia a fost transmis` din 2003 în fiecare an la Ministerul 
Agriculturii P`durilor ]i Dezvolt`rii Rurale, pentru verificare ]i aprobare, dar pân` la aceast` dat` 
nu s-a aprobat finan\area. 

 
Rezervația natural` P`durea Camnița  

 
Conform site-ului www.apmbr.ro, pe teritoriul comunei R[mnicelu exist` o rezerva\ie 

natural` forestier` - Rezerva\ia natural` Camni\a. A fost declarat` rezerva\ie în anul 1994 prin 
H.C.J. Braila nr 20/1994 - rezerva\ie forestier`; în anul 2000 - Legea nr 5/2000 pentru aprobarea 
Planului de amenajare a teritoriului na\ional – sec\iunea a III-a – zone protejate - rezerva\ie natural`, 
cod 2259. 
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Rezerva\ia are o suprafa\` de 1,2 ha ]i este amplasat` apropierea satului Constantine]ti (în 
vestul satului), între DJ 221 ]i râul Buz`u. Aceast` rezerva\ie este situat` în cuprinsul p`durii 
Camni\a, p`dure ce ocup` circa 550 ha, format` preponderant din salcâm, plop alb ]i negru ]i salcie.  
 

 
 P`durea este un arboret natural de frasin - hibrizi de frasin de Pennsylvania (Fraxinus  
pennsylvanica ]i Fraxinus angustifolia), în amestec cu salcâm (8F+2SC), de origine necunoscut`, în 
vârst` de circa 45 ani. A fost declarat` rezerva\ie pentru c` frasinul, fiind preponderent, poate fi 
considerat arboret pur de frasin, ceea ce constituie o raritate in peisajul jude\ului Br`ila. Totodat` 
aceast` arie protejata este ]i rezerva\ie de semin\e, men\ionat` cu codul FR-M280-3 în „Catalogul 
na\ional al surselor pentru materiale forestiere de reproducere din Romania„ (avizat în 2001), 
scopul selec\iei fiind cantitatea ]i calitatea lemnului. 
 Fiind situat` în fond forestier este administrat` de c`tre Direc\ia Silvic` Br`ila - Ocolul 
Silvic Ianca care este totodat` ]i custodele acestei arii protejate, conform Conven\iei de custodie nr. 
1/7.10.2004 încheiat` cu APM Br`ila, pe o perioad` de 5 ani. În perimetrul protejat nu s-au 
manifestat fenomene de impact antropic prin t`ieri abuzive sau p`]unat. 

 
Parcuri ]i zone de agrement 

 
Prin PUG se introduce în intravilan cu destina\ie de spa\iu verde, o suprafa\` de 2,6 ha în 

satul R[mnicelu(o planta\ie de duzi existent`) care  va fi cura\at si amenajat ca ]i parc de 
promenada, prin construirea unor alei pietonale asfaltate, plantarea de arbusti ornamentali, st@lpi de 
iluminat public ]i amenajarea unui loc de joac` pentru copii. 

 
Managementul de]eurilor 

 
Obiectivul general (european ]i na\ional) al strategiei na\ionale de gestiune a de]eurilor 

(SNGD) este reducerea polu`rii cauzate de managementul defectuos al de]eurilor municipale în 
mediul urban ]i rural datorat inexisten\ei unui sistem integrat de gestionare a de]eurilor 
municipale care s` asigure eliminarea integral` a de]eurilor în instala\iile conforme cele mai 
apropiate, prin intermediul celor mai adecvate metode ]i tehnologii,care s` asigure un nivel ridicat 
de protec\ie a s`n`t`ții popula\iei ]i a mediului. 
Obiectivele specifice ale SNGD sunt: 
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 Implementarea unui sistem integrat de colectare ]i transport al de]eurilor 
 Reducerea cantit`\ii de de]euri biodegradabile depozitate 
 Eliminarea de]eurilor f`r` riscuri pentru s`n`tatea popula\iei ]i pentru mediu 
 Gestionarea corespunz`toare a unor fluxuri a de]euri de ambalaje, de]euri 

voluminoase, periculoase precum ]i a celor din activit`\i de construire ]i demolare. 
În acest scop au fost elaborate Planul regional de gestionare a de]eurilor, Planul Jude\ean 

de Gestionare a De]eurilor (PJGD) ]i Planul de investiții pe termen lung pentru perioada 2008-2038 
“Managementul integrat al deșeurilor în jude\ul Br`ila” - Master Plan care stabile]te calendarul de 
implementare pentru realizarea investi\iilor din PJGD. Pentru aceste investi\ii a fost întocmit ]i 
aprobat proiectul pentru care s-a solicitat finan\are prin POS Mediu. Implementarea acestuia a 
început în 27 septembrie 2013, are o valoare de 24,8 milioane euro ]i o durata de realizare a 
investi\ilor estimat` la 28 luni ]i cuprinde: 

 sta\ie de transfer în extravilanul ora]ului Însur`\ei 
 o nou` sta\ie de transfer în localitatea Muchea dup` ce depozitul de la Muchea va 

sista activitatea 
 sta\ie de sortare ]i sta\ie de tratare mecano biologic` (compostare) în extravilanul 

comunei V`deni (la 1,4 km de comuna Sili]tea) 
 depozit de de]euri nepericuloase ]i sta\ie de sortare în extravilanul ora]ului Ianca, 

care dup` anul 2026, anul închiderii depozitului Muchea, va deservi întregul jude\. 
 închiderea depozitului neconform Ianca (care a sistat activitatea la 16 iulie 2009) 
 implementarea unui sistem de colectare selectiv` dual` (pe dou` frac\ii, umed ]i 

uscat) în toate localit`\ile din jude\ul Br`ila. 
În mediul rural, pân` la realizarea investi\iilor planificate în Masterplan s-a implementat 

din 2010 o solu\ie tranzitorie de colectare ]i eliminare a de]eurilor municipale prin amenajarea unor 
puncte de colectare zonal` prev`zute cu containere de mare capacitate (32mc) în 10 puncte zonale. 
Fiec`rui punct de colectare îi sunt arondate 3 comune, care r`spund pentru colectarea de]eurilor de 
la popula\ie. De]eurile colectate sunt transportate de operatori autoriza\i la depozitul ecologic 
Muchea pentru eliminare. 

În vederea elimin`rii de]eurilor f`r` riscuri pentru s`n`tatea popula\iei ]i pentru mediu în 
2009 s-a sistat depozitarea pe depozitul neconform Ianca a c`rui închidere va fi realizat` prin 
proiectul de investi\ii aferent Masterplan-ului. Totodat` s-a sistat depozitarea ]i pe cele 155 de 
platforme neecologice de depozitare s`te]ti, iar terenurile respective au fost reabilitate prin metode 
simplificate. La ora actual` toate de]eurile municipale sunt eliminate pe depozitul conform de la 
Muchea care în 2010 a pus în func\iune ]i a doua celul`. 

S-a asigurat o re\ea de puncte de colectare stradal` cu containere tip clopot pentru colectarea 
separat` în vederea recicl`rii, pentru de]eurile de ambalaje tip PET, hârtie, carton ]i sticl` bine 
dezvoltat` în municipiul Br`ila (85 puncte cu 212 containere) ]i în principalele localit`\i urbane.  

Pentru de]eurile din demol`ri care au fost utilizate pentru terasarea unor terenuri, în 
municipiu se implementeaz` o alt` solu\ie de valorificare pe un teren din zona liber`. În ora]ele 
Ianca ]i F`urei se utilizeaz` spa\ii de stocare temporar` pân` la valorificare. Nu exist` înc` instala\ii 
adecvate pentru sortare/tratare/reciclare a acestor de]euri. 

Pentru de]euri voluminoase de echipamente electrice ]i electronice s-au implementat 
solu\iile prev`zute de lege de colectare de la popula\ie prin 20 puncte de colectare permanente 
administrate de operatori specializa\i (10 în mediul urban ]i restul în alte 8 localit`\i) ]i prin 
campanii periodice ini\iate de administra\ia public` local`. 

S-a asigurat o acoperire serviciilor de salubrizare a de]eurilor menajere de 71,4% pentru 
municipiul Br`ila ]i 80,24 pentru totalul popula\iei din jude\ul Br`ila (70,36% pentru popula\ia 
urban` ]i 98,5% pentru popula\ia din mediul rural). 
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Cu toate c` s-au înregistrat progrese, inexisten\a infrastructurii integrate de gestionare face 
ca anumite \inte s` nu poat` fi realizate: 

 gradul de acoperire cu servicii de salubritate trebuie s` ating` pân` la sfâr]itul anului 
2013 100% în mediul urban ]i 80% în mediul rural. 

 reducerea cantit`\ilor de de]euri biodegradabile care ajung la eliminare prin 
depozitare, care pân` în 2016 trebuie s` reprezinte numai 35% din cantit`\ile depozitate în 1995. În 
acest scop a fost stabilit un obiectiv anual de diminuare cu 15% care înc` nu se poate realiza 
integral ]i pentru care administra\ia public` trebuie s` pl`teasc` penaliz`ri din care se constituie 
Fondul pentru Mediu. 

 devierea acestor de]euri de la depozitare este condi\ionat` de 
o colectarea separat` la surs` a de]eurilor reciclabile din de]eurile menajere, 
o de existen\a unor dot`ri suficiente de colectare separat` a ambalajelor ]i a 

altor tipuri de de]euri reciclabile ]i 
o nu în ultimul rând de con]tientizarea popula\iei în vederea utiliz`rii acestor 

dot`ri în care colectarea se bazeaz` pe aport propriu. 
 Acelea]i cauze ridic` riscuri ]i pentru atingerea obiectivelor de 

recuperare/valorificare/reciclare a materialelor reciclabile din de]euri menajere. Pân` în 2020 
nivelul de preg`tire pentru reutilizare ]i reciclare a hârtiei, plasticului ]i sticlei din de]euri  menajere 
trebuie s` ating` 50% din masa total` de de]euri generate ]i colectate de la popula\ie 

 Nu sunt înc` implementate solu\ii de colectare separat` a de]eurilor municipale 
periculoase. 

 Pentru de]euri din demol`ri, pân` în anul 2020 trebuie s` se ating` o rat` de 
valorificare de 70% din totalul cantit`\ilor produse. 

 
Situa\ia tranzitorie din comuna R[mnicelu 
 
Pân` la realizarea investi\iilor planificate în Masterplan prin proiectul SMID Br`ila, mediul 

rural adopt` o solu\ie tranzitorie de gestiune a de]eurilor, implementat` în 2010. Aceasta const` în 
amenajarea unor puncte de colectare zonal` prev`zute cu containere de mare capacitate (32mc) în 
10 puncte zonale din jude\. Fiec`rui punct de colectare îi sunt arondate 3 comune, care r`spund 
pentru colectarea de]eurilor de la popula\ie. De]eurile colectate sunt transportate de un operator 
autorizat la depozitul ecologic Muchea pentru eliminare. 
Sistemul tranzitoriu de gestiune a de]eurilor în comuna R[mnicelu este: 

 De]euri reziduale: popula\ia prime]te saci plastic de 120 l ]i de]eurile colectate sunt 
preluate cu tractorul cu remorc` de 2 ori pe lun`, din poart` în poart`. De]eurile colectate sunt 
transportate la containerul mare amplasat la COMUNA MOVILA MIRESII (distan\` 8km), cu 
capacitatea de 32 mc, de unde sunt preluate de operatorul de salubritate SC RECORWOOD SRL  ]i 
transportate la depozitul de de]euri din loc. MUCHEA, COM. SILI]TEA, JUD. BRAILA, 
administrat de SC TRACON SRL BRAILA (distan\a 30 km). Prim`ria are în dotare un TACTOR 
AUTO BELARUS de 90 CP ]i o REMORCA AUTO 5  TONE, pe care le folose]te pentru 
colectarea ]i transportul de]eurilor. 

 PET ]i plastic: În comun` sunt amplasate 4 containere pentru PET-uri, din plas` de 
sârm`, cu volumul de 3 mc. PET-urile sunt preluate de operatorul SC SAVENATURA SRL 
BRAILA cu o periodicitate de 1 DATA PE TRIMESTRU. 

 Hârtie ]i Sticla: în comun` sunt amplasate 20 pubele pentru hârtie / carton ]i 20 
pubele pentru sticl` în 6 platforme îngr`dite (3 în R[mnicelu ]i câte 1 în celelalte sate). De]eurile 
colectate în aceste pubele sunt stocate temporar într-un spa\iu de la prim`rie, de unde sunt preluate 
1 dat` pe trimestru de operatorul SC SAVENATURA SRL BRAILA. 
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 De]euri zootehnice. Nu exist` platforme amenajate pentru depozitarea si/sau 
compostarea acestora. Proprietarii de animale composteaz` aceste de]euri în gospod`riile proprii, de 
unde le transport` pe terenurile agricole din proprietate. Este necesara amenajarea unor platforme 
betonate pentru depozitarea si gospodarirea acestui tip de desuri in vederea reducerii poluarii 
terenurilor si apelor subterane si de suprafata cu nitrati, nitriti, etc proveniti din gunoiul de grajd. 

 De]eurile cu risc biologic (mortalit`\i) sunt preluate de operatorul SC 
CAZACIOC&CO SRL  ]i sunt transportate la incineratorul SC CAZACIOC SRL SMARDAN, JD. 
TULCEA. Prim`ria NU de\ine un spa\iu special amenajat (cabin` frigorific`) pentru stocarea 
acestor de]euri pân` le preia operatorul . 

 De]euri din epizootii: În comun` s-a prev`zut un spa\iu pentru incinerare cadavre 
animale în caz de epizootii: teren extravilan in suprafaț` de 15000mp, amplasat in extravilanul 
localit`ții R[mnicelu la distan\` de 1 km de localitate. Coordonatele acestui spațiu sunt: T58, P365, 
LONG. 27,32. LAT 45.16. 

 De]euri din construc\ii / demol`ri: nu sunt incluse în sistemul tranzitoriu de 
colectare. Generatorul acestor de]euri le valorific` / elimin` în regie proprie. 

 De]euri periculoase din de]eurile menajere: nu sunt colectate separat.  
Vechile gropi de gunoi au fost închise în anul 2009. Loca\iile acestora sunt: 

 R{MNICELU: 16.000mp (T58, P365, LONG. 27,32. LAT 45.16),  
 M. KOGALNICEANU – 3000 mp, (T17, P109, LONG. 27,30  LAT 45,18),  
 CONSTANTINESTI – 2000 mp, (T 37, P 299, LONG 27,29, LAT 45,17),  
 BOARCA – 2100 mp (T17, P74 LONG 27,30 LAT 45,17)  

În prezent, terenul aferent acestora este în proprietatea comunei ]i este folosit la p`șunatul 
animalelor. 

M`surile prev`zute în PUG cu referire la gestiunea de]eurilor. 
PUG-ul comunei R[mnicelu se aliniaz` Masterpalnului privind gestiunea de]eurilor la 

nivelul jude\ului Br`ila. Astfel, responsabilit`\ile pentru atingerea \intelor de valorificare a 
de]eurilor sunt transferate c`tre Consiliul Jude\ean Br`ila, care implementeaz` Sistemul integrat de 
gestiune a de]eurilor în jude\ul Br`ila.  

Comuna R[mnicelu face parte din ZONA 2 ]i va fi arondat` depozitului conform de la Ianca 
– ce se va realiza în cadrul proiectului SMID. Sistemul de colectare adoptat pentru comuna 
R[mnicelu este:  

 De]euri reciclabile: 
o vor fi amenajate puncte de colectare selectiva pe 3 recipiente de 1,1 mc: 

Hârtie/Carton, Plastic/Metal si Sticla. 
 Pentru colectarea deșeurilor menajere si asimilabile:  

o Pubela de 60 litri pentru gospod`riile din mediul rural;  
o Recipiente de 640 litri pentru compostarea individuala a deșeurilor menajere 

biodegradabile din gospod`riile rurale.  
 Pentru colectarea deșeurilor din piețe:  

o pubele de 240 litri pentru deșeuri biodegradabile si pentru deșeuri mixte in 
piețele din mediul rural.  

 Pentru colectarea deșeurilor din parcuri si gr`dini:  
o coșuri de gunoi de 50 litri.  
o pubele de 240 litri pentru deșeu mixt.  
o deșeurile biodegradabile (in special deșeurile „verzi”) vor fi colectate in 

containere de 1,1 mc in parcurile mici 
 Pentru colectarea deșeurilor stradale:  

o coșuri de gunoi de 50 litri  
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Platformele pentru de]eurile reciclabile vor fi amplasate astfel încât s` respecte o serie de 
criterii: 

 Punctele de precolectare vor fi amplasate astfel încât s` deserveasc` 250 persoane iar 
distan\a maxim` fa\` de platform` va fi de 400 m.  

 Platformele trebuie amplasate pe spa\iu public, la distan\e de cel pu\in 10 m fa\` de 
locuin\e. Accesul autospecialelor trebuie s` fie facil. Fiecare platform` pentru 3 containere 
ocup` o suprafa\` de minim 12 mp. 

 Platformele vor fi betonate ]i îngr`dite. 
Se preconizeaz` c` la sfâr]itul anului 2015, sistemul integrat de gestiune a de]eurilor va fi 

func\ional. 
 

8. Prevenirea ]i combaterea riscurilor naturale 
 

Context strategic: 
Strategia de dezvoltare durabil` a jude\ului Br`ila prevede, printre altele: 
 Dezvoltarea echilibrat` a infrastructurii coordonat` cu implementarea sistemelor 

adecvate de management al capitalului natural ]i de prevenire ]i gestionare a riscurilor naturale 
o Reducerea riscului de producere a dezastrelor naturale; 

 Stabilizarea terenurilor degradate, afectate de inunda\ii ]i a terenurilor 
cu risc de alunecare (Chi]cani, M`xineni, Racovi\a, R[mnicelu, Scor\aru Nou, 
Racovi\a) 

 Campanii de informare ]i con]tientizare a popula\iei în caz de 
incendii, inunda\ii, cutremure, accidente chimice ]i nucleare. 

La problema de mediu Existen\a zonelor expuse riscului de eroziune ]i alunec`ri de teren 
]i Degrad`ri de albii ]i maluri cursuri de ap` din jude\, PLAM prevede urm`toarele ac\iuni pentru 
consiliile locale: 

 Reducerea suprafe\elor afectate de eroziuni ]i alunec`ri de teren prin: exploatarea 
ra\ional` a fondului forestier, m`rirea capacit`\ii de reten\ie a apei în partea superioar` a 
bazinetelor prin lucr`ri de împ`durire ]i îmbun`t`\iri funciare, reabilitarea zonelor accidentate ]i 
regenerarea p`durilor ]i paji]tilor comunale; 

 Consolid`ri de mal a albiilor ]i cursurilor de ap` din jud. BR`ILA prin întocmirea 
proiectelor tehnice în vederea stabilirii solu\iilor de realizare a lucr`rilor, identificarea surselor 
de finan\are, solicitarea  finan\`rilor ]i realizarea propriu-zis` a lucr`rilor. 

 
Aspectele de mediu identificate în PLAM, cu referire la riscurile naturale în comuna 

R[mnicelu, sunt: 
 Zonele afectate de eroziuni de maluri, conform documenta\iei „Identificarea ]i 

delimitarea hazardurilor naturale (cutremure, alunec`ri de teren ]i inunda\ii) H`r\i de hazard la 
nivelul teritoriului jude\ean – Faza I”, elaborat` de IPTANA: comuna R[mnicelu, sat Mihail 
Kog`lniceanu - pe râul Buz`u – 0,16 ha; 

 Eroziunea solului ]i alunec`rile de teren reprezint` un important factor limitativ al 
calit`\ii solului. Principala cauz` a alunec`rilor de teren înregistrate în jude\ul Br`ila o constituie 
eroziunea apelor curg`toare. Au fost identificate zonele privind riscurile naturale la alunec`ri de 
teren ]i inunda\ii în comunele: Chiscani, M`xineni, Racovi\a, R[mnicelu, Scor\aru Nou. 

 
Stadiul implement`rii obiectivului strategic la nivel jude\ean: 

 Sunt în curs de elaborare h`r\ile strategice de risc natural la cutremure, alunec`ri de 
teren, inunda\ii. 
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 Au fost realizate lucr`ri de consolidare ]i supraîn`l\are a digului de ap`rare la 
Dun`re în zona Noianu – Chiscani.  

 
Situa\ia actual` la nivel local 
Conform „Catalogul local cuprinzând clasificarea unit`\ilor administrativ-teritoriale, 

institu\iilor publice ]i operatorilor economici, din punct de vedere al protec\iei civile, în func\ie de 
tipurile de riscuri specifice jude\ul Br`ila, 2014”, în comuna R[mnicelu s-au identificat urm`toarele 
riscuri: 
 
Tabelul 1. Tipuri de riscuri identificate în com. R[mnicelu (cf. Catalog local) 

 
 

Eroziune de maluri: 
Conform documenta\iei „Identificarea ]i delimitarea hazardurilor naturale (cutremure, 

alunec`ri de teren ]i inunda\ii) H`r\i de hazard la nivelul teritoriului jude\ean – Faza I”, elaborat` de 
IPTANA, în comuna R[mnicelu exist` o singur` zon` predispus` la eroziunea malurilor, în sat 
Mihail Kog`lniceanu - pe râul Buz`u – 0,16 ha (o meandr` a râului Buz`u, unde se produc eroziuni 
de mal în timpul viiturilor). Fenomenul manifesta ]i în zona satului Constantine]ti. În comuna 
R[mnicelu, fenomenul nu are o evolu\ie rapid` care s` pun` în pericol localitatea. SGA Br`ila 
monitorizeaz` situa\ia ]i se vor lua m`suri în momentul în care evolu\ia eroziunii va periclita zona. 
 

Risc de inunda\ii: 
Cursul râului Buz`u se prezint` foarte meandrat în zona UAT R[mnicelu. Suprafa\a zonei 

inundabile din comun` este de 543.37 ha. Conform http://www.rowater.ro/dabuzau/, harta de risc cu 
privire la inunda\ii, pe râul Buz`u este: 
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Conform „Planului de Analiz` ]i Acoperire a riscurilor din jude\ul Br`ila”, cursul Buz`ului 

este îndiguit discontinuu pe 90 km, fiind ap`rate împotriva inundațiilor ora]ul F`urei ]i alte 10 UAT 
dintre care ]i comuna R[mnicelu.  

Sistemul este constituit dintr-un dig de ap`rare lung de 90 km, cu în`l\imi între 1,5 ]i 3 m, 
dispus discontinuu, dup` configura\ia terenului, pe ambele maluri ale Buz`ului, de la intrarea în 
jude\ pân` la confluen\a cu Siretul. Lucr`rile de ap`rare sunt indispensabile întrucât râul este foarte 
meandrat, î]i schimb` frecvent albia, iar viiturile se propag` cu rapiditate în regim toren\ial. În plus, 
lunca Buz`ului este zona cu cea mai mare densitate a localit`\ilor din jude\. 

{n anul 2004 autoritatea locala a realizat o investi\ie pentru stoparea riscului de eroziune a  
malului raului  Buzau in vecinatata localitatii Mihail Kogalniceanu prin realizarea unui canal pilot 
prin care cursul a fost deviat din zonele care afectau localitatea. 

De asemenea [n anul 2008 a fost realizata lucrarea de consolidare ]i  stabilizare a malului 
raului Buzau [n zona podului din localitatea Boarca, deoarece [n perioadele [n care debitele 
depa]eau cota de aten\ie aparea fenomenul eroziunii malului risc@nd sa afecteze stabilitatea podului. 
  {n acest moment r@ul Buzau erodeaza malul drept [n zona localita\ii Constantine]ti fiind 
necesare lucrari de sistematizare ale albiei prin devierea acesteia ca sa nu mai afecteze intravilanul 
localit`\ii. 
 

Alunec`ri de teren 
Pe suprafa\a UAT R[mnicelu nu sunt alunec`ri de teren active, conform „Planului de 

Analiz` ]i Acoperire a riscurilor din jude\ul Br`ila”. 
 

Eroziunea solului: 
Având în vedere topografia relativ plan` a terenului, întreaga suprafa\` a comunei este 

supus` unui risc de eroziune eolian` ]i pluvial` a solului. Riscul este accentuat de lipsa suprafe\elor 
de p`dure sau de perdele de protec\ie. Chiar dac` sunt prev`zute la nivel jude\ean m`suri de 
împ`durire pe teritoriul R[mnicelu, acestea nu s-au materializat înc`.  
 

Ac\iuni /  m`suri propuse  
Ac\iunile ]i m`surile propuse se înscriu în m`surile generale stabilite prin documentele 

strategice la nivel jude\ean privind ap`rare împotriva riscurilor naturale (Planul de preg`tire în 
domeniul situa\iilor de urgen\` în anul 2014 – jude\ul Br`ila) ]i PLAM: 
 

Ac\iunile prev`zute în cadrul PLAM pentru consiliile locale, cu referire la riscurile naturale 
de alunec`ri de teren ]i inunda\ii sunt: 

 Reducerea suprafe\elor afectate de eroziuni ]i alunec`ri de teren prin: exploatarea 
ra\ional` a fondului forestier, m`rirea capacit`\ii de reten\ie a apei în partea superioar` a 
bazinetelor prin lucr`ri de împ`durire ]i îmbun`t`\iri funciare, reabilitarea zonelor accidentate ]i 
regenerarea p`durilor ]i paji]tilor comunale; 

 Consolid`ri de mal a albiilor ]i cursurilor de ap` din jud. Braila prin întocmirea 
proiectelor tehnice în vederea stabilirii solu\iilor de realizare a lucr`rilor, identificarea surselor 
de finan\are, solicitarea  finan\`rilor ]i realizarea propriu-zis` a lucr`rilor  - Realizarea 
lucr`rilor de regularizare a albiei râului Buz`u în zona satului Constantine]ti. 
Suplimentar, s-au prev`zut m`suri restrictive de tipul: 

 Identificarea ]i delimitarea clar` a zonelor cu risc de inunda\ii ]i alunec`ri de teren; 
 Interdic\ie de construire în aceste zone. 
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Stadiul implement`rii m`surilor la nivel local: 
 În comuna R[mnicelu sunt prev`zute pentru împ`durire 68,64 ha, îns` Prim`ria nu 

de\ine fonduri pentru efectuarea proiectului.  
 Prim`ria ]i-a însu]it prin HCL ]i aplic` Planul de analiz` ]i acoperire a riscurilor din 

județul Br`ila. 
 
 

9. Economia ]i mediul de afaceri 
 

Comuna Rîmnicelu se situeaz` în nord-vestul jude\ului Br`ila, la o distan\` de aproximativ 
35 km, spre vest de municipiul Br`ila pe drumul jude\ean DJ 221. Satele aflate în administra\ia 
comunei R[mnicelu sunt: R[mnicelu, Constantine]ti, Mihail Kog`lniceanu, Boarca. 

Ca tip de spa\iu rural, conform Atlasului României 2006, comuna Rîmnicelu este 
caracterizat` ca fiind de tipul 5, mai precis, un spa\iu rural cu economie agricol` de subzisten\`, 
îmb`trânite, iar din punct de vedere al polariz`rii spa\iilor agricole, comuna este caracterizat` de 
tipul 9, specializarea este slab`, polarizarea îndep`rtat` ]i nedefinit`. 

Activit`\ile economice s-au dezvoltat în concordan\` cu poten\ialul ]i resursele locale, 
economia local` fiind axat` pe agricultur` ]i comer\. Studiul de fa\` urm`re]te identificarea 
particularit`\ilor economice ale comunei, precum ]i eviden\ierea disfunc\ionalit`\ilor, în vederea 
stabilirii celor mai bune direc\ii de dezvoltare economic` a comunei Rîmnicelu. 

 
 
Structura activit`\ilor economice a comunei Rîmnicelu pe domenii de activitate 
În urma analizei informa\iilor furnizate de Oficiul Registrului Comer\ului de pe lâng` 

Tribunalul Br`ila, privind num`rul societ`\ilor economice înregistrate din comuna Rîmnicelu, pe 
domenii de activitate, se constat` urm`toarele: 

 
 

Numer de persoane juridice(SC,II, IF,PFA) înregistrate pe domenii de activitate" 
DOMENII DE ACTIVITATE NUMAR PJ 

Agricultura 10 
Industrie 2 
Comer\ 13 
Servicii 5 
Total  30 

 
 
Din tabel se observ` c` primul loc este ocupat de agricultur` ]i comer\, prezente cu acela]i 

num`r de societ`\i înregistrate, adic` 23, de\inând fiecare câte un procent de 37% din totalul 
unit`\ilor înregistrate. Pe locul doi se situeaz` serviciile, cu 5 unit`\i înregistrate, cu un procent de 
17% din totalul unit`\ilor înregistrate, iar pe locul trei, cu 6% din totalul unit`\ilor înregistrate, este 
reprezentat` industria, adic` 2 unit`\i înregistrate. În comuna Rîmnicelu, jude\ul Br`ila sunt 
înregistrate 30 societ`\i economice cu activit`\i în diferite domenii. 
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A. Sectorul primar 
Sectorul primar este reprezentat de agricultur`, silvicultur`, piscicultur` ]i industria 

extractiv`. În comuna Rîmnicelu, sectorul primar este reprezentat de activit`\ile din agricultur`. 
Conform Atlasului României 2006 (pagina 69), tipul de agricultur` este de tip agricultur` eterogen` 
între agricultur` \`r`neasc` ]i asocia\ii de proprietari relativ performante.  

 
a. Agricultura 
Poten\ialul agricol al comunei Rîmnicelu este reprezentat, de suprafa\a mare a terenului 

arabil la care se adaug` o suprafa\` semnificativ` de p`]uni. Terenul arabil ]i p`]unile reprezint` 
premisele care favorizeaz` activit`\ile bazate pe cultura plantelor ]i cre]terea animalelor.  

Ca tip de agricultur`, conform Atlasului României 2006, comuna Rîmnicelu se încadreaz` în 
tipul 4, adic` “agricultur` eterogen` - între agricultur` \`r`neasc` ]i asocia\ii de proprietari relativ 
performante” 

Ca tip de spa\iu rural, conform Atlasului României 2006, comuna Rîmnicelu este 
caracterizat` ca fiind de tipul 5, mai precis, un spa\iu rural cu economie agricol` de subzisten\`, 
îmb`trânite, iar din punct de vedere al polariz`rii spa\iilor agricole, comuna este caracterizat` de 
tipul 9, specializarea este slab`, polarizarea îndep`rtat` ]i nedefinit`  

Suprafa\a total` a comunei Rîmnicelu este de 7893 ha terenul agricol ocup` o suprafa\` de 
6694 ha, adic` 76,63% din suprafa\a comunei.  Modul de folosire al terenului agricol al comunei la 
nivelul anului 2013 era urm`torul:  

 
 

SUPRAFATA 
TEREN/CATEGORII DE 

FOLOSINTA A TERENULUI 

SUPRAFATA 
(HA) 

PROCENT DIN 
SUPRAFATA 

TOTALA 

PROCENT DIN 
SUPRAFATA 
TERENULUI 

AGRICOL 
Suprafa\` total` 7893 100%  
Suprafa\` teren agricol 6694 84,80% 100% 
Suprafa\` arabil` 6019 76,25% 89,91% 
Suprafa\` vii  
]i pepiniere viticole 

30 0.03% 0,04% 

Suprafa\` p`]uni 645 8.17% 9,63% 
 

Zona de produc\ie agricol` ocup` aproape întreaga suprafa\` administrativ` a comunei 
Rîmnicelu. Vetrele satelor sunt localizate în câmpuri, în apropierea râului Buz`u care trece pe lâng` 
trei dintre ele (Constantine]ti, Mihail Kog`lniceanu ]i Boarca). Satul de re]edin\`, Rîmnicelu, 
aflându-se la 3km distan\` de râul Buz`u, care a avut ]i continu` s` aib` un rol important în via\a 
economic` a comunei. În anul 2013, în cadrul suprafe\elor agricole, primul loc este ocupat în mod 
evident de suprafa\a arabil`, ce ocup` 6019 ha, reprezentând 89,91% din suprafa\a agricol`.   

  P`]unile cu o suprafa\` de 645 ha, reprezint` 9,63% din suprafa\a agricol` total`. P`]unile 
sunt repartizate de o parte ]i de alta a v`ii râului Buz`u ]i sunt utilizate pentru cre]terea animalelor 
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Evolu\ia suprafe\elor culturilor agricole  
 
Conform Fi]ei localit`\ii 2007-2013, evolu\ia suprafe\elor culturilor  agricole este redat` în 

tabelul urmatore: 
 

NR. 
CRT. 

SUPRAFATA (HA) 2007 2008 2009 
 

2010 2011 2012 2013 

6. grâu 339 660 581 822 822 1072 132 
7. orz 299 305 286 306 306 2 351 
8. orzoaic` 488 164 188 248 423 297 251 
9. ov`z 189 210 200 253 315 50 203 
10. porumb pentru boabe 1785 2373 1844 1032 1240 1720 1500 
11. triticale (alte cereale) 125 100 48 48 -   
12. maz`re boabe 70 6 5 40 43 28 100 
13. fasole boabe 11 20 4 16 16 19 - 
14. floarea soarelui 883 850 870 490 798 1495 909 
15. rapi\` pentru ulei 424 50 40 60 208 - 200 
16. soia boabe 240 190 22 61 61 35 49 
17. cartofi 2 2 10 2 2 - - 
18. legume 261 240 276 90 75 114 15 
19. pepeni verzi 10 80 70  - - - 
20. plante de nutre\ 649 465 514 302 332 638 590 
21. plante pentru producerea de semin\e 

]i seminceri 
162 325 208 220 112 237 254 

 
În perioada 2007-2013, se observ` c`: suprafa\a agricol` r`mâne constant`, respectiv 

suprafa\a arabil` ]i suprafa\a p`]unilor au cre]teri nesemnificative, cele mai mari suprafe\e sunt 
cultivate cu porumb boabe, floarea soarelui, plante de nutre\, iar cele mai mici suprafe\e sunt 
cultivate cu soia boabe, cartofi, maz`re. Se remarca  scaderea dramatica a suprafetelor de legume 
datorita incetarii functionarii sistemului de iriga\ii centralilzat. 

 
Numar gospodarii inregistrate in registrul agricol al comunei R[mnicelu la data de 

1.01.2014: 
Persoane fizice cu 

domiciliul in 
comuna 

Persoane juridice cu 
sediul in comuna 

Persoane fizice cu 
domiciliul in alte 

localitati 

Persoane juridice 
cu sediul in ate 

localitati 

TOTAL 
COMUNA 

161 14 701 30 2364 
 

Numar exploatatii agricole inregistrare la APIA care functioneaza in comuna Rimnicelu: 
 

Localitatea TOTAL COMUNA 
Exploatatii cu personalitate juridica 15 
Exploatatii fara personalitate juridica 268 
TOTAL 283 
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Modul de utilizare a terenurilor agricole: 
 

Tip exploata\ie Exploatatii cu pers. 
juridica (ha) 

Exploatatii fara 
personalitate juridica(ha) 

TOTAL suprafata 
(ha) 

Suprafata exploatata 
(ha) 

3842 1729 5571 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Diferen\a dintre suprafa\a de teren declarata la APIA ]i cea existenta [n eviden\ele cadastrale 

este data de faptul ca [nc` sunt problemele legate de succesiuni nerezolvate ]i suprafe\e prea mici 
care nu sunt eligibile pentru plata pe suprafa\a. 

 
Exploata\ii agricole care utlizeaza suprafe\e de teren semnificative pe raza comunei: 
 

Nr. Crt. Denumirea societatii Suprafata 
exploatata 

(ha) 
1 SC Agroindustriala R[mnicelu SRL 1003 
2 Depozitul de Armasari R[mnicelu 245 
3 SC Iotisil Prest SRL 341 
4 SC Granarul Agroserv SRL 306 
5 Intrep. Ind. Vasile Ionel 108 
6 Intrep. Ind.   Grigore Mariana 216 
7 Intrep. Ind. Apostol Cristian 40 
8 Intrep. Ind. Munteanu Iulian 21 
9 SC Rodava Prest SRL Braila 81 
10 SC Agrifarm SRL Brasov 470 
11 SC Juricons SRL Braila 96 
12 SC Exeagrosystem SRL Bucuresti 237 
13 Intrep. Ind. Scarlet Vasile 74 
14 SC Silmar Service SRL Braila 49 
15 SC Agroholding SRL Braila 14 
16 UAT R[mnicelu (pasune) 645 
 

 
 

Exp. pers.jur.

Exp. fara pers. jur.
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b.  Zootehnia 
 
Cre]terea animalelor este o ocupatie tradi\ional` ]i îndelungat` a locuitorilor câmpiei Br`ilei 

]i Siretului Inferior, asigurându-se necesarul de carne, lapte ]i produse lactate pentru popula\ia 
local` ]i disponibilit`\i de vânzare, atât pe pia\a urban` dar ]i pe plan local, prin valorificare în 
gospod`rii.  

Conform înregistr`rilor statistice pentru intervalul 2010-2013, efectivele de animale sunt 
prezentate în tabelul urm`tor: 
 

Specii 2010 2011 2012 2013 
Bovine - total - la sfirsitul anului - capete 735 736 505 1142 
Vaci cu lapte-total - la sfirsitul anului 649 412 270 350 
Ovine - total-la sfirsitul anului-capete 4235 4417 4334 4463 
Caprine -total-la sfirsitul anului-capete 972 1710 992 1563 
Porcine total - la sfirsitul anului 705 1129 317 1670 
Cabaline- total - la sfirsitul anului - capete 412 279 268 334 
Pasari - total - la sfirsitul anului - capete 14390 15600 14600 14500 
Familii de albine 150 163 180 187 

  
 Putem remarca cre]terea numarului de bovine (tineret) care sunt v@ndute  la v@rsta de p@n` 
la 2 ani, ]i a caprinelor. 

 
Tabel exploata\ii zootehnice importante din comuna R[mnicelu 

 
Nr. 
Cr 

Denumire exploatatie Localitate Efectiv animale 
Bovine Cabaline Caprine Ovine Porcine 

1 SC Agroindustriala SRL R[mnicelu 411     
2 Depozitul de Armasari R[mnicelu  41    
3 Apostol Cristian Constantinesti     246 12 
4 Atamanciuc Ionel   Constantinesti   51 12  
5 Cavalic Ionel  Constantinesti   110 98  
6 Cavalic Petrus Constantinesti   25 25  
7 Cernat Petrica Constantinesti 21     
8 Cojocaru Neculai Constantinesti   25   
9 Mantaila Iulian Constantinesti 12  36 148  
10 Mocanu Eugenia Constantinesti    28  
11 Popa Eugenia Constantinesti   20   
12 Banu Euduard M. Kogalniceanu    183  
13 Craciun Cristache M. Kogalniceanu   14 85  
14 Craciun Dumitru M. Kogalniceanu   43 626  
15 Craciun Petrache M. Kogalniceanu   23 209  
16 Craciun Vasille M. Kogalniceanu   116 358  
17 Gomolea Costel M. Kogalniceanu   10 38  
18 Ivan Constantin M. Kogalniceanu   28   
19 Rosu Nicu M. Kogalniceanu   35 62  
20 Bastiurea Georgel Rimnicelu   88 347  
21 Codreanu Marian Rimnicelu 14     
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22 Gheorghita Sorinel  Rimnicelu   50 305  
23 Gologan Alexandru Rimnicelu 8  48 106  
24 Gologan Georgel Rimnicelu 6  89 78  
25 Manea Sorin Rimnicelu 11     
26 Manea Ionut Rimnicelu    76  
27 Munteanu Mihai Rimnicelu 56   166 11 
28 Parvu Vasile Rimnicelu    105  
29 Pirvu Mihaita Rimnicelu 15     
30 Plopeanu Ion Rimnicelu 6  139 314 7 
31 Plopeanu Viorel Rimnicelu 7   14 7 
32 Stefan Traian Rimnicelu 17  47 334  
33 Voiculet Costel Rimnicelu 37  223 210 5 

 
c. Silvicultura 

            În comuna Rîmnicelu exist` o suprafa\` împ`durit` de 652,02 ha, din care 82,00 in 
proprietatea Consiliului local si administrata prin contract de catre Ocolul Silvic Ianca, restul fiind 
proprietatea statului fiind administrata de acea]i structura.  
 

d. Gospod`rirea apelor ]i piscicultura 
În comuna Rîmnicelu nu exist` lacuri. Pe teritoriul administrativ al comunei trece râul 

Buz`u care este ulilizat doar pentru pescuitul de agrement. De men\ionat ca pe raza comunei a 
existat un iaz de pe]te la „Oglinda” alimentat de apa din sistemul de iriga\ii dar aceasta nu a mai 
fost utilizata din anul 1990. Terenul respectiv a fost concesionat unui privat pentru realizarea unei 
exploatatii piscicole dar acest proiect a e]uat datorita lipsei apei, [n prezent terenul respectiv fiind 
utilizat ca pa]une.  

 
e. Servicii pentru agricultur` 

 Conform datelor furnizate de Registrul Agricol , în comuna Rîmnicelu. În intervalul 2007 - 
2013, situa\ia utilajelor, instala\iilor agricole ]i mijloacelor de transport înregistrate în comun` a 
evoluat astfel ]i este redat` în tabelul urmator: 
 

Nr. 
crt. 

Utilaje, instala\ii agricole ]i 
mijloace de transport 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1. TRACTOARE 46 46 46 50 46 51 53 
2 PLUGURI PENTRU 

TRACTOR 
41 41 41 43 41 40 40 

3 CULTIVATOARE 8 8 8 9 8 9 9 
4 GRAPE CU TRACTIUNE 

MECANICA 
24 24 24 26 24 24 24 

5 MASINI PENTRU 
IMPRASTIAT 
INGRASAMINT 
ORGANICE 

1 1 1 1 1 1 1 

6 MASINI DE STROPIT SI 
PRAFUIT CU TRACTIUNE 
MECANICA 

2 2 2 2 2 2 2 

7 MASINI PENTRU 
ERBICIDAT 

8 8 8 8 8 8 8 
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8 COMBINE 
AUTOPROPULSATE 
PENTRU RECOLTAT 

8 8 8 7 7 9 9 

9 COSITORI CU 
TRACTIUNE MECANICA 

1 1 1 1 1 1 1 

10 VINDROVERE 
AUTOPROPULSATE 
PENTRU RECOLTAT 
FURAJE 

4 4 4 4 4 4 4 

11 PRESE PENTRU BALOTAT 
PAIE SI FAN 

5 5 5 5 5 5 5 

12 REMORCI PENTRU 
TRACTOR 

21 21 21 21 21 21 21 

13 CARE SI CARUTE 405 405 405 405 405 405 405 
 

Gama de ma]ini ]i utilaje agricole din comuna Rîmnicelu nu este prea diversificat`. Reiese 
deci c`, din punct de vedere al mecaniz`rii agricole, comuna Rîmnicelu, privit` prin perspectiva 
num`rului ]i diversit`\ii utilajelor agricole, are un nivel mediu, necesitând suplimentarea num`rului 
acestora pentru a atinge eficien\a atât în exploatarea suprafe\elor agricole cât ]i în exploatarea 
utilajelor ]i ma]inilor agricole (a c`ror durat` de via\` se prelunge]te considerabil dac` se evit` 
supraexploatarea).  

 
 
c.  Produc\ia vegetal` 
 
Fiind una din cele dou` ramuri importante ale agriculturii, cultura plantelor este deosebit de 

important` pentru economia localit`\ilor rurale din Câmpia Br`ilei, dac` lu`m în considerare 
condi\iile naturale favorabile. 

Gradul redus de fragmentare a reliefului comunei Rîmnicelu, terenurile agricole cu înclin`ri 
mici, sunt factori care determin` favorabilitatea pentru agricultur` a teritoriului comunei.  

Al\i factori care influen\eaz` suprafa\a cultivat` ]i, indirect, produc\ia agricol` sunt:  
- pre\urile mereu în cre]tere ale serviciilor pentru agricultur` (cre]terea pre\ului 

combustibililor – motorina), cre]terea pre\ului îngr`]`mintelor chimice, etc.,  
- posibilit`\ile de valorificare a produc\iei agricole (prezen\a unit`\ilor de preluare ]i 

prelucrare a materiilor prime agricole), 
- evolu\ia efectivelor de animale ]i înfiin\area de ferme zootehnice – care consum` o mare 

parte a produc\iei agricole.  
 Suprafe\ele ocupate de principalele plante de cultur` în cadrul terenurilor arabile ]i evolu\ia 
acestor suprafe\e sunt prezentate în tabelul ]i diagrama urm`toare:  

Cele mai însemnate culturi sunt reprezentate de culturile de grâu, porumb ]i floarea soarelui, 
culturi caracteristice Câmpiei Române în general. 

Cultura porumbului. Porumbul de\ine suprema\ia în ceea ce prive]te suprafa\a de teren 
arabil ocupat` în comuna Rîmnicelu. Adaptabilitatea mare ]i condi\iile naturale propice acestei 
culturi, dar ]i ponderea mare în alimenta\ia uman` ]i animal`, au contribuit la cultivarea pe 
suprafe\e mari a acestei plante.  

 
 
 
 



 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA A 
COMUNEI R{MNICELU, JUDE|UL BR~ILA 

PENTRU PERIOADA 2015-2020 
 

 

 

 
- 96 -

Produc\ii  ob\inute la principalele culturi agricole: 
- Tone-  

Denumire 2010 2011 2012 2013 
Produc\ia total` de gr@u   1275 1563 786 994 
Produc\ia total` de orz 336 300 5 310 
Produc\ia total` de orzoaica de toamna 190 - - - 
Produc\ia total` de orzoaica de primavera 360 498 324 116 
Produc\ia total` de ovaz 400 503 100 180 
Produc\ia total` de porumb boabe 5520 6124 2153 4480 
Produc\ia total` de mazare boabe  35 60 20 72 
Produc\ia total` de fasole boabe 16 20 19 10 
Produc\ia total` de cartofi   30  10 11 8 
Produc\ia total` la floarea soarelui  105 960 500 750 
Produc\ia total`de legume in camp 182 550 352 150 
Produc\ia total` la legume in sere si solarii 2600 1060 1350 1630 
Productia de plante de nutret 2150 3435 16000 430 

  
Comparând datele evolu\iei suprafe\elor ocupate de culturile agricole cu datele evolu\iei 

produc\iilor vegetale constat`m c` între varia\ia suprafe\elor ]i varia\ia produc\iilor nu exist` un 
raport de dependen\`, m`rimea suprafe\ei nu determin` m`rimea produc\iei.  

Intervin astfel o serie de factori care ac\ioneaz` în corela\ie, determinând variabilitatea 
produc\iei. Ace]tia sunt:  

o condi\iile meteorologice nefavorabile în fazele de vegeta\ie; 
Observ`m c`, la nivel global, condi\iile climatice s-au schimbat foarte mult, în perioade 

foarte scurte producându-se schimb`ri bru]te ale vremii, cu diferen\e mari de temperatur` ]i 
precipita\ii pe fenofaze (perioadele de vegeta\ie) ale culturilor foarte dezechilibrate. Pe total, 
cantitatea de precipita\ii se apropie de cea multianual`, dar observ`m c` exact în perioadele critice 
culturile nu au ap`.  

o propriet`\ile ]i caracteristicile solului (fertilitate natural`, umiditate, pant`, erodabilitate, 
textur`, porozitate), care sunt diferite pentru fiecare categorie de sol; 

o agrotehnica deficitar`; 
o resurse materiale reduse ale proprietarilor de terenuri agricole; 
o lipsa de experien\` a cultivatorilor în gestionarea resurselor de sol; 
o lipsa unor lucr`ri ameliorative ]i lipsa aplic`rii tratamentelor pentru combaterea bolilor 

]i d`un`torilor.  
 Se constat` un poten\ial favorabil care permite produc\ii ridicate de grâu, secar`, porumb, 
floarea soarelui ]i a plantelor de nutre\, dar si scaderea drastica a productiilor realizate la legume la 
camo ca urmare a incetarii functionarii sistemului centralizat de irigatii , si migrarea culturilor de 
legume din camp in sere si solarii unde a crescut productia. 
 Efectul direct al acestor factori se manifest` asupra produc\iilor la hectar realizate pentru 
principalele plante de cultur`.  
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B. Sectorul secundar 
 

Din structura unit`\ilor economice pe domenii de activitate rezult` c` activit`\ile sectorului 
secundar, industria ]i construc\iile, reprezint` 8,82% din totalul unit`\ilor economice care 
func\ioneaz` în comuna Rîmnicelu. 
   

DOMENII DE 
ACTIVITATE 

NUMAR DE SOCIET`\I 
ÎNREGISTRATE 

Agricultura 10 
Industrie 2 
Comer\ 13 
Servicii 5 
Total  30 

 
a.  Industria 
 
In comuna Rîmnicelu existând doua intreprinderi ce activeaz` în domeniul industriei. 
 

Denumirea unit`\ii CAEN Forma 
juridic` 

Domeniul de activitate 

I.F. NOAPTES GHEORGHE 3102 II 
Fabricarea de mobil` pentru 
bucatarie 

PFA COTET DUMITRU 1629 PFA Tamplarie – butoaie, c`zi, etc 
  

b.  Construc\iile  
 
 Domeniul construc\iilor nu este deloc reprezentat în comuna Rîmnicelu, neexistând nicio 
firm` ce activeaz` în acest domeniu. 
  
 

C. Sectorul tertiar 
 
a. Serviciile 
Serviciile reprezint` 16% din sectorul tertiar din comuna Rîmnicelu. 71% din unit`\ile 

economice sunt reprezentate de unit`\i care comercializeaz` diverse bunuri iar 11% sunt societ`\i 
care presteaz` diverse servicii c`tre popula\ie.  
  

Comer\ul, prest`ri servicii 
Sectorul comer\ului este bine reprezentat în comuna Rîmnicelu, existând conform 

informa\iilor furnizate de Registrul Comer\ului de pe lâng` Tribunalul Br`ila, 13 societ`\i care se 
ocup` cu comercializarea diverselor bunuri.  
 Structura bunurilor comercializate pe plan local nu este foarte diversificat`, 
comercializându-se în special produse alimentare, b`uturi ]i tutun, cel mai des întâlnit cod CAEN 
fiind 4711 - comer\ cu am`nuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominant` de produse 
alimentare, b`uturi ]i tutun.  

În afara serviciilor comerciale, în comuna Rîmnicelu s-au dezvoltat o serie de servicii 
private destinate popula\iei. Acestea au ap`rut în concordan\` cu necesit`\ile ]i oportunit`\ile de 
afaceri pe care le ofer` mediul economic al comunei Rîmnicelu. 
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În comun` exist` ]i câteva unit`\i în domeniul alimenta\iei publice – restaurante, cafenele ]i 

baruri.  
Tabel cuprinzand persoanele juridice din comer\ ]i alimenta\ie public`: 

 
Nr. 
crt. 

Denumirea unit`\ii CAEN Forma 
juridic` 

Domeniul de activitate 

1 S.C. NADOMIH COM S.R.L. 4711 
5630 

SRL Comert cu amanuntul produse 
alimentare si nealimentare 
Cafe Bar 

2 S.C. ANTOLIMA COM S.R.L. 4711 SRL Comert cu amanuntul produse 
alimentare si nealimentare 

3 S.C. DAMITIM COM S PROD 
SRL 

4711 SRL Comert cu amanuntul produse 
alimentare si nealimentare 

4 S.C. CORGAB S.R.L. 4711 SRL Comert cu amanuntul produse 
alimentare si nealimentare 

5 S.C. ROVIODA SRL 4711 SRL Comert cu amanuntul produse 
alimentare si nealimentare 

6 SC SIRTAP SRL 4752 SRL Comert produse uz casnic 
7 S.C. TERMINOX PROD S.R.L. 4711 SRL Comert cu amanuntul produse 

alimentare si nealimentare 
8 I.F. TUDORICA DANIEL 5630 IF Cafe Bar 
9 II LUPASCU ANISOARA 4752 SRL Comert produse uz casnic 
10 II ILIESCU ILEANA 4711 II Comert cu amanuntul produse 

alimentare si nealimentare 
11 III NICULAIE CRISTINA 4711 II Comert cu amanuntul produse 

alimentare si nealimentare 
12 II MOSOR ALINA 4711 II Comert cu amanuntul produse 

alimentare si nealimentare 
13 II NICULAIE ANETA 4711 II Comert cu amanuntul produse 

alimentare si nealimentare 
 

b. Transporturile 
 

Comuna Rîmnicelu se situeaz` în nord-vestul jude\ului Br`ila, la o distan\` de aproximativ 
35km, spre vest de municipiul Br`ila pe drumul jude\ean DJ 221. Satele aflate în administra\ia 
comunei R[mnicelu sunt: R[mnicelu, Constantine]ti, Mihail Kog`lniceanu, Boarca. Transportul 
public de calatori este asigurat de transportatori privati cu microbuze pe rutele Braila  - 
Constantinesti si Braila – Racovita si retur. 

Situatia mijloacelor de transport existente pe raza comunei Rimnicelu: 
 

Tip autovehicol 2009 2010 2011 2012 2013 
Scutere 27 38 47 51 59 
Autoturisme 65 80 91 111 129 
Autoutilitare 15 18 20 22 22 
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Evolutia mijloacelor  de transport [nregistrate in comuna R[mnicelu: 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Se poate remarca o dublare a numarului de autoturisme si scutere si o plafonare a utilitarelor 

ceea ce indica o activitate comerciala si economica constanta. 
 
Po]t` ]i telecomunica\ii  

 
 Comuna este deservit` de Compania Na\ional` Po]ta Român`, Direc\ia Regional` de Po]t` 
Gala\i, Oficiul Jude\ean de Po]t` Br`ila – Oficiul Po]tal Rîmnicelu. 

În domeniul telecomunica\iilor fixe, comuna Rîmnicelu este bransat` la operatorul 
Romtelecom, exist@nd o central` telefonic` digitala care asigura atat traficul de voce cat si cel de 
internet in banda larga care deserveste exclusiv localitatea R[mnicelu. 

{n satul Mihail Kogalniceanu func\ioneaza [n subordinea Primariei un telecentru avand 2 
calculatoare conectate la internet si telefon prin satelit. 

 
c. Turism   
 
Activitatea turistic` este polarizat` de P`durea Camni\a, prin frumuse\ea peisajului s`u, de 

varietatea speciilor de arbori ]i arbu]ti, de vegeta\ia ierboas` care persist` toat` vara pân` toamna 
târziu, constituind zon` de agrement pentru locuitorii satelor din împrejurimi, cât ]i pentru cei în 
trecere. 

Serb`rile câmpene]ti erau organizate ]i desf`]urate în aceast` zon`, unde aerul creeaz` o bun` 
]i meritat` recreere a participan\ilor. 

Cantonul silvic din p`dure bogat înzestrat cu trofee de p`s`ri ]i mamifere vânate în aceast` 
zon` atrage mul\i turi]ti. 

Amenaj`ri speciale, pentru a favoriza dezvoltarea turismului în aceast` parte a jude\ului nu s-
au f`cut, de]i se poate aprecia c` aceast` zon` natural` întrune]te toate tr`s`turile caracteristice ale 
cadrului pentru agrement. 

 
 10. Servicii publice 
 

a. Servicii în s`n`tate  
Asisten\a medical` în comuna Rîmnicelu este asigurat` de c`tre dispensarul comunal. 

Dispensarul era deservit de un medic de familie generalist ]i doua cadre sanitare medii, ]i un 
mediator sanitar.   {n acea]i cl`dire func\ioneaza ]i un punct farmaceutic. 
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b. Asisten\` social` 
 La nivel local este infiintat Seriviciul Public de Asistenta Sociala fara personalitate juridica 

aflat in subordinea Consiliului local acredit potrivit legii de catre MMSSF,  iar in cadrul aparatului 
de lucru este incadrata o persoana cu functia de inspector asistenta sociala, precum si 10 asistenti 
personali ai persoanelor cu handicap. 

{n perioada 2009-2013 la nivelul comunei Rimnicelu au fost furnizate urmatoarele prestatii 
sociale : 

 
Prestatii sociale 

 
2009 2010 2011 2012 2013 

Nr. mediu familii beneficiare ajutor 
social conf Legii nr.416/2001 

69 67 43 42 50 

Nr. mediu membri familii beneficiare 
ajutor social conf Legii nr.416/2001 

200 194 93 104 138 

Ajutoare sociale platite (lei) 128.541 121.565 70.508 78.699 136.510 
Numar beneficiari ajutoare de urgenta 17 8 3 3 2 
Ajutoare de urgenta platite(lei) 5460 2200 4586 1500 650 
Nr. beneficiari alocatie de sustinere a 
familiei (lei) 

177 150 40 35 33 

Ajutoare de incalzire platite 
beneficiarilor de ajutor social 

40.310 19.720 10.730 13.920 14.210 

Ajutoare de incalzire platite(lei) 22.200 18.215 17.020 12.715 9266 
 
 

Evolutie ajutoare sociale 2009-2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Se poate observa ca num`rul de beneficiari de presta\ii sociale a sc`zut [n anul 2001 odat` cu 

modificarea Legii nr. 416/2001, criteriile de acordre a acestora devenind mai stricte. 
{n prezent observam ca numarul de persoane beneficiare de ajutor sociale reprezinta 6,46 % 

din totalul popula\iei comunei. 
De asemenea [n localitatea Constantine]ti a fost construit [n anul 2009 printr-un proiect 

finantat de FRDS un Centru comunitar multifunc\ional care asigur` servicii de educa\ie incluziva 
unui numar de 35 de copii defavoriza\i din localitate. 
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{n anul 2013 in cadrul PEAD  au fost distribuite urmatoale alimente catre persoanele aflate 
[ntr-o categorie social` defavorizat`: 

 
Produsul distribuit Cantitate totala 

distribuita (kg) 
Numar 

benficiari 
Cantitate medie 

distribuita/beneficiar(kg) 
Faina alba 5370 339 15.840 
Paste fainoase 179 339 0.528 
Ulei floarea-soarelui 1790 339 5.280 
Rosii in suc propriu 572,8 339 1.689 
Zacusca 143,2 339 0.422 
Conserve carne porc 429,60 339 1.267 
Miere poliflora 89,50 339 0.264 
Zahar 1074 339 3.168 
Malai  2864 339 8.448 

 
 
 

 c. Înv`\`mântul  
 
                   Înv`\`mântul în comuna R[mnicelu se desf`]oar` în 
urm`toarele unit`\i de înv`\`mânt : 
 

– Scoal` Gimnaziala (I-VIII) R[mnicelu: are 10 s`li de 
clas`, laborator, bibliotec` ]i ateliere ]colare; 
construc\ia a fost dat` în folosin\` în anul 1970, 
consolidata ]i reabilitat` [n anul 2011 prin Programul 
Opera\ional Regional; 

– Scoala Primara (I-IV) Constantine]ti, extins` ]i 
reabilitat` [n anul 2009; 

– Gradini\a cu program normal R[mnicelu nr. 1, consolidata ]i reabilitat` [n anul 2011 ; 
– Gradini\a cu program normal Constantine]ti – activitatea se desf`]oar` în aceia]i cladire 

cu }coala Constantinesti; 
– Gradinita cu program normal Mihail Kog`lniceanu: construc\ie ridicat` în anul 1962, are 

4 s`li de clas`; necesit` repara\ii interioare ]i exterioare. 
 
 
 
Evolu\ia popula\iei ]colare din comuna Rîmnicelu este prezentat` în tabelul urm`tor: 
 

Elevi 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Elevi inscrisi – total 208 272 269 286 270 262 255 
Elevi inscrisi in invatamint prescolar 87 91 94 97 98 62 61 
Elevi inscrisi in invatamint primar 113 99 91 101 84 111 107 
Elevi inscrisi in invatamint gimnazial 88 82 84 88 88 89 87 
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Grafic evolutie popula\ie ]colara: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Se observ` c`, în intervalul 2007-2013, popula\ia ]colar` a comunei a înregistrat o sc`dere 
constant` [n special cea pre]colar`. 

În ceea ce prive]te m`rimea efectivului personalului didactic, evolu\ia acestui indicator este 
prezentat` în cele ce urmeaz` : 

 
Personal didactic 

 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Personal didactic – total 
 

20 21 20 20 21 20 22 

Personal didactic in invatamint 
prescolar 

5 5 5 5 5 4 4 

Personal didactic in invatamint primar 7 7 7 7 6 6 6 
Personal didactic in invatamint 
gimnazial 

8 9 8 8 9 10 12 

 
 
Situa\ia num`rului s`lilor de clas`, a laboratoarelor ]i atelierelor ]colare  este prezentat` în 

tabelul urm`tor:  
 

Unitatea de invatamant Sali de 
clasa ]i 
cabinete 
]colare 

Laboratoare 
]colare 

Sali de 
gimnast

ica 

PC - total Internet 

Scoala Gimnaziala 
R[mnicelu 

10 3 1 14 Da 

Scoala Primara 
Constantine]ti 

1 - - 2 Da 

Gradinita R[mnicelu 
 

3 - - 1 Da 

Gradinita Constantine]ti 1 - - - - 
Gradinita Mihail 
Kogalniceanu 

1 - - - - 
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d. Cultura ]i culte  
 
C`mine culturale 
{n comuna exist` 3 c`mine culturale  dup` cum urmeaz`: 

1. R[mnicelu – Camin cultural [n suprafa\` de 594 
mp, construit [n anul 1962 ]i reabilitat [n anul 
2008; 

2. Constantine]ti – Camin cultural [n suprafa\` de 
240 mp, construit in anul 1961 si reabilitat [n 
anul 2009; 

3. Mihail Kogalniceanu – Camin cultural [n 
suprafa\` de 180 mp, construit [n anul 1939 ]i 
reabilitat [n anul 2009. 

Activit`\ile culturale din camine sunt sporadice, fiind utilzate pentru serb`ri ]colare de 
sf@r]it de an, adun`ri ceta\ene]ti, spectacole ocazionale ]i nun\i. 
 
 
         Biblioteci 
 

  {n satul R[mnicelu func\ioneaz` biblioteca comunal` cu un fond de carte de 8700 volume, 
având un num`r de 155 de abona\i, bibliotecar angajat ]i un centru biblionet cu 5 calculatoare 
conectate la internet. 

 
 
Biserici 
 
Popula\ia comunei este [n marea majoritate de religie 

cre]tin ortodox`, în comuna R[mnicelu existând trei biserici:  
1. Satul R[mnicelu : Biserica Ortodox` Sf. Dumitru; 
2. Satul M Kogalniceanu:  Biserica Ortodox`  Sf. 

Gheorghe; 
3. Satul Constantinesti: Biserica Ortodox` Sfin\ii 

Împ`ra\i Constantin ]i Elena; 
 
 
 

e. Sport ]i activit`\i recreative 
 
Activit`\ile sportive ]i de agrement sunt destul de  

dezvoltate în comun`, [n prezent, comuna având amenajat 
un teren de fotbal ]i o echip` local` de fotbal. Clubul 
sportiv ,,Spicul R[mnicelu,, este înscris în Divizia Jude\ean` 
de fotbal, având performan\e notabile, meciurile 
desf`]urându-se pe terenul de fotbal amenajat în satul 
R[mnicelu realizat in anul 2009 prin finantare de la bugetul 
de stat [n cadrul Programului de dezvoltare a spatiului rural. 

 
 
 



 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA A 
COMUNEI R{MNICELU, JUDE|UL BR~ILA 

PENTRU PERIOADA 2015-2020 
 

 

 

 
- 104 - 

f. Ordine public` ]i protec\ie civil` 
 
La nivelul comunei, ordinea ]i lini]tea public` sunt asigurate prin activit`\ile desf`]urate de 

c`tre poli\i]tii postului local de poli\ie, ]i de personalul angajat în aparatul propriu al primarului, 
format din 4 angaja\i, atesta\i [n acest scop de Inspectoratul Jude\ean de Poli\ie. 

Supravegherea circula\iei rutiere este asigurat` de c`tre poli\i]tii postului local de poli\ie, 
precum ]i de c`tre serviciul de poli\ie rutier` din cadrul Inspectoratului Jude\ean de Poli\ie. 

Autoritatea publica locala a montat un sistem de supraveghere video la sediul acesteia care 
asigura atata perimetrul sediului cat si 4 camere video stradale care asigura supravegherea traficului 
rutier din centru comunei. 

 
g. Protec\ia civil` ]i situa\iile de urgen\a 
 
Activitatea de protec\ie civil` este coordonat` de c`tre un 

comitet local de situa\ii de urgen\` si executat de Serviciul 
Voluntar pentru Situa\ii de Urgenta care are un ]ef serviciu 
angajat ]i 20 de voluntari, precum ]i urmatoarea dotare 
materiala : autogreder achizi\ionat prin Programul PHARE [n 
anul 2008, cisterna auto 5 to, tractor rutier, motopompe stins 
incendii, furtune, stingatoare, etc. 

Alarmarea popula\iei este asigurata de sirena fixa 
amplasat` la sediul Primariei precum ]i o sirena mobila. 

Siguran\a cet`\enilor este dat` ]i de iluminatul public stradal, starea de func\ionare fiind 
bun`.  

 
 
 
11. Administra\ia public` ]i serviciile publice 
 
Dup` înfiin\area comunei, nu a fost construit un local 

propriu de Prim`rie. Potrivit documentelor de arhiv`,  în  1926,  
în  centrul  comunei,  pe  uli\a  principal`, r`m`seser`  libere,  
prin  exproprierea Domeniului Coroanei Domnita, o serie de 
cladiri care necesitau reparatii. Notarul comunei propunea ca  
aceste  imobile  sa  fie  cumpArate  în  folosul  comunei,  iar  
într-unul  s`  func\ioneze  Primaria.  

 Documentele din anii urmatori nu elucideaza care cladire 
a fost sediul Primariei. Se specifica doar ca localul destinat 
Prim`riei era fosta locuita a contabilului Domeniului Coroanei Domnita.  

Singura certitudine este ca aceasta cladire  a  apartinut  Domeniului  Coroanei  Domnita.  Într-
un  inventar  facut  în  1936  se  consemna  ca Primaria funcitona într-un imobil cu 4 camere care 
fusese reparat în anul 1935. In anul 2008 sediul Primariei a fost mutat intr-o cladire noua din 
vecinatatea celei vechi. 

Consiliul Local al comunei R[mnicelu rezultat [n urma alegerilor locale din anul 2012 este 
format din 11 consilieri: PSD – 6, PDL - 3, UNPR - 2, PMP - 1. 

Acesta î]i desf`]oar` de regul` activitatea în ]edin\e ordinare sau, când este cazul, în ]edin\e 
extraordinare ]i adopt` hot`rârile necesare rezolv`rii principalelor probleme cu care se confrunt` 
comunitatea. 
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Aparatul propiu de specialitate al Primarului cuprinde 18 posturi dupa cum urmeaza: 
 

Nr. crt. Functia Nr. posturi 
 Alesi locali  

1 Primar 1 
2 Viceprimar 1 
 Func\ionari publici  
3 Secretar comuna 1 
4 Referent contabil 1 
5 Inspector registru agricol 1 
6 Inspector asistenta sociala 1 
7 Inspector venituri 1 
8 Referent casier 1 
 Personal contractual  
9 Sef Serviciu Voluntar Situatii Urgenta 1 

10 Sofer 1 
11 Bibliotecar 1 
12 Guard 1 
13 Paznici 4 
14 Operator telecentru 1 
14 Muncitor calificat 1 

 TOTAL 18 
 
 
 Aparatul se lucru []i desfasoara activitatea [n sediul institutiei avand urmatoarele dotari : 

1. Birouri : 9; 
2. Sala de ]edinte : 1; 
3. Calculatoare : 9; 
4. Imprimante : 5; 
5. Copiatoare : 2; 
6. Fax : 1; 
7. Internet : Da; 
8. Site propriu :  www.primariarimnicelu.ro. 

 
 

Precizam ca personalul propriu, at@t la nivel de conducere c@t ]i cel de execu\ie au o 
experien\a mare [n domeniul administra\iei publice ( primar : 18 ani, viceprimar: 18 ani, secretar : 
14 ani, contabil : 25 de ani), iar din totalul consilierilor locali, 10 consilieri au mai mult de un 
mandat.  

Aceasta experien\a administrativ` se exemplific` in proiectele de investi\ii derulate [n 
comun` [n perioada 2004-2014 prezentate [n tabelul urm`tor. 
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Tabel cuprin@nd investi\iile derulate de UAT R[mnicelu [n perioada 2004-2014: 
 
 

Nr. 
crt. 

Denumire proiect de investitii Valoare 
(lei) 

Sursa de finantare Perioada de 
derulare 

1 Modernizare DC 51 si pod peste raul 
Buzau la Boarca 

3.505.748 Fd.europene(SAPARD) + 
buget local 

2003-2004 

2 Regularizare r@u Buz`u [n dreptul 
satului Mihail Kog`lniceanu 

280.000 FRDS+ 
buget local 

2004-2005 

3 Extindere reta alimentare cu apa 
potabila in com. R[mnicelu 

1.375.000 Buget de stat(HGR577) + 
buget local 

2007-2009 

4 Consolidare mal rau Buzau in zona 
podului Boarca 

2.581.187 Buget de stat (OG7) 
+buget local 

2007-2008 

5 Modernizarea Serviciului Voluntar 
pentru Situatii de Urgenta- achizitie 
autogreder 

382.000 Fd. Europene – 
PHARE 2005 

2007-2008 

6 Centru comunitar multifunctional sat 
Constantine]ti 

539.260 FRDS+ 
buget local 

2008-2010 

7 Reabilitare si extindere Scoala cu cls I-
IV Constantinesti 

159.000 Buget local 2009-2010 

8 Reablitare si consolidare Gradinita 
Rimnicelu 

475.000 Buget de stat   
+buget local 

2008-2010 

9 Reabilitare si asfaltare DC 51 1.853.098 Buget de stat(HGR577) + 
buget local 

2007-2012 

10 Reabilitare Scoala cu 
 cl I-VIII R[mnicelu 

2.349.166 Fd. Europene (POR) +bug 
. local 

2009-2011 

11 Reablitare Dispensar sat R[mnicelu 178.000 Buget local 2009-2010 
12 Stadion comunal tip 1 loc. R[mnicelu 731.334 Buget de stat (OG7) 

+buget local 
2009-2011 

13 Modernizare si asfaltare strazi in com. 
R[mnicelu (str. Unirii si str. Dacia) 

582.640 Buget local 2013 

14 Sistematizare pe verticala a intersectiei 
dintre str. Unirii si stra. Brailei din loc. 
Rimnicelu 

126.000 Buget local 
 

2014 

15 Amenajare spatiu de joaca copii 
prescolari in loc. R[mnicelu 

35.000 Buget local 2014 

16 Modernizare si asfaltare strazi in 
comuna R[mnicelu  

4.988.393 Buget de stat (PNDL)+ 
Buget local 

2014-2016 

 
 

Bugetul local al comunei R[mnicelu 2010-2013 
 

Indicatori 2010 2011 2011 2013 
Venituri realizate 3.083.306 2.458.192 2.860.467 2.232.680 
Cheltuli efectuate 2.470.176 2.376.502 2.899.239 2.011.685 
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12. Disfunctionalit`\i 
 
  
 Din analizele f`cute precum ]i din cele semnalate de c`tre conducerea comunei R[mnicelu 
au rezultat o serie de disfunc\ionalit`\i legate în principal de dezvoltarea social - economic` ]i de 
infrastructura tehnic`. 
 
 
 

Disfunc\ionalit`\i ale comunei R[mnicelu: 
 
 

 
 Fondul de locuit este slab echipat cu utilit`\i, ceea ce are ca efect, un grad de confort ]i 

igien` sc`zut în locuin\e; 
 Procentul mare de construc\ii cu grad de uzur` ridicat, indiferent de sistemul constructiv, 

mai ales în localitatea Boarca; 
 Ponderea mare a cl`dirilor de locuit cu pere\i exteriori din materiale perisabile. 
 Se observ` un proces avansat de degradare a obiectivelor de patrimoniu arheologic 

(Popinele) ]i istoric , din lipsa unor m`suri de protec\ie ]i conservare; 
 Instalarea unor fenomene de degradare a fondului forestier, ca urmare a defri]`rii 

necontrolate, a p`]unatului, a insuficien\ei lucr`rilor de între\inere, a accesului 
necontrolat al popula\iei în p`duri; 

 F`râmi\area loturilor individuale în suprafe\e mici ]i lipsa formelor de asociere a 
proprietarilor de p`mânt duce la imposibilitatea de a exploata terenurile prin tehnici 
agricole performante (aplicabile protej`rii solurilor, cre]terii productivit`\ii etc.); din 
sc`derea poten\ialului agricol la agricultura de subzisten\` deriv` ]i imposibilitatea 
dezvolt`rii unei zootehnii profitabile; 

 Gradul redus de utilizare a amenaj`rilor pentru iriga\ii ]i desecare ]i a costul ridicat al 
lucr`rilor agricole; 

 Perturb`ri în ocuparea for\ei de munc` datorate faptului c` activitatea economic` de baz` 
în comuna R[mnicelu este agricultura  care are un caracter sezonier; 

 Tendin\a de îmb`trânire a for\ei de munc`, cu consecin\e negative asupra randamentului 
]i calit`\ii muncii; 

 Depopularea din cauza migra\iei în special a tinerilor cu studii medii sau superioare spre 
centrele urbane sau în str`in`tate; 

 Lipsesc zonele de agrement amenajate, ceea ce conduce la utilizarea de c`tre popula\ie a 
unor zone care trebuie protejate ecologic; 

 Dot`ri social – culturale insuficient modernizate, lipsite de utilit`\i, materiale învechite, 
precum ]i starea precar` a unor dot`ri existente afecteaz` buna desf`]urare a proceselor 
specifice; 

 Sc`derea ratei de cuprindere ]colar` la înv`\`mântul liceal;  
 Nu exist` alte surse de finan\are a unit`\ilor ]colare decât fondurile bugetare; 
 Resurse financiare insuficiente pentru practicarea ]i revitalizarea unor obiceiuri ]i forme 

de exprimare cultural` tradi\ionale; 
 Lipsa serviciilor pentru popula\ie (repara\ii înc`l\`minte, repara\ii electro-casnice, coafor, 

frizerie, etc.); 
 Diversitate redus` a serviciilor, majoritatea fiind orientate spre alimenta\ie publica- 

magazine alimentare ]i baruri; 
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 Lipsa serviciilor medicale de urgen\` la nivel zonal, adaptate nevoilor; 
 Drumurile s`te]ti nu sunt modernizate, având îmbr`c`minte de pietri], accesibilitatea 

fiind redus` în special pe timp nefavorabil; 
 Lipsa sau starea necorespunz`toare a trotuarelor; 
 Absen\a re\elei de canalizare în sistem centralizat; 
 Lipse]te alimentarea cu gaze naturale a popula\iei în sistem centralizat; 
 Lipsa sistemului integrat de management al de]eurilor menajere; 
 Lipsa unei institu\ii care s` preg`teasc` for\a de munc` calificat` în vederea reînvierii 

meseriilor tradi\ionale.  
 
 Aceste probleme au drept cauz`: 
 

 Lipsa/insuficien\a subven\iilor, mai ales în sectorul agricol; 
 Reforma privind proprietatea asupra terenurilor ce a avut ca efect formarea de exploata\ii 

mici ]i mijlocii; 
 Ritmul lent al reformei din diferite domenii ale vie\ii sociale ]i economice; 
 Nivelul redus al salariilor ]i pensiilor; 
 Atractivitatea redus` a comunei pentru investitorii str`ini;  
 Lipsa resurselor financiare locale. 

 
Obstacolele în rezolvarea acestor probleme sunt: 
 
 Tradi\ionalismul, spiritul conservator; 
 Birocra\ia; 
 Nivelul redus al bugetelor locale; 
 Blocajul financiar; 
 Insuficien\a fondurilor bugetare locale pentru investi\ii în s`n`tate, educa\ie, cultur`,  

infrastructur`; 
 Echipamentul tehnic insuficient ]i uzat din agricultur`; 
 Accesul dificil pe pia\` (din punct de vedere al distan\ei, informa\iei ]i competitivit`\ii). 
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 În urma analizei acestor probleme, cauze ]i obstacole, prezent`m urm`toarele 
disfunc\ionalit`\i pe domenii: 

DOMENII DISFUNCTIONALITATI 

 
AGRICULTURA 

 Practicarea unei agriculturi subzisten\iale, în sistem individual, care nu 
permite ob\inerea de produc\ii ridicate ]i favorizeaz` degradarea solurilor;  

 Lipsa unui sistem de iriga\ii func\ional; 
 Utilaje ]i ma]ini agricole învechite iar tehnologiile neperformante sunt 

poluante;  
 Culturi care dau produc\ii variabile atât în spa\iu cât ]i în timp datorit` 

posibilit`\ilor materiale reduse ale proprietarilor de terenuri agricole, 
condi\iilor meteorologice nefavorabile în fazele de vegeta\ie, ineficien\a 
sau lipsa asolamentelor, lipsa de experien\` a cultivatorilor în gestionarea 
resurselor de sol, lipsa unor lucr`ri ameliorative; 

 Func\ionarea necorespunz`toare a sistemului de aprovizionare tehnico – 
material` a serviciilor pentru agricultur`; 

 Slaba dezvoltare a sectorului de servicii paraagricole care s` asigure 
produc`torilor agricoli accesul la lucr`rile mecanice, între\inerea ]i 
repararea mijloacelor mecanice, la îngr`]`minte chimice; 

 Media de vârst` ridicat` a celor care se ocup` de activit`\i agricole; 
 Slaba informare a întreprinderilor asupra surselor de finan\are; 
 Pia\a de desfacere redus` - absen\a infrastructurii de colectare ]i preluare 

a produc\iei agricole de la produc`torii locali; 
 Nevalorificarea poten\ialului zootehnic;  
 Reducerea efectivelor de animale ]i sc`derea calit`\ii materialului genetic; 
 Lipsa cursurilor locale de management destinate micilor; intreprinzatori; 
 Lipsa asociatiilor de producatori  locali. 

 
INDUSTRIE 

 Slaba diversificare a sectoarelor economice si dependenta celor dezvoltate 
de sectorul agricol; 

 Parteneriate public-privat aproape inexistente; 
 Lipsa cursurilor de formare managerial`; 
 Acces limitat la finantarea intreprinderilor locale; 
 Acces limitat la tehnologie înalt` ]i rezultate ale activitatilor de cercetare-

dezvoltare; 
 Dezvoltarea mai rapid` a unor industrii similare în localit`\ile învecinate. 

TURISMUL 

 Inexisten\a infrastructurii turistice: structuri de cazare, alimenta\ie, 
agrement, marcaje etc; 

 Pierderea elementelor etnografice specifice, a tradi\iilor; 
 Lipsa semnaliz`rii turistice a obiectivelor istorice ]i etnografice; 
 Se observ` un proces avansat de degradare a obiectivelor de patrimoniu 

arheologic ]i istoric, din lipsa unor m`suri de protec\ie ]i conservare; 
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SERVICII 

 Domeniul serviciilor pentru persoane este slab reprezentat în localit`\ile 
comunei; 

 Din sectorul ter\iar al economiei lipsesc o serie de servicii importante, 
printre care: unit`\i de repara\ii ]i între\inere a bunurilor casnice, a 
autovehiculelor, servicii de înfrumuse\are, servicii de gospod`rie 
comunal` (salubritate, alimentare cu gaze, canalizare); 

 Existen\a unor servicii sub standardele acceptate; 
 Transportul privat de calatori practica preturi care pot dezavantaja 

categoriile de populatie sarace; 
 Diversitate redus` a activit`\ilor, majoritatea fiind orientate spre 

alimenta\ie public`- magazine alimentare, baruri; 
 Activit`\i de marketing reduse; 
 Valorificarea slab` a resurselor locale. 

RE|EAUA DE 
LOCALIT~|I 

 Echipare redus`; 
 Neexploatarea posibilit`\ilor de schimburi comerciale între localit`\ile 

regionale ]i comuna R[mnicelu; 
 Insuficienta promovare a rolului localit`\ii R[mnicelu ca generator de 

dezvoltare în zon`. 

 
POPULA|IA }I 
RESURSELE DE 
MUNC~ 

 Grad de dependen\` demografic` mediu în prezent dar cu tendin\` de 
cre]tere pe viitor ca urmare a ponderii popula\iei vârstnice;  

 Înregistrarea unui debut al manifest`rii fenomenului de îmb`trânire a 
popula\iei comunei R[mnicelu - acesta duce la sc`derea popula\iei active 
]i ocupate; 

 Popula\ia vârstnic`, care începe s` de\in` o pondere din ce în ce mai 
ridicat`, impune probleme referitor la investi\iile pentru asisten\` 
medical`, pentru ocrotirea social`, pentru asigurarea b`trâne\ii etc.  

 Condi\ii insuficiente pentru integrarea grupurilor dezavantajate; capacitate 
]i structur` inegal` ]i insuficient` a serviciilor ]i facilit`\ilor sociale; 

 Pondere sc`zut` a popula\iei cu studii superioare; 
 Lipsa oportunit`\ilor de angajare în mediul rural; 
 Grad ridicat de iner\ie la schimbare ]i reconversie profesional`; 
 Insuficienta armonizare a sistemului educa\ional cu cerin\ele pie\ei muncii 

]i dezvolt`rii viitoare a pie\ei; 
 Migrarea tinerilor catre ora] sau str`in`tate, locuri cu poten\ial de ocupare 

mai ridicat. 

LOCUIREA 

 Procentul mare de construc\ii cu grad de uzur` ridicat, indiferent de 
sistemul constructiv; 60% din locuinte sunt construite pana in anul 1970; 

 Ponderea mare a cl`dirilor de locuit cu pere\i exteriori din materiale 
perisabile; 

 Zone cu P.O.T. ]i C.U.T. foarte mic; 
 Nu exist` re\ea centralizat` de canalizare; 
 Majoritatea gospod`riilor folosesc sobe cu combustibil solid ]i o mic` 

parte folosesc butelii de aragaz pentru prepararea hranei; 
 Înc`lzirea popula\iei se face cu sobe cu combustibili solizi. 
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DOTARI 
SANATATE, 
EDUCATIE, 
CULTURA, 
SPORT, 
AGREMENT 

 Absen\a unor centre medicale dotate corespunz`tor pentru situa\ii de 
urgen\`; 

 Dificult`\i privind accesul la tratament (distan\e mari de parcurs, resurse 
limitate); 

 Inexisten\a infrastructurii necesare furniz`rii serviciilor de asisten\` 
social` pentru b`trâni ]i copii, persoane cu dizabilit`\i; 

 Serviciile de s`n`tate veterinar` sunt subdimensionate fa\` de num`rul 
animalelor de\inute de popula\ie; 

 Lipsa posibilit`\ii de formare continu` pentru adul\i; 
 Sistemul de repartitie in licee predispune la abandon/absenteism scolar al 

elevilor care trebuie sa faca naveta;  
 Resurse financiare insuficiente pentru practicarea ]i revitalizarea unor 

obiceiuri ]i forme de exprimare cultural` tradi\ionale; 
 Abandonarea valorilor ]i practicilor tradi\ionale în favoarea noului; 
 Ofert` redus` de agrement ]i petrecere a timpului liber pe plan local; 
 Insuficien\a spa\iilor pentru activit`\i cultural-sportive; 
 Importan\a minor` acordat` de sistemul educa\ional activit`\ilor sportive 

organizate; 
 Insuficienta implicare a societ`\ii civile în via\a cultural` a comunei;  
 Adresabilitate redus` a dot`rilor de agrement, fiind marginalizate din 

acest punct de vedere grupuri sociale precum femeile, batrânii ]i copiii; 
 Lipsa parc amenajat; 

ECHIPARE TEHNICA 
 
 
 
CIRCULATIE  

 Strazi comunale cu îmbr`c`minte nemodernizat` (de piatra ]i pamant) - 
starea precar` a drumurilor de interes local din comun`; 

 Pe timp nefavorabil, datorit` amenaj`rii ]i echip`rii necorespunz`toare a 
carosabilului ]i a rigolelor de preluare a apelor din precipita\ii, pe 
tronsoanele neasfaltate circula\ia se desf`]oar` cu dificultate; 

 Lipsa sau starea necorespunz`toare a trotuarelor; 
 Drumuri de exploatare agricole de pamant nesistematizate; 

CANALIZARE  Lipsa unui sistem de colectare ]i tratare a apelor uzate; 
 Gospod`riile care au bazine vidanjabile sau fose septice sunt foarte 

pu\ine; 
 Deversarea apelor reziduale menajere în locuri neamenajate. 

ALIMENTARE CU 
GAZE NATURALE 

 Lipsa unui sistem de alimentare cu gaze naturale ]i influen\a negativ` 
direct` asupra calit`\ii vie\ii ]i a mediului. 

GESTIONAREA 
DE}EURILOR 

 Lipsa unui sistem de colctare si transport al desurilor menajare adevat; 
 Efectul negativ asupra mediului realizat prin depozitarea de]eurilor 

menajere în spa\ii neamenajate ]i nepermise; 
 Gradul redus de con]tientizare a locuitorilor asupra protec\iei mediului ]i 

a metodelor aplicabile pentru realizarea unui mediu curat ]i s`n`tos; 
 Lipsa depozitelor de de]euri zootehnice. 

ACCES LA 
INFORMATII SI 
TELECOMUNICATII 

 Semnal slab telefonia mobila; 
 Lipsa retea internet in banda larga in localitatile Constantinesti, M 

Kogalniceanu si Boarca. 
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PROBLEME DE MEDIU 

 
PROTEC|IA }I 
CONSERVAREA 
MEDIULUI 

 Poluarea generat` de arderea combustibililor solizi ]i a de]eurilor agricole 
pentru înc`lzire, în lipsa unui sistem de alimentare cu gaze;  

 Lipsa unor programe de educare/ informare a popula\iei privind efectele 
polu`rii asupra st`rii de s`n`tate; 

 Slaba con]tientizare a popula\iei ]i agen\ilor economici în problematica 
protec\iei mediului; 

 Lipsa unei preocup`ri pentru agricultura de tip ecologic; 
 Inexisten\a unui sistem centralizat de canalizare ]i epurare a apelor uzate 

genereaz` probleme referitor la infiltra\ii ]i poluare a stratului de ap` 
freatic`; 

 Insuficien\a spa\iilor verzi publice; 
 Existen\a solurilor degradate de diferi\i factori: tasare, exces de umiditate, 

salinizare;  
 Lipsa perdelelor de protec\ie a localit`\ilor fa\` de vânturile dominante ]i 

fa\` de elementele generatoare de poluan\i ca: cimitire, artere de circula\ie 
rutier`. 

 
 Concluzii rezultate din analiza situa\iei actuale realizate la nivelul comunei R[mnicelu: 
 
          Comuna R[mnicelu se încadreaz` în categoria comunit`\ilor rurale de m`rime medie, cu 
profil agricol, cu resurse din care se disting solurile bune pentru agricultur`, cu poten\ial demografic 
mediu, cu resurse de for\` de munc` insemnate, dar neexploatate. Resursele naturale ale subsolului 
sunt date de resursele de nisipuri, pietri]uri, argile.  
 Popula\ia sufer` un proces de îmb`tânire datorat atât sporului natural negativ cât ]i migra\iei 
tinerilor cu studii medii sau superioare spre centrele eurbane sau str`in`tate. Acest lucru impune 
realizarea unor condi\ii de via\` atractive pentru tineri, atât pentru cei din localitate, cât ]i pentru cei 
din exterior.  
           Din punct de vedere al dot`rilor tehnico - edilitare ar trebui realizate ]i implementate proiecte 
de canalizare, de epurare a apelor uzate, de alimentare cu gaz, de gestionare a de]eurilor menajere, 
de modernizare a c`ilor rutiere. Tendin\a pentru urm`torii 10 - 15 ani trebuie s` fie de dep`]ire a 
condi\iilor medii prezente la nivel de jude\ ]i de asigurare a unui grad minim de confort ]i igien` în 
locuin\e ]i institu\iile publice . 
 

13. Necesit`\i ]i op\iuni ale popula\iei 
 

În urma discu\iilor purtate cu autorit`\ile locale ]i în urma analizelor efectuate, s-au stabilit 
ca posibili urm`torii factori care ar putea contribui la relansarea dezvolt`rii localit`\ilor comunei: 

 Îmbun`t`\irea infrastructurii rurale a localit`\ii, cu dezvoltarea unui nucleu urban în 
centrul de comun` (centru civic). 

 Reabilitarea ]i modernizarea infrastructurii de transport rutier de pe teritoriul comunei - 
asfaltare.  

 Modernizarea spa\iilor destinate activit`\ilor socio-culturale ]i sportive, care s` creeze 
condi\ii optime de recreere a locuitorilor comunei. 

 Reabilitarea cl`dirilor - sedii de institu\ii publice, înv`\`mânt ]i s`n`tate. 
 Dezvoltarea serviciilor de asisten\` social` a persoanelor aflate în dificultate. 
 Îmbun`t`\irea serviciilor de asisten\` medical`.                                                                                                                                                                 
 Organizarea de cursuri de calificare/recalificare a adul\ilor pentru reînvierea meseriilor 
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vechi ]i a me]te]ugurilor tradi\ionale.  
 Valorificarea produc\iei agricole vegetale ]i animale locale. 
 Cre]terea gradului de mecanizare în agricultur`. 
 Realizarea re\elei de canalizare ]i a sta\iei de epurare. 
 Amenajarea de zone de agrement ]i sportive. 
 Colectarea selectiv`, preluarea ]i transportul de]eurilor menajere la depozitul zonal, în 

cadrul unui sistem integrat de management al de]eurilor. 
 Crearea unor platforme pentru depozitarea si gospodarirea controlata a deseurilor 

zootehnice (gunoi de grajd si altele) si dotarea acostora corepunzatoare cu utilaje si 
echipamente; 

 Crearea de leg`turi corespunz`toare cu localit`\ile învecinate. 
 

Op\iuni ale popula\iei 
 

Solicit`rile popula\iei constau în: 
 Prevederea de amplasamente pe terenuri stabile la alunec`ri, în interiorul intravilanelor, 

pentru: 
- func\iuni de interes public ]i servicii care lipsesc; 
- asigurarea spa\iilor special destinate investi\iilor industriale; 
- modernizarea infrastructurii fizice care s` favorizeze ]i s` încurajeze investitorii 

priva\i: modernizarea ]i reabilitarea drumurilor din interiorul comunei, realizarea 
re\elei de canalizare, alimentarea cu gaz metan, îmbun`t`\irea serviciilor de 
telecomunica\ii; 

- amenajarea de sta\ii de autobuz cu platforme separate, copertin`, panou afi]are. 
 Dezvoltarea unor ramuri economice care s`  ocupe for\a de munc` disponibil` (industrie 

mic`, artizanat ]i activit`\i me]te]ug`re]ti, unit`\i de procesare a laptelui ]i a c`rnii, etc.). 
 Crearea la nivel de comun` a unei zone de agrement ]i petrecere a timpului liber. 
 Completarea cu elemente de organizare vertical` ]i orizontal` a circula\iei, a str`zilor ]i 

intersec\iilor de str`zi din re\eaua principal` de circula\ie. 
Conform cu obiectivele strategice de dezvoltare, cu num`rul de locuitori ]i  cu tipul de 

organizare ca aglomera\ie rural`, comuna va continua s` se extind` pe terenurile disponibile din jur, 
\inându-se seama de toate categoriile de bariere existente ]i de direc\iile prioritare de evolu\ie. De 
aici rezult` necesitatea imperativ` de a revizui întreaga strategie de dezvoltare a localit`\ilor ]i în 
mod special a centrului de comun` – localitatea R[mnicelu. În afara schimb`rilor la nivel 
institu\ional sunt necesare schimb`ri ale modului de via\` ]i a mentalit`\ii rurale.  

Trecerea la un nivel superior, în prim` faz`, comport` în primul rând o revizuire a 
func\ionalului zonei centrale: repara\ii capitale ]i consolidarea ]colilor, a gr`dini\elor, a c`minului 
cultural, reabilitarea unit`\ii medicale, delimitare de spa\ii verzi dotate cu mobilier urban, locuri de 
joac` penru copii, alei pietonale, în vederea cre`rii unui ansamblu estetic ]i func\ional în acela]i 
timp, completat cu noi dot`ri (spa\ii polivalente, spa\ii comerciale ]i de alimenta\ie public`, servicii 
financiare, etc.). De asemenea, este necesar ca pe viitor s` fie aprobate ]i construite doar acele 
locuin\e care corespund din punct de vedere calitativ ]i estetic cu specificul zonei ]i respect` 
func\iunile de baz`.  
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CAPITOLUL 4 – ANALIZA SITUA|IEI SOCIALE, 
ECONOMICE }I INSTITU|IONALE – ANALIZA SWOT 

 
4.1  Introducere 
Punct de plecare în elaborarea strategiei de dezvoltare local`, analiza situa\iei sociale, 

economice ]i institu\ionale are drept scop identificarea problemelor cheie cu care se confrunt` 
localitatea ]i a poten\ialului acesteia, în vederea stabilirii unei orient`ri strategice care este conform` 
]i sprijin` scopul general al acestei strategii. 

4.2. Metodologie 
Analiza situa\iei economice, sociale ]i institu\ionale se realizeaz` utilizând matricea SWOT. 

Pe baza profilului comunitar sau a resurselor pe care localitatea le de\ine se realizeaz` matricea 
SWOT. Este vorba de un diagnostic din care s` poat` fi extrase obiectivele viitoare. 

Matricea expune într-o dispunere vizual` ]i concentreaz` în formul`ri cât mai precise ]i 
concise : 

 -  punctele forte (S = strengths) 
  - punctele slabe (W = weaknesses) 
  - oportunit`\ile (O = opportunities) 
  - amenin\`rile (T = threats) 
Punctele forte ]i cele slabe \in exclusiv de mediul intern al comunit`\ii, de resursele acesteia. 
Oportunit`\ile ]i amenin\`rile vin din mediul extern ]i \in de cadrul legal, de actorii externi ce 

pot avea o influen\` pozitiv` sau, dimpotriv`, negativ` asupra comunit`\ii. 
Utilizarea unei astfel de metode permite identificarea: 
- disparit`\ilor existente în dezvoltarea economic` ]i social` a localit`\ii ]i a domeniilor de 

interven\ie 
-  faciliteaz` formarea unei imagini clare a percep\iei asupra necesit`\ilor de dezvoltare la 

nivel local. 
Pentru o caracterizare cât mai complet` a localit`\ii, analiza a luat în considerare cele mai 

importante tr`s`turi ale domeniului social si economic, exprimate printr-un ansamblu de criterii de 
analiz`.  

Analiza acestor domenii permite identificarea stadiului de dezvoltare ]i a resurselor necesare 
pentru asigurarea unei dezvolt`ri durabile. 

Domeniile ]i criteriile de analiz` pentru acesta sunt urm`toarele: 
Demografia 

• popula\ia 
• densitatea popula\iei 
• structura popula\iei 
• factorii de cre]tere a popula\iei 

Educa\ia 
• num`rul institu\iilor educa\ionale 
• gradul de cuprindere a popula\iei 

Pia\a for\ei de munc` 
• popula\ia ocupat` pe sectoare ]i ramuri 
• num`rul mediu de salaria\i 
• structura ]i rata ]omajului 
• câ]tigul salarial 

Economia 
• poten\ial industrial 
• poten\ial agricol 
• sector privat 
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• serviciile 
Infrastructura 

• transport rutier 
• alimentarea cu ap` 
• alimentarea cu gaze naturale 
• re\elele de telecomunicatii  

Mediul rural – dezvoltarea rural` 
• popula\ia 
• for\a de munc` 
• infrastructura fizic` ]i social` 

Turismul 
• fondul turistic si cultural 

Mediul 
• calitatea aerului 
• calitatea apei 
• calitatea solului 
• p`duri 
• spa\ii verzi 

 
INFRASTRUCTURA SI ECHIPARE EDILITARA 

 
 

PUNCTE TARI 
 

PUNCTE SLABE 

■ Contaminarea pânzei freatice cu produse 
chimice ]i compu]i organici 
■ Lipsa unui sistem de colectare ]i tratare a 
apelor uzate 
■ Lipsa unui sistem de preluare ]i dirijare a 
apelor pluviale pe toat` lungimea drumurilor 
din comun` 
■ Lipsa aliment`rii cu gaze naturale 
■ Lipsa foselor de tip rural, 
neimpermeabilizate pentru colectarea apelor 
menajere care polueaz` bacteriologic stratul 
freatic de mic` adâncime 
■ Lipsa unui sistem de colectare ]i depozitare a 
de]eurilor menajere 
■ Procent mare de construc\ii cu grad de uzur` 
ridicat 
■ Lipsa unui plan urbanistic general actualizat 
]i adaptat necesit`\ilor 
■ Str`zi comunale necesita lucrari de 
modernizari 
■ Drumurile de exploatare din extravilane sunt 
intr-o stare tehnica precara 

■ Contaminarea pânzei freatice cu produse 
chimice ]i compu]i organici 
■ Lipsa unui sistem de colectare ]i tratare a 
apelor uzate 
■ Lipsa unui sistem de preluare ]i dirijare a 
apelor pluviale pe toat` lungimea drumurilor 
din comun` 
■ Lipsa aliment`rii cu gaze naturale 
■ Lipsa foselor de tip rural, 
neimpermeabilizate pentru colectarea apelor 
menajere care polueaz` bacteriologic stratul 
freatic de mic` adâncime 
■ Lipsa unui sistem de colectare ]i 
depozitare a de]eurilor menajere 
■ Procent mare de construc\ii cu grad de 
uzur` ridicat 
■ Lipsa unui plan urbanistic general 
actualizat ]i adaptat necesit`\ilor 
■ Str`zi comunale necesita lucrari de 
modernizari 
■Drumurile de exploatare din extravilane 
sunt intr-o stare tehnica precara 
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OPORTUNITATI AMENINTARI 
■ Modernizarea infrastructurii de 
transport 
■ Posibilitatea acces`rii unor programe de 
finan\are comunitare ale Uniunii Europene 
pentru reabilitarea infrastructurii rutiere 
■ Reducerea riscurilor în desf`]urarea 
traficului auto ]i cre]terea siguran\ei pietonilor 
■ Accesarea unor finan\`ri nerambursabile în 
vederea realiz`rii unui sistem de colectare ]i 
tratare a apelor uzate si a unui sistem de 
alimentare cu gaze naturale 
■ Accesarea unor linii de finan\are pe 
componenta de protec\ie a mediului – 
gestionarea de]eurilor 

■ Deteriorarea condi\iilor de trai ]i de mediu 
■ Amân`ri în conectarea comunei la 
sistemul de alimentare cu gaze naturale 
■ Impactul negativ asupra mediului generat 
de întârzierea realiz`rii unui sistem de 
colectare si tratare a apelor uzate si a 
gunoiului menajer 
■ Neutilizarea de c`tre comun` a resurselor 
financiare disponibile prin programe ale 
Uniunii Europene ]i alte surse de finan\are 
■ Interes redus al investitorilor pentru 
demararea de afaceri în zon`, datorate 
infrastructurii fizice ]i sociale neadecvate 
 

 
 

ECONOMIE }I MEDIUL DE AFACERI 
 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
■ Profil economic cu posibilit`\i de 
diiversificare  
■ Existenta ]i varietatea resurselor naturale 
■ Poten\ial agricol si zootehnic deosebit 
■ Terenuri ]i spa\ii disponibile pentru 
dezvolt`ri economice 
■ Tip de sol între cele mai fertile 
■ Preocuparea si deschiderea autorit`\ilor 
locale pentru stimularea ]i sprijinirea 
dezvolt`rii mediului de afaceri 
■ Posibilitatea gener`rii de for\` de munc` 
pentru agricultur`  
■ Accesul la c`i de transport 
■ Fiscalitate redus` în localitate, în limita 
permis` de legisla\ie 
■ Traditie in legumicultura. 

■ Nivel sc`zut al atragerii investi\iilor 
str`ine 
■ Lipsa sistem de irigatii functional 
■ Tendin\a de declin a industriei tradi\ionale 
■ Insuficienta infrastructura de sus\inere si 
facilit`\i pentru sectorul privat 
■ Lipsa marketingului ]i promov`rii locale 
■ Slaba dezvoltare a sectorului de servicii 
■ Acces si circula\ie slaba a informa\iilor 

OPORTUNITATI AMENINTARI 
■ Dezvoltarea ]i cresterea competitivitatii 
sectorului economic 
■ Îmbunatatirea cooperarii între mediul de 
afaceri si administra\ia publica 
■ Dezvoltarea si utilizarea potet\ialului oferit 
de resurselor naturale 
■ Producerea si marketingul produselor 
agricole cu valoare adaugata ridicata 
■ programe guvernamentale ]i europene 
privind stimularea dezvolt`rii întreprinderilor 
■ atragerea investitorilor prin facilit`\i locale 

■ Stagnarea p`trunderii capitalului strain 
■ Dezvoltare redusa a economiei rurale 
■ Cadru legislativ instabil ]i complex 
■ Insuficienta direc\ionare a fondurilor 
europene 
■ Continuarea procedurilor birocratice, 
complexe ]i cu durata mare de timp pentru 
ob\inerea finan\`rilor 
■ Întârzieri în introducerea de noi tehnologii 
■ Pierderea ocupa\iilor tradi\ionale locale 
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■ atragerea furnizorilor de instruire 
antreprenorial` fa\` de ini\ierea de programe de 
formare profesional` specializate pe meserii 
legate de domeniul agricol, cre]terea 
animalelor, turism, servicii 
■ promovarea agriculturii ecologice, factorii 
externi de poluare fiind redu]i ca intensitate 
■ implicarea actorilor locali în rezolvarea 
problemelor comunit`\ii ]i dezvoltarea acesteia 
■ reducerea dependen\ei de precipita\ii ]i 
atingerea unei constante a produc\iei agricole 
prin reabilitarea sistemului de iriga\ii 
■ valorificarea spiritului antreprenorial ]i 
încurajarea sectorului ter\iar pentru atragerea 
for\ei de munc` existente în localitate 
 
 

DEZVOLTARE RURALA SI AGRICULTURA 
 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

■ Pondere ridicata a terenului arabil în total 
agricol 
■ Fertilitate ridicata a p`mântului 
■ Teren agricol suficient 
■ Sectorul privat de\ine majoritatea 
suprafe\elor agricole 
■ Existenta infrastructurii pentru iriga\ii 
■ Existenta unor structuri embrionice în 
domeniul agro-turismului 
■ Mediu de viata nepoluant 
■ Tradi\ii istorice si culturale nealterate 
■ Grad ridicat de electrificare a gospod`riilor 
■  Suprafata mare de pasune. 

■ Infrastructura fizica  slab dezvoltata – 
drumuri de exploatare 
■ Sistem de irigatii nefunctional 
■ Pondere redusa a activit`\ilor neagricole  
■ Insuficienta folosire a tehnologiilor 
moderne de cultivare a p`mântului 
■ Lipsa managementului performant 
■ Lipsa for\ei de munc` specializate în alte 
domenii (nonagricole) 
■ Oportunit`\i inegale pentru femei 
■ Calitatea sc`zut` a vie\ii 
■ Productivitate ]i profitabilitate sc`zute 
■ Degradarea lucr`rilor de îmbun`t`\irile 
funciare 
■ Acces dificil  la pie\ele de desfacere 
■ Putere financiar` sc`zut` a popula\iei 

OPORTUNITARI AMENINTARI 
■ Dezvoltarea sectorului IMM în domenii 
productive si de servicii, specifice mediului 
rural 
■ Diversificarea produselor agricole si 
animaliere 
■ Dezvoltarea culturilor agricole si legumicole 
organice 
■ Dezvoltarea agroturismului si protejarea 
traditiilor istorice si culturale 
■ Posibilitatea atragerii de investi\ii pe diverse 
activit`\i care s` contribuie la dezvoltarea 
rural` 

■ Neutilizarea pamântului la adev`ratul sau 
potential 
■ Fragmentarea exploata\iilor agricole 
■ Dezvoltare lent` a economiei rurale 
■ Cre]terea disparit`\ilor intrazonale 
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PIATA FORTEI DE MUNCA 
 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
■ Existenta programelor de formare si 
reconversie profesionala 
■ Grad ridicat de cuprindere în înv`\`mântul 
general si liceal 
■ Existenta Programelor de formare continua 
■  Inten\ia de ocupare a unui loc de munc` 
întâlnit` în propor\ie ridicat` la persoanele f`r` 
loc de munc` ]i femeile casnice 

■ Sc`derea popula\iei active si ocupate 
■ Pondere sc`zut` a popula\iei ocupate cu 
studii superioare 
■ Lipsa oportunit`\ilor de angajare în mediul 
rural 
■ Lipsa de motiva\ie materiala a ]omerilor 
■ Insuficienta armonizare a sistemului 
educa\ional cu cerin\ele pie\ei muncii si 
dezvolt`rii viitoare a societ`\ii 
■ Conditii insuficiente pentru integrarea 
grupurilor dezavantajate 
■ Capacitate si structura inegala si 
insuficienta a serviciilor si facilitatilor 
sociale 
■ Lipsa unor centre locale de orientare, 
formare si reconversie profesionala 
■ Dificult`\i în men\inerea în comun` a 
for\ei de munc` instruite/calificate 
■ Migrarea tinerilor c`tre ora] sau 
str`in`tate, locuri cu poten\ial de ocupare 
mai ridicate 

OPORTUNITATI AMENINTARI 
■ Orientarea programelor spre specializari în 
domeniile cerute de piata fortei de munca 
■ Dezvoltarea antreprenoriatului 
■ Programe de includere sociala în mod egal în 
pia\a for\ei de munc`, a femeilor ]i b`rba\ilor 
■ Accesarea unor finan\`ri nerambursabile care 
acord` sprijin proiectelor de resurse umane 
■ Accesarea de finan\`ri pentru încadrarea 
persoanelor aflate în ]omaj 
■ Accesarea de fonduri nerambursabile pentru 
activit`\i menite s` rezolve problema de 
incluziune social` a grupurilor defavorizate 

■ Adâncirea dezechilibrului pe pia\a muncii 
între cerere si oferta 
■ Adâncirea ]i apari\ia unor noi fenomene 
sociale 
■ Migrarea for\ei de munc` înalt calificat` 
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DEMOGRAFIE 

 
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 ■ Revenirea persoanelor plecate care se 
retrag din actitivitate la casa parinteasca; 
■  Cre]terea speran\ei de via\` la na]tere 

■ Bilan\ demografic negativ 
■ Existen\a unui num`r relativ mare de 
persoane cu handicap neintegrate în societate 
■ Num`rul redus al c`s`toriilor 
■ Num`rul redus al asocia\iilor care se ocup` 
de categoriile de persoane defavorizate 
■ Popula\ie cu medie de vârst` ridicat` 
■ Migra\ia extern` 

OPORTUNITARI AMENINTARI 
■ Revigorarea mediului rural 
■ For\` de munc` tân`r` 
■ Dezvoltarea unor afaceri 
■ Generarea ]i implementarea unor proiecte 
care s` conduc` la incluziunea social` a 
persoanelor defavorizate 
■ Atragerea prin parteneriate a ONG-urilor ce 
au ca obiect de activitate acordarea asisten\ei 
sociale pentru categoriile de persoane 
dezavantajate 

 
■ Sc`derea num`rului popula\iei 
 

 
 

EDUCATIE 
 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

■ Baza materiala modernizata 
■ Cadre didactice bine pregatite si calificate 
■ For\` de munc` tân`r` relativ bine 
educat`/instruit`  
■ Rata brut` de cuprindere în înv`\`mântul 
primar, gimnazial, în cre]tere  
■  Rata abandonului ]colar în sc`dere 

 ■ sc`derea ratei de cuprindere ]colar`, în 
special, la înv`\`mântul liceal 
■ necorelarea tipurilor de înv`\`mânt cu 
cerin\ele pie\ei muncii 
■ p`r`sirea sistemului educa\ional din motive 
economice  
■ ofert` de instruire redus` ca varietate, care 
nu corespunde exigen\elor actuale 

OPORTUNITATI AMENINTARI 
■ încurajarea angaj`rii tinerilor absolven\i de 
înv`\`mânt de orice tip 
■ programe comune de îmbun`t`\ire a ofertei 
de instruire prin dezvoltarea unor parteneriate 
între autorit`\ile publice locale, institu\iile de 
înv`\`mânt ]i mediul de afaceri 
 

■ num`r redus de absolven\i de liceu ]i studii 
superioare 
■ lipsa for\ei de munc` instruite/calificate 
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MEDIU 

 
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 ■ grad de poluare a solului ]i a aerului, 
sc`zut 
■ utilizarea pe scar` redus` a îngr`]`mintelor 
chimice pentru agricultura de subzisten\` 
■ poluare sonor` redus` datorat` traficului 
rutier redus 
■ existenta unor suprafe\e considerabile de 
zone verzi care pot îmbog`\i microclimatul - 
posibilitatea extinderii acestora 
■  în vecin`tatea comunei nu se afl` poluatori 
industriali 

■ poluare generat` de lipsa unui sistem de 
colectare si tratare a de]eurilor menajere 
■ poluarea solului, apei ]i aerului generat` de 
lipsa unui sistem de colectare ]i tratare a 
apelor  uzate 
■ poluarea solului si apelor generate de lipsa 
unui sistem de depozitare si gospodarire a 
deseurilor zootehnice 
■ poluarea generat` de arderea 
combustibililor solizi ]i a de]eurilor agricole 
pentru înc`lzire, în lipsa unui sistem de 
alimentare cu gaze 
■ lipsa unor programe de educare/informare a 
popula\iei privind efectele polu`rii asupra 
st`rii de s`n`tate 
■ slaba con]tientizare a popula\iei ]i agen\ilor 
economici în problematica protec\iei mediului 
■ lipsa unei preocup`ri pentru agricultura de 
tip ecologic 
■ insuficien\a spa\iilor plantate amenajate 
■ depozitarea semicontrolat` a de]eurilor 
menajere 

OPORTUNITATI AMENINTARI 
■ posibilitatea dezvolt`rii unor tehnologii 
performante în domeniul de gestionare a 
de]eurilor, dar ]i de reciclare a acestora 
■ oportunitatea adopt`rii unor m`suri ce 
vizeaz` împ`duriri pe anumite suprafe\e de 
teren vizând astfel protec\ia mediului 
împotriva unor factori d`un`tori 
■ posibilitatea aplic`rii unor m`suri de 
con]tientizare a popula\iei cu privire la 
dezvoltarea durabil` si la protec\ia mediului 
■ disponibilitate de fonduri europene alocate 
pentru sectorul de mediu 
■ existen\a fondurilor structurale pentru 
managementul integrat al de]eurilor 
■ existenta fondurilor pentru protec\ia naturii 
■ implicarea unor persoane cu autoritate în 
comun` la elaborarea unor programe 
educa\ionale pentru con]tientizarea popula\iei 
asupra necesita\ii protej`rii ]i conserv`rii 
mediului 

■ dificult`\i în sus\inerea costurilor de 
investi\ie a proiectelor majore în domeniul 
infrastructurii de mediu 
■ orice form` de poluare poate avea 
consecin\e economice semnificative asupra 
activit`\ii din zon` 
■ efectele polu`rii asupra st`rii de s`n`tate a 
popula\iei 
■ extinderea suprafe\elor construite în 
defavoarea spatiilor verzi 
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CAPITOLUL 5 - VIZIUNEA STRATEGIC~  DE DEZVOLTARE LOCAL~ 
 

DIRECTIILE DE DEZVOLTARE }I  
OBIECTIVELE STRATEGICE ALE COMUNEI R{MNICELU 

 
Dezvoltarea în perspectiv` a comunei R[mnicelu se va axa în primul rând pe valorificarea 

ra\ional` a resurselor locale, atât fizice, cât ]i umane. Astfel, din categoria resurselor fizice se are în 
vedere în primul rând poten\ialul agro – pedo – climatic, ca principala resurs` care sus\ine sectorul 
agricol, resursele de ap` (poten\ialul hidrografic), vegeta\ia natural`, diversitatea speciilor, resursele 
de nisipuri ]i pietri]uri, piatr`. 
 Analizele socio-demografice privind popula\ia jude\ului Br`ila surprind o serie de fenomene 
demografice negative – îmb`trânire demografic`, reducerea efectivelor de popula\ie tân`r` pe baza 
emigra\iei, sc`derea popula\iei întregii zone, mai intens în zonele urbane, deficit de for\` de munc`. 
 Aceste fenomene afecteaz` atât poten\ialul demografic al jude\ului cât ]i evolu\ia viitoare a 
pie\ei for\ei de munc`. Reducerea efectivelor de popula\ie tân`r` poate avea consecin\e economice 
negative prin deficitul de for\` de munc` pe care îl creeaz` ]i “presiunea social`„ exercitat` asupra 
popula\iei ocupate. Redresarea situa\iei demografice ]i a declinului demografic la nivel de jude\ 
poate fi realizat` printr-o politic` care s` stimuleze în primul rând cre]terea natalit`\ii prin sporirea 
atractivit`\ii localit`\ilor urbane ]i rurale pentru popula\ia tân`r`. Dincolo de aceasta, pe termen 
scurt, trebuie identificate solu\ii pentru a compensa deficitul de for\` de munc` cu care se confrunt` 
în prezent anumite domenii de activitate ca urmare a emigra\iei popula\iei tinere în afara \`rii. 
 Astfel, o cre]tere economic` sus\inut` implic` folosirea cât mai complet` ]i cu o eficien\` 
sporit` a for\elor de munc`. Caracteristice comunei R[mnicelu sunt îmb`trânirea popula\iei, rata 
mare a s`r`ciei, rata mare a ]omajului, probleme care necesit` rezolvarea prin crearea de noi locuri 
de munc`, asigurarea unor condi\ii moderne de via\`, acces la servicii publice calitative, etc. 

Totodat`, dezvoltarea comunit`\ii trebuie s` \in` cont de caracterul limitat al resurselor (de 
capital uman, natural ]i financiar) precum ]i de alocarea echilibrat` a acestora. 

Evolu\ia din punct de vedere economic reprezint` un deziderat imperativ nu numai în scopul 
satisfacerii cerin\elor materiale de baz` ci ]i pentru asigurarea resurselor în scopul îmbun`t`\irii 
calit`\ii vie\ii, r`spunzând cerin\elor pentru ocrotirea s`n`t`\ii, educa\ie, dezvoltare social` ]i mediu 
înconjur`tor mai bun. Pentru a avea efecte benefice pe termen lung, dezvoltarea economic`, social` 
]i de mediu trebuie s` constituie componente de baz` ale dezvolt`rii durabile.  
In acest sens se poate contura o viziune de dezvoltare a comunei Rimnicelu, întelegând prin aceasta 
o imagine inspirat` a unui viitor dorit, un scop global si durabil, servind ca fundament pentru 
procesul de planificare strategic`. 
 Având în vedere c` o a]ezare rurala nu este un sistem închis, iar realizarea celor cinci 
obiective generale se întemeiaz` pe aplicarea unui management care s` conduc` la dezvoltare ]i/sau 
regenerare rurala, politicile, planificarea strategic` rurala, precum ]i realizarea programelor ]i 
proiectelor se vor face cu respectarea urm`toarelor principii: 

 Dezvoltare durabilã, astfel încât pe termen lung s` se produc` schimb`ri majore de 
cultur` ]i atitudine în ceea ce prive]te utilizarea resurselor de c`tre popula\ie ]i 
operatorii economici; 

 Înt`rirea capacit`\ii institu\ionale: prin management eficient, definirea ]i restructurarea 
serviciilor publice în raport cu resursele financiare actuale, cu obiectivele dezvolt`rii 
durabile, precum ]i cu dolean\ele ]i cerin\ele comunit`\ii; 

 Crearea unei re\ele de comunica\ii în scopul schimbului de informa\ii cu municipalitatea 
sau alte comune cu privire la utilizarea celor mai bune practici (în management rural sau 
management de proiect); 

 Realizarea programelor ]i proiectelor prin parteneriat public-privat; 
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 Realizarea acelor programe ]i proiecte pe care sectorul privat nu le poate finan\a, prin 
accesarea de programe cu finan\are guvernamental` ]i a programelor cu finan\are din 
fonduri structurale; 

 Integrarea politicilor atât pe orizontalã, pentru a se realiza un efect sinergic simultan 
între sectoare, cât ]i pe verticalã, având în vedere corelarea ]i integrarea politicilor de 
dezvoltare ale comunei cu politicile de dezvoltare ale jude\ului ]i ale regiunii din care 
face parte; 

 Managementul resurselor, ce presupune integrarea fluxurilor de resurse energetice, 
materiale, financiare ]i umane într-un ciclu natural; 

 Utilizarea mecanismelor de pia\` pentru a atinge \inta durabilit`\ii, respectiv emiterea de 
reglementãri pentru eco-taxe ]i func\ionarea utilit`\ilor publice în sistem de pia\`, 
evaluarea investi\iilor dup` criterii de mediu, luarea în considerare a problemelor de 
mediu la întocmirea bugetului local; 

 Caracterul durabil al arhitecturii, în temeiul c`ruia se stabilesc reguli privitoare la 
materialele de construc\ii, design-ul unei clãdiri, bioclimatul, densitatea cl`dirilor într-un 
areal, orientarea spa\ial` a clãdirilor, ,,structuri verzi” în jurul cl`dirilor, microclimat; 

 Realizarea unui program sau proiect f`r` a afecta cultura unei comunit`\i, ori pentru a 
recupera mo]tenirea cultural` ]i/sau tradi\iile întregii comunitã\i locale; 

 Interzicerea multiplic`rii serviciilor publice, dac` acestea nu servesc unei nevoi locale. 
 Fixarea regulilor de utilizare ra\ional` a terenurilor pentru toate proiectele de dezvoltare 

în baza planului de urbanism general, ca instrument de planificare spa\ial`; 
 Analiza capacit`\ii tehnice de execu\ie; 
 Evaluarea eficien\ei utiliz`rii resurselor financiare ]i umane; 
 Evaluarea viabilitã\ii financiare a unui program sau proiect prin prisma veniturilor 

fiscale ob\inute; 
 Identificarea nevoilor comunit`\ii locale ]i a priorit`\ilor acesteia; 
 Coresponden\a între lansarea unui program sau proiect ]i nevoile comunit`\ii; 
 Evaluarea nevoilor comunit`\ilor s`race ]i a capacit`\ii administratiei locale de a asigura 

accesul acestora la locuin\`, locuri de munc` ]i serviciile publice de baz`; 
 Protec\ia mediului; 
 Realizarea unui program sau proiect în parteneriat cu sectorul privat, ori realizarea unui 

program sau proiect de c`tre sectorul privat, pentru a transfera costurile unei investi\ii, 
dac` exist` oportunitatea de a ob\ine profituri viitoare; 

 Realizarea unor parteneriate cu institu\ii publice locale/regionale, care s` deserveasc` 
atât locuitorii comunei R[mnicelu cât ]i pe cei din comunele învecinate; 

 Asigurarea public`rii informa\iilor cu impact în investi\ii (informa\ii topografice, 
informa\ii statistice privind economia local` ]i regional`, regulamentul de urbanism, 
planul de urbanism general ]i planurile de urbanism zonal). 

 Realizarea unor parteneriate (asocia\ii de dezvoltare intercomunitare), cu administra\iile 
locale din jur, în vederea acces`rii unor programe care s` conduc` la dezvoltarea întregii 
zone. 

 Dezvoltarea durabil` si echilibrat` prin crearea si sus\inerea unui mediu economico-social 
competitiv, stabil, s`n`tos si diversificat, care s` asigure cresterea economic` continu` si cresterea 
calit`\ii vie\ii cet`\enilor s`i reprezint` o necesitate si constituie o \int` pentru intreg teritoriul 
jude\ului Br`ila. 
      Din evaluarea st`rii economico-sociale a comunei R[mnicelu ]i din analiza posibilit`\ilor 
plauzibile de evolu\ie în viitor a spa\iului studiat, au rezultat o serie de priorit`\i ]i oportunit`\i ce 
pot jalona perspectiva acestei comune. Propunerile sunt prezentate pe domenii, în func\ie de 
eficien\a lor social` ]i economic` ]i au valoare orientativ`. 
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               Pentru sustinerea realiz`rii acestei viziuni, strategia de dezvoltare trebuie s` contureze 
câteva directii generale de dezvoltare, c`i de urmat pentru administratia public` local` si pentru toti 
factorii care pot contribui la dezvoltarea de ansamblu a localit`tii, astfel incât eforturile acestora s` 
fie unite într-un mod constructiv, respectând principiile de baz` ale dezvolt`rii.  
                   Pornind de la analizele SWOT detaliate anterior, am creat premisele pentru conturarea 
unui cadru strategic de dezvoltare local` în asa fel încât, pe baza unor directii generale de dezvoltare 
care s` corespund` domeniilor de sprijin negociate între Guvernul României si Comisia European`, 
s` putem fixa actiuni concrete posibil de realizat la nivel local pe termen mediu si lung. 
 

DIREC|II GENERALE DE DEZVOLTARE ALE COMUNEI R{MNICELU: 
 

1. CRE}TEREA ACCESULUI LA SERVICII PUBLICE DE BUN~ CALITATE 
2. DEZVOLTAREA SOCIO-CULTURAL~ A LOCALIT~|II 
3. DEZVOLTAREA SI DIVERSIFICAREA SECTORULUI ECONOMIC 
4. PROTEJAREA }I PUNEREA ÎN VALOARE A MEDIULUI ÎNCONJUR~TOR 
5. CONSOLIDAREA CAPACIT~|II ADMINISTRATIVE LA NIVEL LOCAL 

 
Direc\iile de dezvoltare vor putea fi urmate prin intermediul unor seturi de obiective ]i a 

unor ac\iuni specifice pentru implementarea fiec`reia dintre ele, pe care le detaliem în continuare. 
 
 Direc\ia nr. 1: „Cresterea accesului la serviciile publice de buna calitate” 
 
 Obiectivul strategic nr. 1 
 Reabilitarea ]i [mbun`t`\irea infrastructurii rutiere a comunei: 

Comuna R[mnicelu este localizat` în partea de N - NV a jude\ului Br`ila, la o distan\` 
rutier` de cca. 35 km de municipiul re]edin\` de jude\ Br`ila. 

Comuna este str`b`tut` de DJ 221, si de DJ 202A SI DJ202B, drumuri ce asigur` leg`tura cu 
re]edin\a de jude\. Localitatea este str`b`tut` ]i de DC 51, care faciliteaz` rela\ia cu satele Boarca ]i 
Mihail Kog`lniceanu.  
 Optimizarea rela\iilor în teritoriu î]i propune identificarea principalelor m`suri care trebuie 
adoptate în scopul eficientiz`rii, optimiz`rii ]i stimul`rii dezvolt`rii comunei. Un prim pas const` în 
îmbunat`\irea infrastructurii rutiere. 
 Accesibilitatea este o condi\ie esen\ial` pentru dezvoltarea socio-economic` a localit`\ilor. 
Accesibilitatea este determinat` de configura\ia ]i func\ionarea infrastructurii de transport ]i 
contribuie la asigurarea accesului locuitorilor la servicii publice, desf`]urarea activit`\ilor 
economice, influen\ând astfel nivelul de trai al acestora ]i atractivitatea localit`\ilor. 
 Pentru asigurarea unei bune accesibilit`\i a localit`\ilor în cadrul jude\ului ]i racordarea 
acestuia la teritoriul regional, na\ional ]i european sunt necesare m`suri de îmbun`t`\ire a 
infrastructurii de transport ]i de realizare a unui transport public eficient ]i accesibil popula\iei. 
 Pentru comune este prioritar` realizarea leg`turii cu centrele polarizatoare: municipiul 
re]edin\` de jude\ ]i ora]ele din vecin`tate. Aceste rela\ii se vor consolida prin reabilitarea 
infrastructurii de transport locale, îndeosebi drumurile jude\ene. Dezvoltarea localit`\ilor rurale este 
sus\inut` ]i de crearea zonelor rurale bazate pe asociere între localit`\i. Aceste rela\ii se vor 
consolida deasemenea pe baza îmbun`t`\irii infrastructurii locale de drumuri jude\ene ]i comunale. 
 Leg`turile localit`\ilor componente ale comunei cu celelalte localit`\i ale jude\ului se 
realizeaz` pe c`i de comunica\ie rutiere. Comuna R[mnicelu nu este conectat` la re\eaua na\ional` 
de c`i feroviare.  
 Luând în considerare faptul c` teritoriul comunei nu este traversat de nici un drum na\ional, 
nu se situeaz` pe traseul nici unei linii de cale ferat`, iar drumurile jude\ene o str`bat necesita 
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reabilit`ri, apreciem c` leg`turile comunei cu restul teritoriului jude\ean ]i mai ales cu teritoriul 
na\ional se realizeaz` cu dificultate, fiind imperios necesar` modernizarea ]i reabilitarea c`ilor de 
acces în comuna R[mnicelu.  
 Între comuna R[mnicelu ]i localit`\ile învecinate s-au stabilit de-a lungul timpului rela\ii 
reciproce de munc`, aprovizionare ]i servicii. Conform Atlasului României edi\ia 2006, în ceea ce 
priveste poten\ialul de atrac\ie al ora]elor, polarizarea este de tip regional: puternic` polarizare 
unidirec\ional` cu spa\ii direct polarizate de ora]ele de nivel superior (universit`\i, medicin` 
specializat`) cu func\ii administrative, industriale ]i comerciale complexe. 
 Conform Planului de amenajare a teritoriului jude\ean Br`ila, delimitarea zonelor de 
influen\` a localit`\ilor urbane situeaz` comuna R[mnicelu în zona de nord-vest (M`xineni) din care 
fac parte ]i comunele Salcia Tudor, Racovi\a, Gr`di]tea, R[mnicelu, Gemenele. Celelalte trei 
grupuri de localit`\i identificate graviteaz` în jurul unui ora]: zona Br`ila, zona Ianca– F`urei ]i 
zona Însur`\ei. Pentru sus\inerea dezvolt`rii zonelor rurale aflate la distan\` relativ mare de centre 
urbane (rural profund) se propune sus\inerea dezvolt`rii unor comune care s` asigure rolul de 
servire cu dot`ri social-culturale. Localit`\ile propuse pentru sporirea rolului teritorial sunt selectate 
\inând cont de: poten\ialul demografic, dinamismul economic, rolul istoric teritorial, poten\ialul de 
dezvoltare. În acest sens s-a propus sus\inerea dezvolt`rii comunei M`xineni ca centru de servire 
rural`, cu posibilitatea urbaniz`rii sale pentru o perioad` de perspectiv`. În acelasi timp, comuna 
dispune de un fond forestier si agricol însemnat, infrastructura de acces la aceste exploatatii putând 
fi reabilitat` si modernizat` pentru crearea conditiilor de dezvoltare a acestor domenii economice, 
inclusiv pentru punerea în valoare a fondului silvic din punct de vedere turistic. 
                  {n urma analizei situatiei existente, se impun urmatoarele ac\iuni/proiecte: 
 
                 1. Modernizarea, reabilitarea ]i [ntre\inerea re\elei de drumuri comunale: 
 
                 Comuna R[mnicelu  de\ine [n domeniul public ]i administreaza Drumul comunal DC 51 
[n lungime de 4,5 km care face legatura dintre DJ 221 si DD 202. Acesta a fost asfaltat [n [ntregime 
]i necesita [n perioada urmatorilor ani numai lucrari de [ntre\inere a covorului asfaltic ]i de repara\ii 
curente la podul de beton de peste raul Buz`u, nefiind necesare repara\ii capitale [n perioada 2015-
2020. 
                  Str`zile comunale aflate [n proprietatea Consiliul local sunt [mp`r\ite [n 3 categorii : 
asfaltate, pietruite ]i drumuri de pam@nt.  
                   {n anul 2014 autoritatea publica local` a depus la MDRAP o cerere de finan\are de la 
bugetul de stat [n cadrul Programului Na\ional de Dezvoltare Local`  pentru proiectul de investi\ii 
privind modernizarea ]i asfaltarea unui numar de 18 strazi comunale [n lungime totala de 7,788 km 
din satele R[mnicelu, Boarca ]i Mihail Kogalniceanu care prevede lucrari de realizare a fundatiilor 
de piatr` spart`, acostamente de balast, ]anturi de pam@nt, ]i 2 straturi de material bituminos. 
Cererea de finan\are a fost aprobat` ]i lucr`rile au demarat [n toamna anului 2014 investi\ia av@nd 
ca termen limita de finalizare anul 2016. 

         Aceste str`zi au fost alese avandu-se [n vedere importan\a acestora [n func\ie de traficul 
rutier, pietonal precum ]i numarul de gospodarii riverane. 
                    Dup` finalizarea lucr`rilor men\ionate este necesar` întocmirea documenta\ilor tehnico-
economice pentru celelalte strazi comunale, pornind cu o expertizare a st`rii actuale a acestora ]i 
dimensionarea aproximativ` a necesarului de fonduri, concomitent cu identificarea posbilit`tilor de 
reabilitare din bugetul propriu, prin programe guvernamentale sau din resurse ce pot fi solicitate 
anual administra\iei jude\ene pentru un num`r de 11 str`zi dupa cum urmeaz` : satul R[mnicelu - 3 
strazi, satul Constantine]ti - 4 strazi, satul Boarca - 3 strazi, satul M  Kogalniceanu -1 strada cu o 
lungime total` de 5 km.         
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              Autoritatea public` local` va lua m`suri pentru modernizarea prin pietruire a celorlalte 
str`zi comunale din p`mânt si l`rgirea tuturor str`zilor din localitate la o l`\ime de minim 5,00 m 
acolo unde la\imea strazilor o permite. Se vor reface  marcajele rutiere ]i se vor  monta elementele 
de semnalizare rutiera. 
             De asemenea, [n zona de extindere a intravilanului [n localtatea R[mnicelu prevazuta [n 
PUG se vor pietrui ]i eventual asfalta cele 2 strazi comunale: Ovidiu ]i Izvorului [n lungime totala 
de 1,10 km .   
           Pe toata lungimea strazilor comunale se vor amenaja ]an\uri ]i rigole de scurgere, precum ]i 
pode\e de desc`rcare pentru preluarea apelor pluviale.  
     
              2. Realizarea aleilor ]i trotuarelor   
              
             Autoritatea public` local` a [ntocmit ]i aprobat o documenta\ie tehnica pentru realizarea 
trotuarelor betonate, pode\elor de acces la propriet`\i betonate ]i a ]anturilor de p`m@nt [n 
localitatea R[mnicelu pe un tronson de 0,75 km din strada Brailei (DJ221) urm@nd ca lucr ̀ rile s` 
fie demarate [n anul 2015, av@nd ca termen de execu\ie finele anului. Pentru anul 2016 se 
inten\ioneaz` continuarea lucr`rilor la celalalt tronson al str`zii pe o lungime de 1,00 km urm@nd ca 
p@n` [n anul 2020 sa fie demarate  lucrari similare ]i [n localitatea Constantine]ti pe DJ 221 ]i alte 
strazi importante din comuna. 
 
         3. Amenajarea sta\iilor de transport [n comun: 
             
              {n comuna exista 4 statii de transport public. Autoritatea public` local` va demara lucr`rile 
de modernizare sau [nlocuire a acestora fie  individiul, fie într-un proiect mai amplu de reabilitare si 
modernizare drumuri comunale, sau poate încheia contracte cu agenti economici priva\i care vor 
amenaja statiile în schimbul utiliz`rii acestora în scopul desf`sur`rii unor activit`ti comerciale sau 
în scopul amplasarii unor reclame in cursului anului 2015. 
 
           4. Reabilitarea drumurilor de acces c`tre exploata\iile agricole: 
 

    Accesul catre terenurile agricole din extravilan este asigurat de 80 de drumuri  de 
exploatare agricol`  cu o lungime totala de 76 km. 

    Regimul juridic al acestora este unul mixt, o parte din ele fiind in domeniul public al 
comunei (7 drumuri vicinale) care asigura accesul catre obiective de interes public (sta\ii de epurare 
propuse, drumuri [ntre localit`\i), restul fiind in proprietatea comun` a proprietarilor de terenuri din 
zonele respective.   
          Drumurile de exploatare (vicinale) sunt de pam@nt ]i necesit` o serie de lucrari de 
reabilitare: trasarea acestora [n conformitate cu planurile cadastrale, reprofilarea mecanica cu 
autogrederul pentru [ndreptarea c`ii de rulare ]i asigurarea pantei de scurgere a apelor, precum ]i 
pietruirea drumurilor de exploatare importante. 
 
             5. Achizi\ia unor utilaje multifunc\ionale de [ntre\inere stradal`, lucr`ri agricole ]i de 
gospod`rire comunal`: 
  
             Autoritatea public` local` va demara [n m`sura posibilita\ilor bugetare procedurile pentru 
achizi\ia de utilaje ]i echipamente necesare activit`\ilor de gospodarire comunal`: buldoexavator 
pentru realizarea ]an\urilor, s`p`turilor, deszapezirilor, sistematizarii de]eurilor, masina de 
erbicidat, masina de [mpra]tiat [ngr`]`minte pentru realizarea lucr`rilor de [ntre\inere a islazurilor 
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comunale, cositoare pentru t`ierea vegeta\iei spontane de pe marginea drumurilor, remorca auto 
pentru transportul diverselor materiale, betoniera de 1 mc, precum ]i altele. 
  
 Obiectivul strategic nr. 2 
 
 Cre]terea gradului de protectie ]i siguran\` al locuitorilor: 
 M`surile si actiunile propuse în acest obiectiv specific urm`resc asigurarea condi\iilor 
privind dezvoltarea sistematic` a economiei comunei R[mnicelu ]i îmbun`t`\irea calit`tii vie\ii, prin 
îmbun`t`tirea accesului la serviciile publice în contextul unei dezvolt`ri durabile. În prezent, 
fenomenul infrac\ional din România se remarc` prin complexitate ]i comiterea unor noi genuri de 
infrac\iuni (criminalitatea informatic`, falsurile ]i pirateria comercial` etc.), profesionalizarea ]i 
specializarea infractorilor, prezenta faptelor de coruptie si amplificarea fenomenului criminalit`tii 
transfrontaliere. Crima organizat`, migra\ia ilegal`, corup\ia, criminalitatea economico-financiar`, 
tâlh`riile, omorurile la comand` sau în scop de jaf, precum ]i furturile din avutul public si privat 
exercit` o influen\` negativ` asupra calit`tii vietii cet`teanului ]i siguran\ei publice. 
 O alt` m`sur` de asigurare a protec\ei cet`tenilor comunei R[mnicelu o constituie extinderea 
]i [ntre\inerea sistemului de supraveghere video care va permite monitorizarea unor puncte de 
interes public bine stabilite în vederea cresterii nivelului de securitate al locuitorilor, a 
participan\ilor la trafic, ducând îns` ]i la usurarea muncii specifice de detectare a eventualelor 
infractiuni ]i a identific`rii f`ptasilor, prin amplasarea unor camere de supraveghere în punctele de 
interes cum ar fi institu\ii publice, ]coli, gr`dinite, str`zi ]i intersec\ii. 
 Sistemul de supraveghere video este un instrument eficient de culegere a datelor, de 
documentare, de stocare si de suport în coordonarea actiunilor fortelor de politie. Introducerea 
monitoriz`rii principalelor str`zi ]i intersec\ii duce la sc`derea st`rii infrac\ionale prin descurajarea 
poten\ialilor infractori dar ]i la reducerea înc`lc`rii normelor ]i regulamentelor privitoare la 
circula\ia autovehiculelor. 
             De asemenea, instalarea de camere video în apropierea institu\iilor de înv`t`mânt duce la 
descurajarea fenomenului infrac\ional ]i a activit`tilor antisociale în zonele respective. 
             Cre]terea gradului de protectie ]i sigurant` al cet`\enilor duce la: 
                    - cre]terea gradului de accesibilitate în interiorul comunei; 
                    - cre]terea gradului de sigurant` a circulatiei; 
                    - reducerea fenomenelor antisociale. 
               În urma analizei situatiei existente, propunem urm`toarele m`suri: 
                1. Extinderea sistemului de supraveghere video existent :  
                Se recomand` extinderea sistemului actual compus din 4 camere video stradale prin 
instalarea unor noi camere video în cele mai importante loca\ii din comun`, de asemenea în scopul 
cresterii gradului de sigurant` al locuitorilor, în contextul dezvolt`rii zonei din punct de vedere 
turistic ]i reziden\ial. 
              Astfel ac\iunile recomandate in cadrul acestei masuri sunt: 
                      - Instalarea camerelor de supraveghere în apropierea ]colilor ]i gr`dini\elor acolo 
unde ele nu exist` [n prezent; 
  - Supravegherea cu camere video a intersec\iilor ]i por\iunilor de drum public foarte 
aglomerate sau cu risc de producere a accidentelor; 
                    -  Campanii de informare ]i constientizare pentru cre]terea capacit`\ii locuitorilor de a 
ac\iona responsabil în cazul apari\iei unei situatii de urgent`. 
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Obiectivul strategic nr. 3 
 

Realizarea re\elei de alimentare cu gaze naturale: 
            Obiectivul aliment`rii cu gaz al comunei reprezint` un factor determinant în dezvoltarea din 
punct de vedere economic al comunei si ridicarea nivelului de trai al locuitorilor comunei, ]i de 
aceea trebuie inclus în agenda de lucru a Consiliului local ca prioritate pentru urm`torii ani. De 
asemenea, dupa implementarea proiectului de alimentare cu gaze naturale, o aten\ie deosebita 
trebuie acordat` gradului de racordare al gospod`riilor, datorit` în principal costurilor ridicate ]i 
existen\ei alternativei de utilizare a combustibilului solid lemnos ]i disponibilit`\ii acestuia, ceea ce 
reprezint` îns` o actiune d`un`toare mediului înconjur`tor. De aceea, Consiliul local poate lua în 
considerare m`suri care s` impulsioneze gradul de racordare, ca de exemplu con]tientizarea 
popula\iei pentru protectia mediului înconjur`tor sau acordarea anumitor facilit`ti. 
               Principalele ac\iuni ce se recomanda a fi intreprinse sunt: 

1.  Instalarea re\elei de alimentare cu gaze naturale; 
2. M`suri de stimulare a gradului de racordare la reteaua de gaze naturale a 

consumatorilor casnici ]i economici. 
 

             Direc\ia nr. 2: „Dezvoltarea socio-economica a comunei” 
 
             Obiectivul strategic nr. 1  
             Stabilizarea demografic` 

Comuna R[mnicelu a beneficiat, în dezvoltarea sa, de proximitatea fa\` de spa\iul urban 
(municipiul Br`ila), dar ]i de resursele sale naturale. Se poate spune c` teritoriul analizat se înscrie 
în tipologia rela\iilor de polarizare urban-rural, caracterizate prin fluxuri de migra\ie în ambele 
sensuri ]i schimburi economice.  

Evolu\ia popula\iei comunei, prezentat` pe larg în capitolul privind situa\ia existent`, a fost 
marcat` de o sc`dere constant`, datorat` în special natalit`\ii sc`zute ]i sporului natural negativ.  
 Dintre disfunc\ionalit`\ile cu care se confrunt` teritoriul, cea mai grav` este cea legat` de 
degradarea structurilor demografice, în special  îmb`trânirea popula\iei, corelat` cu sc`derea 
natalit`\ii ]i valorile ridicate ale ratei mortalit`\ii.  
 Pentru estimarea evolu\iei viitoare a popula\iei, trebuie lua\i în calcul 3 parametri, ce 
influen\eaz` în mod direct: fertilitatea, natalitatea ]i mortalitatea. La ace]tia se adaug` un alt factor 
cu pondere semnificativ` în comportamentul demografic, ]i anume situa\ia economic` a popula\iei 
din comun`. Analiza situa\iei existente în domeniul demografic a ar`tat c` teritoriul dispune de un 
poten\ial fertil sc`zut pe termen scurt ]i mediu, ce nu ar permite reabilitarea structurilor 
demografice.  
 Putem crea un scenariu de evolu\ie viitoare a popula\iei comunei Rîmnicelu pentru orizontul 
de prognoz` 2020, care s` aib` în vedere urm`toarele: 

- natalitatea se va men\ine la valori apropiate de cele actuale, având în vedere poten\ialul 
fertil sc`zut al comunei; 

- printr-o mai bun` educa\ie sanitar` ]i facilitarea accesului la serviciile sanitare, 
mortalitatea va sc`dea u]or, men\inându-se totu]i la valori mari datorit` efectivului numeros al 
popula\iei vârstnice; 

- reabilitarea economic` a comunei pe termen mediu ]i lung ar putea cre]te gradul s`u de 
atractivitate, la aceasta contribuind ]i proximitatea municipiului Br`ila, fapt ce se va traduce u]or 
mai ridicate ale bilan\ului migratoriu; 
 Având ca baz` de referin\` popula\ia comunei la 1 iulie în intervalul 1990-2009 ]i structura 
pe vârste a popula\iei la 1 iulie 2009, putem elabora 3 variante de prognoz`, înglobând premisele 
scenariului anterior. 



 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA A 
COMUNEI R{MNICELU, JUDE|UL BR~ILA 

PENTRU PERIOADA 2015-2020 
 

 

 

 
- 128 - 

 
 Varianta I de prognoz`:  

Prima variant` de prognoz` a popula\iei comunei Rîmnicelu pentru orizontul 2020 este 
realizat` în func\ie de ritmul mediu anual de cre]tere a popula\iei în intervalul 1990-2009. Valoarea 
înregistrat` a fost de -0,47%. Conform acestei ipoteze, popula\ia î]i va men\ine acela]i ritm de 
cre]tere pân` la nivelul anului 2020, continuând s` scad` exponen\ial, dup` cum reiese din 
algoritmul de calcul de mai jos: Prevede o sc`dere moderat` a popula\iei, în concordan\` cu 
particularit`\ile demografice ale teritoriului ]i poate fi considerat` drept baz` pentru planificarea 
urbanistic` a teritoriului. 
 

POPULATIA ÎN 
1990 (PERS.) 

POPULATIA ÎN 
2009 (PERS.) 

RITMUL MEDIU ANUAL 
DE CRESTERE (%) 

2559 2205 -0.72 
 
 Anul 2010: 2205 X 0,9928 = 2189 locuitori 
 Anul 2014: 2189 X 0,9928= 2111 locuitori 
 Anul 2019: 2111 X 0,9928= 2037 locuitori 
  

Varianta II de prognoz`:  
 A doua variant` de prognoz` are, de asemenea, caracter tenden\ial ]i prevede, pentru 
orizontul 2020, evolu\ia popula\iei în func\ie de sporul mediu  anual (sporul natural ]i sporul 
migratoriu). S-a luat drept referin\` valoarea sporului mediu anual din perioada 1990- 2009, care a 
fost de -9 persoane Se presupune a]adar c` popula\ia comunei va continua s` scad` cu acela]i 
num`r de persoane în fiecare an.  
 

POPULATIA ÎN 
1990 (PERS.) 

POPULATIA ÎN 
2009 (PERS.) 

SPORUL MEDIU ANUAL 
(NR.PERSOANE) 

2559 2205 -19 
 

A]adar, conform acestei variante, popula\ia comunei Rîmnicelu va atinge în anul 2020 cifra 
de 1996 de locuitori. Este o variant`  pesimist` de evolu\ie, ce proiecteaz` în mod extrem 
problemele demografice cu care se confrunt` în prezent comuna. 

 
 Varianta III de prognoz`:  
 Varianta a treia de prognoz` se calculeaz` în func\ie de sporul mediu anual înregistrat în 
intervalul cuprins între 1 iulie 2000 ]i 1 iulie 2009, care a fost de 12 de persoane.  
 

POPULATIA ÎN 
2002 (PERS.) 

POPULATIA ÎN 
2009 (PERS.) 

SPORUL MEDIU ANUAL 
(NR.PERSOANE) 

2093 2205 12 
 
 Conform acestei ipoteze, popula\ia comunei va cre]te pân` la 2337 de locuitori în anul 2020. 
Aceasta este o variant` optimist` de evolu\ie, care dep`]e]te posibilit`\ile demografice ale comunei.  
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Evolutia populatiei comunei Rimnicelu, orizont 2020
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 {n ceea ce prive]te evolu\ia structurii pe grupe de vârst` a popula\iei din comun`, este cert c` 
grupa vârstnic` va continua s` creasc`, atât in cifre absolute, cât ]i ca pondere din total, la fel ca ]i 
grupa popula\iei adulte, in timp ce popula\ia tân`r` va cunoa]te în continuare o sc`dere a 
efectivului.  
 Aceasta evolu\ie demografic` va fi resim\it` in special la nivelul tuturor grupelor de vârst`. 
Astfel, va creste si gradul de dependen\` a popula\iei vârstnice, fapt ce implic` mai multe 
responsabilit`\i de ordin social si sanitar, precum si necesitatea dezvolt`rii unor servicii specializate, 
adresate acestei categorii de vârst`. De asemenea, popula\ia apt` de munc` va fi în u]oar` cre]tere, 
datorit` înlocuirii genera\iilor, în timp ce popula\ia tân`r` ]i de vârst` ]colar` va fi în u]oar` 
sc`dere.  
 
 Obiective privind dezvoltarea structurii socio-economice 
 
 Disfunc\ionalit`\ile identificate [n domeniul demografic pe teritoriul comunei Rîmnicelu, 
corelate cu cele din domeniul economic, impun direc\iile principale de urmat [n elaborarea unei 
strategii de dezvoltare durabil` [n aceste sectoare.    
 Comuna prezint` actualmente un profil economic predominant agrar, cu un grad slab de 
dezvoltare a sectorului secundar prin activit`\ile industriale ce se desf`]oar` pe teritoriul s`u ]i vagi 
tendin\e de diversificare a activit`\ilor din sectorul ter\iar.  
 Activit`\ile curente îns` nu sunt suficiente pentru a absorbi integral for\a de munc` 
disponibil` pe teritoriul comunei.  
 Comuna Rîmnicelu se confrunt`, de asemenea, cu câteva probleme de natur` demografic`, 
dintre care cea mai grav` este declinul demografic, pe fondul fenomenului de îmb`trânire a 
popula\iei, corelat cu rata mare a mortalit`\ii, datorat` atât efectivului numeros al popula\iei 
vârstnice, cât ]i factorilor ce \in de accesului redus la informare, servicii de s`n`tate, condi\ii de 
via\`, obiceiuri pernicioase, etc.  

Pentru dezvoltarea socio-economic` a comunei se vor avea a]adar în vedere: 
 stoparea declinului ]i a degrad`rii structurilor demografice 
 ameliorarea st`rii de s`n`tate a popula\iei  
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 cre]terea num`rului de locuri de munc`, concomitent cu cre]terea veniturilor 
popula\iei 

 reducerea ponderii popula\iei ocupate în agricultur` ]i cre]terea celei ocupate în 
sectorul secundar ]i ter\iar 

 cre]terea gradului de confort al locuin\elor  
 cre]terea nivelului de via\` a locuitorilor 

 Dezvoltarea pe termen mediu ]i lung a mediului social al comunei Rîmnicelu poate fi 
stimulat` prin stabilirea ]i atingerea unor obiective sectoriale, care includ: 

 Stabilizarea popula\iei în comun` prin cre]terea atractivit`\ii sub aspectul pie\ei 
muncii (locuri de munc` în secundar ]i ter\iar, in special pentru popula\ia tân`r`) 

 Ameliorarea st`rii de s`n`tate a popula\iei prin cre]terea accesibilit`\ii la servicii 
medicale ]i sociale de calitate, mai ales având în vedere ponderea în cre]tere a popula\iei 
vârstnice 

 Atragerea de noi locuitori prin concesionarea de teren intravilan atata pentru locuinte 
principale cat si pentru locuinte de vacanta; 

 Cre]terea nivelului de instruire a popula\iei, cu implica\ii directe în calitatea 
resurselor umane 

 Dezvoltarea infrastructurii edilitare ]i de transport 
 Asigurarea accesului echitabil la dot`rile edilitare pentru to\i locuitorii comunei, care 

se reflect` în confortul sporit al popula\iei 
 Pentru cre]terea num`rului de locuri de munc` la nivel de comun` este necesar` dezvoltarea 

unor sectoare economice cu poten\ial. Este vorba atât despre activit`\ile deja existente la nivel de 
comun` ]i care trebuie s` fie optimizate (agricultur`, industrie, comer\), precum ]i de unele pentru 
care exist` poten\ial, dar nu a fost valorificat pân` în prezent.  
 Toate activit`\ile cu profil agricol din comun` trebuie practicate la standardele europene, 
utilizând atât utilaje mecanizate ]i performante, dar ]i personal calificat. Cel mai important aspect ar 
fi c` in agricultur` este nevoie de personal calificat, care s` cunoasc` atât tehnologiile cele mai noi, 
cât ]i legisla\ia din domeniu, astfel încât s` poat` proiecta, coordona ]i executa in mod 
corespunz`tor lucr`rile. Ar fi o ]ans` oferit` tinerilor absolven\i ai institu\iilor de înv`\`mânt cu 
profil agricol ]i silvic de a r`mâne in comun`. In acela]i timp, \inând cont de acest poten\ial cert de 
care comuna dispune, in perspectiva form`rii personalului calificat in domeniu, este necesar` 
corelarea programei de înv`\`mânt sau chiar înfiin\area unor clase de profil pentru orientarea 
elevilor. 
 Realizarea obiectivelor men\ionate presupune implementarea unor programe / proiecte care 
\in pe de o parte de sfera dezvolt`rii economiei locale (legat` de oferta de locuri de munc`), iar pe 
de alta de locuire ]i servicii publice (în rela\ie cu cre]terea atractivit`\ii pentru popula\ie, dar ]i 
pentru agen\ii economici). 
 Mi]carea demografic` cu o tendin\` defavorabil` pe termen lung ]i procesul de îmb`trânire 
a popula\iei trebuie contracarate printr-o serie de m`suri: 

 sprijinirea cre]terii natalit`\ii prin facilit`\i (financiare, asisten\` ]i consiliere medical`) 
asigurate tinerelor mame ]i cre]terea cuantumului aloca\iilor pentru copii; 

 re\inerea tineretului instruit (înv`\`tori, profesori, cadre medicale) originar din comun` 
prin acordarea unor facilit`\i de tipul bonifica\iilor, primelor de instalare, sau suport pentru 
construc\ia de locuin\e (concesionarea unor terenuri ale prim`riei, etc.); 

 În ceea ce prive]te locuirea, cre]terea atât a suprafe\ei construite, cât ]i a num`rului de 
locuin\e denot` o îmbun`t`\ire a calit`\ii fondului locativ. Excep\ie fac unele locuin\e mai vechi, din 
materiale nedurabile sau care nu au beneficiat de lucr`ri de modernizare (datorit` puterii economice 
sc`zute) sau cele construite în zone de risc.  
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Obiectivul strategic nr. 2 
 

Crearea condi\iilor de dezvoltare ]i cre]tere a calit`\ii procesului educa\ional: 
În comuna R[mnicelu exist` 2 scoli si 3  gr`dinite. În ansamblu, exist` o usoar` tendint` 

descresc`toare a num`rului de elevi înscrisi în cadrul celor doua unit`ti de înv`t`mânt scolar, aspect 
care afecteaz` în mod negativ procesul educational. 

Scolile si gradinitele au fost reabilitate in ultimii ani, dar cu toate acestea necesita dotari 
suplimentare. Astfel, se recomand` m`suri de îmbun`t`\ire a calit`\ii procesului educa\ional prin 
reabilitarea ]i modernizarea infrastructurii de înv`t`mânt, cre]terea eficien\ei interne a ]colilor, 
reflectat` în rata de cuprindere scolar` ]i în rata de absolvire, îmbun`t`\irea cadrului de colaborare 
între unit`tile de înv`t`mânt implicate ]i comunitatea din care fac parte, facilitarea comunic`rii între 
factorii implicati (directorii de ]coli, cadrele didactice, reprezentan\ii administra\iei publice locale, 
reprezentan\ii Inspectoratului }colar Jude\ean): 
                     1. Lucr`ri de repara\ii  a unit`\ilor de înv`\`mant - }coala Primara Constantine]ti ]i 
Gradini\a M. Kog`lniceanu;  
                     2. Amenajarea unui teren de sport : }coala Gimnaziala R[mnicelu; 
                     3. Construirea unei Sali de sport : }coala Gimnaziala R[mnicelu; 
                     4. Amenajarea unei cur\i betonate pentru desfasurarea diverselor [ntruniri - }coala 
Gimnaziala R[mnicelu;  
                     5.  Crearea unor locuri de joac` pentru pre]colari – Gradini\a Constantine]ti; 
                     6. Continuarea activit`\ilor de dotare a unit`tilor cu material didactic si IT, de 
conectare la internet prin retele de broadband; 
                      7. Activit`\i de dezvoltarea resurselor umane din înv`t`mânt prin implicarea în 
proiecte inlcusiv în parteneriat cu ceilal\i actori locali, de exemplu: 
                    a) Dezvoltarea ]i implementarea sistemului de asigurare a calit`\ii în ]coli, inclusiv 
dezvoltarea/formarea personalului si actiuni inovative; 
                     b) Formarea ini\ial` ]i continu` a cadrelor didactice ]i a resurselor umane din unit`\ile 
de înv`t`mânt din comun`; 
                    c)  Sprijin pentru debut si dezvoltarea carierei didactice pentru profesorii din comun`; 
                    d) Sprijinirea si dezvoltarea de programe pentru mentinerea elevilor în educatie si 
prevenirea p`r`sirii timpurii a scolii; 
                     e) Furnizarea serviciilor integrate de orientare ]i consiliere pentru persoanele expuse 
riscului de p`r`sire timpurie a scolii; 
                     f)  Ini\ierea si încurajarea parteneriatelor inter]colare jude\ene ]i na\ionale; 
                     g) Înfr`tiri cu scoli din str`in`tate si organizarea de schimburi de elevi, profesori, vizite 
de studiu; 
             h) Crearea unui sistem de recompensare anual` a elevilor cu performan\e deosebite, 
precum ]i a cadrelor didactice care i-au îndrumat (acordarea de burse sau premii, titluri de 
excelent`, festivit`ti de premiere, publicitate, excursii, tabere); 

i) Implementarea unui program de constituire de parteneriate între unit`tile scolare în 
vederea folosirii în comun a resurselor (biblioteci, s`li de sport); 
           j) Implementarea unui sistem de sus\nere a copiilor dota\i pentru a nu abandona 

]coala; 
         k) Continuarea parteneriatelor cu Inspectoratul Scolar Jude\ean ]i participarea în 

proiecte educa\ionale. 
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Obiectivul specific nr. 3 
 
Dezvoltarea cultural`  a comunei , recrere ]i sport 
În comuna exist` 3 camine culturale reabilitate in anii 2007-2008 care necesita lucrari de 

repara\ii, de [nnoire a mobilierului ]i de achizi\ia de echipamente de lumini si sonorizare. 
            Ca urmare, în comun` se observ` probleme cum sunt o infrastructur` si baz` material` în 
declin, resurse financiare ]i interes insuficiente pentru practicarea si revitalizarea unor obiceiuri si 
forme de exprimare cultural` traditionale, acces dificil la surse de informare (massmedia, c`rti, 
internet etc.), abandonul practicilor traditionale în favoarea “modernit`tii”. 

M`suri/ ac\iuni care pot fi realizate: 
                        1. Lucrari de repara\ii la cele trei camine culturale si realizarea unui sistem 
centralizat de [ncalzire la Caminul Cultural R[mnicelu; 
                         2. Achitionarea de mobilier (mese, scaune) si echipament de sonorizare si lumini 
corespunzatoare; 
                          3. Punerea în valoare a celor 3 c`mine prin utilizarea spa\iilor acestora pentru 
activit`ti culturale, extrascolare, de informare si comunicare : 
                          a) Înfiintarea unui Centru multicultural, sau a unui Centru de informare cultural`, 
eventual în cadrul bibliotecii; 
                          b) Organizarea de spectacole, festivit`ti, cercuri scolare etc. 
                           3. Consolidarea identit`tii culturale si sporirea sentimentului de apartenent` la 
spatiul social-cultural pentru locuitorii comunei: 
                          a) Încurajarea unor manifest`ri în cadru organizat pentru punerea în valoare a 
traditiilor si obiceiurilor locale; 
                          b) Elaborarea unei strategii sectoriale pe probleme de cultur` si crearea unui 
Comitet consultativ pe probleme de cultur`; 
                           c) Elaborarea unor programe pentru promovarea valorilor culturale locale; 
                           d) Participarea la evenimente culturale judetene; 
                           e) Dezvoltarea de parteneriate educational – culturale; 
                           f) Promovarea retelelor culturale si sustinerea culturii locale existente prin 
sprijinirea artisilor locali;             
                  4.Biblioteca communal`: 
                     -  modernizarea bibliotecii comunale cu mobilier nou, tehnic` modern`: baz` de date 
(catalog) al c`r\ilor ]i autorilor pe calculator, înfiin\area unei s`li de lectur` ]i documentare;  

-  înnoirea fondului de carte al bibliotecii comunale ]i actualizarea cu materiale ]colare 
]i de cultur` general`: atlase geografice, atlase botanice, atlase istorice, dic\ionare, albume de art`, 
reviste educative; 
                   - abordarea unui nou sector, mai pu\in tradi\ionalist, prin înfiin\area unui centru de 
împrumut pentru cd-uri ]i dvd-uri cu filme documentare pe teme geografice, istorice, culturale, de 
c`l`torii, culinare, etc, destinate atât elevilor ]i tinerilor cât ]i popula\iei adulte 

 
5. Recreere ]i sport 
În scopul dezvolt`rii sectorului de recreere ]i sport se propun urm`toarele:  
 construirea unei s`li de sport în comun`; 
 amenajarea unui parc în centrul de comun`, dotat cu mobilier urban: b`nci pentru 

odihn`, mese, chio]curi, co]uri pentru de]euri, instalarea corpurilor de iluminat, loc de 
joaca copii; 

 [nlocuirea scaunelor ]i celorlate echipamente uzate din Stadionul comunal; 
 amenajarea unei zone de agrement: c`su\e de vacan\`, miniteren de sport, spa\iu de 

campare cu cortul, etc. 
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           Obiectivul specific nr. 4 
 
           Dezvoltarea   medicale serviciilor ]i de asisten\` social` 

{n comuna R[mnicelu functioneaza un dispensar medical ce gazduieste cabinetul medicului 
de familie, al medicului stomatolog, al medicului veterinar si a farmaciei. Cladirea a fost reabilitata 
[n anul 2010 dar necesita unele lucrari de reparatii atat la exterior cat si la interior. De asemenea 
este necesara si dotarea cabinetelor cu aparatura moderna (scaun stomatologic, etc) ]i moblier. 
 Sunt necesare atât m`suri de creare si dotare a infrastructurii specifice, cât ]i organizarea 
unor activit`\i de consiliere, informare, instruire, calificare, formare, alte forme de asistent` pentru 
persoanele defavorizate. 
            Astfel, se recomand` m`suri de dezvoltare în aceast` direc\ie: 
            1. Încheierea unui parteneriat / protocol pentru înfiin\area unui laborator de analize 
medicale în comun`. 
             2. Dezvoltarea infrastructurii sociale în zona ]i a activit`\ilor de asisten\` social` 
             Având în vedere faptul c` sectorul de asistent` social` nu este dezvoltat corespunzator, iar 
în comun` nu este reprezentat nici sectorul non-guvernamental acreditat s` furnizeze servicii sociale 
ar trebui luat` în considerare construirea si operarea, în cadrul unei Asociatii de Dezvoltare 
Intercomunitar` sau Grup de Actiune Local  a unui astfel de centru. 
            {n aceasta directie se recomanda urmatoarele actiuni/ proiecte: 
                       a) Parteneriate cu autorit`tile publice si ONG-urile de profil pentru crearea unor 
programe de stimulare a serviciilor de îngrijire la domiciliu precum si pentru alte activit`ti de 
asistent`; 
                        b) Construirea sau amenajarea unui centru multifunctional destinat persoanelor 
defavorizate; 
                         c) Înfiintarea unui centru pentru persoane vârstnice (de îngrijire, de zi, de locuint` 
temporar`); 
                          d) Crearea unui program de m`suri concrete în vederea sprijinirii grupurilor supuse 
riscului de excluziune social` (facilitarea accesului la locuinte, educatie, transport în comun, crearea 
unui after school sau centru de zi); 
                         e) Înfiintarea unui telverde pentru identificarea minorilor în dificultate si prevenirea 
abandonului familial, abandonului scolar, exploatarea sau traficul de copii; 
                          f) Accesibilizarea trotoarelor ]i acceselor în institu\ii pentru persoanele cu 
handicap. 
              3. Informarea ]i con]tientizarea popula\iei sau a unor categorii specifice cu privire la 
p`strarea ]i îmbun`t`tirea st`rii de s`n`tate public`, ]i la prevenirea comportamentelor 
antisociale 
               Ac\iuni/ proiecte recomandate : 
                         a) Încheierea unor parteneriate cu institutiile de furnizare a serviciilor sociale în 
vederea derul`rii unor campanii de informare si constientizare adresate angajatorilor, pentru 
schimbarea atitudinilor sociale si a stereotipurilor cu privire la grupurile vulnerabile; 
                        b) Parteneriate cu autorit`tile în domeniu si medicii care profeseaz` în comun` 
pentru realizarea unor campanii privind consecintele consumului de alcool, igiena, s`n`tatea 
reproducerii, s`n`tate mintal`, accidente ]i prim ajutor, asistent` medical`; 
                        c) Program de promovare ]i îmbun`t`tire a condi\iilor igienico-sanitare din 
institu\iile de înv`\`mânt; 
                      d) Revizuirea regulamentelor de organizare si functionare a institutiilor pentru 
includerea, dac` este cazul, a prevederilor legate de tratamentul egal al angajatilor, interzicerea 
discrimin`rilor de orice natur` (sex, apartenent` la grupuri minoritare, ras`, religie, dizabilit`ti etc) 
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si includerea tuturor categoriilor considerate vulnerabile în legislatia româneasc` persoane cu 
handicap, someri de lung` durat`, tineri la prima angajare, femei sustin`toare ale familiei etc, 
precum si organizarea unor campanii publice de informare si sensibilizare asupra problematicii 
abuzului, violentei si a exploat`rii. 

 
               Directia nr. 3: „Dezvoltarea ]i diversificarea sectorului economic” 
 
             Obiectivul strategic nr. 1 
 
             Dezvoltarea activit`\ii turistice: 
             În ceea ce priveste dezvoltarea turismului, în comuna R[mnicelu trebuie încurajat` 
participarea privat`, în special. De aceea, aceasta strategie urm`reste punerea în evident` a 
posibilit`tilor pe care sectorul privat le are pentru a putea contribui la dezvoltarea pe ansamblu a 
comunei. 
              1. Dezvoltarea infrastucturii turistice si a serviciilor conexe 
              În prezent, în comun` trebuie încurajat` crearea structurilor de cazare, respectiv a 
pensiunilor, cabanelor de vân`toare si fermelor agro-turistice autorizate. Pe lâng` veniturile 
semnificative care se aduc astfel bugetului local, va creste atractivitatea comunei pentru investitori 
determinând dezvoltarea unor activit`ti economice conexe, si se vor oferi locuitorilor conditii mai 
bune pentru petrecerea timpului liber, se vor îmbun`t`ti ofertele pentru turismul de weekend pentru 
populatia întregului judet si a judetelor învecinate. 
               Actiunile care sunt recomandate: 
                 a) Construirea spatiilor de cazare si de alimentatie public`; 
                 b) Refacerea infrastructurii de acces la obiectivele turistice si a zonei verzi adiacente. 
                 d) Iluminarea si semnalizarea obiectivelor turistice; 
                 e) Reabilitarea mobilierului urban; 
                f) Amenajarea unui centru public de recreere sportiv` (bazin de înot, alei bowling, mese 
de tenis, piste pentru biciclete si role etc.) 
               2. Promovarea poten\ialului turistic: 
Se recomand` crearea unui pachet de promovare a potentialului turistic al comunei prin colaborarea 
cu agentii de turism, asociatii si fundatii, alte autorit`ti publice, pentru urm`toarele categorii de 
turism: 
               Turismul de agrement: datorit` existentei p`durilor, cursurilor de ap`, exist` resurse pentru 
activit`ti de agrement. 
                Agroturismul: datorit` cadrului natural si activit`tilor agricole specifice se poate dezvolta 
acest tip de turism, în special prin amenajarea fermelor de subzistent` si autorizarea acestora ca 
ferme agro-turistice. 
                Ac\iunile care sunt recomandate: 

a) Reabilitarea cladirilor ]i a obiectivelor cu valoare de patrimoniu; 
b) Realizarea unor parteneriate pentru punerea în valoare a patrimoniului mostenit; 
c) Dezvoltarea unor pachete turistice „de sfârsit de s`pt`mân`" prin organizarea si 

promovarea unor evenimente specifice, de exemplu oferte culinare, muzic` 
specific`, organizarea unor actiuni sau evenimente atractive; 

 d) Extinderea retelei de panouri stradale pentru marcarea obiectivelor turistice si a 
                             marc`rii intr`rilor în comuna; 

e) Realizarea unui studiu privind potentialul turistic al zonei si posibilit`tile de  
dezvoltare turistic` a zonei si pentru identificarea si promovarea unor produse 
turistice; 



 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA A 
COMUNEI R{MNICELU, JUDE|UL BR~ILA 

PENTRU PERIOADA 2015-2020 
 

 

 

 
- 135 - 

f) Realizarea unor materiale de promovare a ofertei turistice, prin tip`rituri 
(cataloage, albume, brosuri, pliante, reviste), promovarea prin mass-media, prin 
pagin` web, participare la târguri si expozitii de profil si orice alte mijloace adecvate; 
g) Colaborare cu tur-operatorii din judet pentru realizarea unor pachete turistice 
atractiv si promovarea ofertei turistice locale. 

 
 Obiectivul specific nr. 2 
 
 Dezvoltarea agriculturii 

Analiza activit`\ilor care se desf`]oar` în comuna Rîmnicelu a relevat faptul c`, din punct de 
vedere economic, aceast` unitate teritorial administrativ` se caracterizeaz` prin predominan\a 
activit`\ilor agricole ]i prezen\a unit`\ilor de comer\.  

Ca disfunc\ionalit`\i majore ale sectorului economic men\ion`m: absen\a activit`\ilor 
productive, lipsa unor servicii pentru popula\ie ]i agen\i economici, încetarea practic`rii activit`\ilor 
me]te]ug`re]ti, al c`ror poten\ial economic nu este recunoscut, grad redus de atractivitate pentru 
investitori datorit` absen\ei infrastructurii edilitare.  

Pentru dezvoltarea comunei Rîmnicelu este necesar` o politic` rural` complex`, care s` 
includ` gospod`rirea resurselor naturale locale, dezvoltarea agriculturii la standarde europene 
adaptat` la condi\iile ]i realit`\ile locale, creearea ]i diversificarea activit`\ilor economice prin 
dezvoltarea industriei în concordan\` cu legisla\ia de mediu ]i în acord cu cerin\ele pie\ei, atragerea 
investitorilor, dezvoltarea serviciilor, valorificarea resurselor umane ale comunei, eviden\ierea 
valorilor cadrului natural ]i a celui cultural local.  

I. Cre]terea competitivit`\ii economiei agro-alimentare ]i silvice prin adaptarea ofertei 
la cerin\ele pie\ei. În cadrul acestor sub-priorit`\i se vor realiza ac\iuni precum: 

 Crearea ]i îmbun`t`\irea infrastructurii agricole  la nivelul comunei: 
- reabilitarea si pietruirea drumurilor de exploatare agricola; 
- reabilitarea si modernizarea sistemului de irigatii (canale si statii de pompare); 

 Finalizarea operatiunbilor juridice  privind proprietatea asupra terenurilor: 
- eliberarea tuturor titlurilor de proprietate asupra terenurilor; 
- demararea procedurilor de deschidere a succesiunilor privind terenurile agricole; 
- realizarea operatiunilor de intabulurare a terenurilor intravilane si extravilane. 

 Crearea ]i îmbun`t`\irea infrastructurii  de la nivelul fermei, prin: 
-          realizarea de c`i de acces la fermele agricole ]i forestiere, 
-          alimentarea cu energie electric`,  
-           asigurarea unui sistem de management al apei la nivelul fermei (ex: construc\ia, 

modernizarea sistemelor de iriga\ii, drenaj, furnizarea apei). 
 Modernizarea fermelor prin: 
      -       ac\iuni de retehnologizare a echipamentelor în vederea atingerii standardelor de 

calitate impuse de UE,  
 Cre]terea valorii ad`ugate a produc\iei agricole ]i forestiere prin: 
       -     utilizarea unui sistem competitiv de prelucrare ]i marketing a produselor 

agroalimentare ]i silvice. 
 Instruirea profesional` în agricultur`, prin: 
      -        sporirea calific`rii fermierilor ]i a altor persoane care desf`]oar` activit`\i agricole 

sau activit`\i conexe. 
 Sprijin pentru stabilirea tinerilor fermieri, prin: 
      -         încurajarea tinerilor fermieri în practicarea unei agriculturi moderne, 
      -         acordarea de facilit`\i privind instalarea tinerilor fermieri, 
      -         sprijinirea financiar` pentru demararea activit`\ilor agricole ]i silvice. 
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 Acordarea de servicii de consultan\`, prin: 
  - organizarea unui sistem unitar pentru to\i partenerii pie\ei din lan\ul de 

comercializare a produselor agricole, 
- crearea serviciilor de management ]i de consultan\` agricol` ]i silvic`. 

 Îmbun`t`\irea calit`\ii produc\iei ]i a particip`rii la schemele de calitate, prin: 
- preg`tirea fermierilor ]i a celorlalte persoane implicate în activit`\ile agricole în 

scopul sprijinirii îmbun`t`\irii calit`\ii produc\iei ]i a particip`rii la schemele de calitate. 
 Sprijinirea fermelor de semi-subzisten\` pentru a deveni viabile, prin: 

- sprijinirea fermelor de semi-subzisten\` care, pe baza unui plan de afaceri î]i vor 
demonstra capacitatea de a deveni entit`\i viabile, competitive pe pia\`, prin îmbun`t`\irea 
calit`\ii produselor, a sistemului de comercializare etc,  

- sprijinul pentru dezvoltarea fermelor de semi-subzisten\`, în scopul cre]terii 
viabilit`\ii economice a fermelor, cre]terii veniturilor agricultorilor ]i reorient`rii produc\iei 
agricole în func\ie de cererea ]i oferta pie\ei. 
 Stimularea constituirii ]i func\ion`rii grupurilor de produc`tori, prin: 

- dezvoltarea re\elelor specializate de produc\ie, prelucrare ]i comercializare, a c`ror 
func\ionare s` se alinieze standardelor comunitare, 

- încurajarea form`rii grupurilor de produc`tori agricoli.  
Se recomand` modernizarea exploatatiilor agricole, beneficiari fiind persoane fizice 

autorizate, asociatii familiale autorizate si persoane juridice constituite în conformitate cu legislatia 
în vigoare, care functioneaz` în domeniul agricol, cu exceptia exploatatiilor de subzistent`. 

Pentru cresterea valorii ad`ugate a produselor agricole sunt necesare investitii corporale si 
necorporale în cadrul întreprinderilor pentru procesarea si marketingul produselor agricole. 

Pentru eficientizarea activit`tii agricole si pentru a r`spunde cerintelor Politicii agricole 
Comune, este necesar` si restructurarea si transformarea fermelor de semi-subzistent` în exploatatii 
orientate c`tre piat` si înfiintarea si functionarea administrativ` a grupurilor de produc`tori. 

Se poate incheia un parteneriat strategic cu Statiunea de Cercetare Pomicol` Braila în 
vederea sprijinirii cultivatorilor de fructe în procurarea materialului s`ditor de calitate. 

Prin urmare, propunerile prioritare privind obiectivele pe termen scurt ]i mediu care se 
impun în comuna Rîmnicelu sunt: 

- ridicarea nivelului tehnic al produc\iei agricole ]i îmbun`t`\irea parametrilor calitativi ai 
acesteia; 

- diversificarea activit`\ilor agricole ]i a celor conexe agriculturii în scopul cre]terii 
veniturilor, îmbun`t`\irii calit`\ii vie\ii ]i eficientiz`rii economiei gospod`riilor rurale; 

- realizarea de lucr`ri agro-pedo-ameliorative pentru combaterea excesului de umiditate, a 
eroziunii solului ]i îmbun`t`\irea poten\ialului fertil al solurilor din comun`; 

- îmbun`t`\irea practicilor agricole prin cre]terea competen\elor profesionale ale resurselor 
umane care lucreaz` în agricultur`.  

Ob\inerea unor randamente ridicate în agricultur` ]i dezvoltarea comunit`\ii rurale a 
comunei Rîmnicelu impune luarea unor m`suri, adaptate condi\iilor sociale ]i pedoclimatice ale 
zonei: 

1. cre]terea gradului de mecanizare în agricultur` prin achizi\ia ]i dotarea gospod`riilor cu 
ma]ini ]i utilaje agricole atât pentru produc\ia vegetal` cât ]i pentru produc\ia zootehnic`, în special 
tractoare, cositori mecanice ]i motocositori, instala\ii de muls ]i alte utilaje performante 
(motocultoare de mici dimensiuni, mori ]i toc`toare pentru furaje, etc.); 

2. diversificarea produc\iei agricole prin: 
 dezvoltarea pomiculturii ]i a planta\iilor de arbu]ti fructiferi în concordan\` 
cu condi\iile pedo – climatice; 
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 realizarea de investi\ii în colectarea, depozitarea ]i procesarea plantelor 
medicinale ]i aromatice, a fructelor (se urm`re]te ob\inerea unor produse cu 
valoare ad`ugat` mare, de ex. dulce\uri, siropuri, gemuri, ceaiuri, etc.),  
 dezvoltarea apiculturii; 
 ini\ierea ]i dezvoltarea fermelor de produse agricole alternative, foarte 
cerute pe pia\a extern`, de exemplu melci, broa]te;  
 cultivarea ]i procesarea ciupercilor de cultur`;  

3. extinderea suprafe\elor agricole irigate pîn` la 2000 ha; 
4. construirea de sere ]i solarii pentru legumicultur`; 
5. îmbun`t`\irea sistemelor de colectare, procesare ]i valorificare a produselor agricole prin 

înfiin\area unui centru de colectare ]i preluare a acestora;  
6. înfiin\area ]i organizarea de forme asociative ale cresc`torilor de animale, în special ovine 

]i bovine / consolidarea fermelor familiale cu caracter comercial, completate cu utilit`\i ]i 
construc\ii aferente proceselor tehnologice; sprijinirea func\ion`rii asocia\iilor cresc`torilor de 
animale;  

7. sprijinirea înfiin\`rii grupurilor de produc`tori agricoli; 
8. organizarea de gospod`rii pilot multifunc\ionale în domeniul vegetal, zootehnic ]i 

agroturistic;  
9. realizarea de asolamente pentru m`rirea capacit`\ii productive a solului ]i utilizarea de 

hibrizi de plante adecva\i condi\iilor pedoclimatice din comun` (soluri cu poten\ial moderat de 
fertilitate, temperaturi mai sc`zute, etc.);  

10.  îmbun`t`\irea calitativ` a paji]tilor ]i fâne\elor prin: 
- lucr`ri de cartare agrochimic` ; 
- combaterea eroziunii solului; 
- efectuarea de îns`mân\`ri ]i supraîns`mân\`ri; 
- efectuarea anual` a lucr`rilor de între\inere, utilizarea îngr`]`mintelor naturale. 

11.  având în vedere prezen\a efectivelor de ovine ]i a celor de bovine, sunt necesare lucr`ri 
pentru men\inerea ]i sporirea productivit`\ii p`]unilor – ca baz` furajer` pentru cre]terea 
animalelor, lucr`ri ce vizeaz` combaterea degrad`rii p`]unilor prin p`]unatul excesiv ]i m`suri 
pentru refacerea covorului vegetal: compartimentarea p`]unii pe tarlale ]i utilizarea alternativ` a 
perimetrelor respective;  

12. exploatarea ra\ional` a p`]unilor ]i fâne\elor prin practicarea sistematic` a «târlirii»; 
13. valorificarea îngr`]`mintelor naturale organice din gospod`rii pentru cre]terea fertilit`\ii 

naturale a solului precum ]i pentru evitarea polu`rii solului;  
14. dimensionarea efectivelor de animale în func\ie de raportul optim între specii ]i 

disponibilul local de furaje; 
15. dezvoltarea sectorului zootehnic, cu predilec\ie cre]terea ovinelor ]i bovinelor, prin: 

- achizi\ii de rase de animale cu material biologic valoros ]i aplicarea îns`mân\`rilor 
artificiale în vederea îmbun`t`\irii produc\iei zootehnice; 

- modernizarea ad`posturilor, îmbun`t`\irea condi\iilor de cazare, igen` ]i de protec\ie 
a animalelor, 

- ob\inerea de produse animaliere de bun` calitate, ameliorarea calit`\ii fânurilor ]i a 
altor categorii de furaje,  

- înfiin\area de centre de colectare a laptelui în comun`.  
16. respectarea normelor fito-sanitare ]i sanitar-veterinare asigurându-se premisele dezvolt`rii 

unei agriculturi biologice; 
17. valorificarea poten\ialului melifer al pomilor fructiferi, p`]unilor, fâne\elor, prin 

dezvoltarea apiculturii; 
18. înfiin\area unor planta\ii silvice de protec\ie, cu cre]tere rapid`;  
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19. con]tientizarea popula\iei cu privire la necesitatea cre`rii ]i men\inerii suprafe\elor 
împ`durite; 

20. împ`durirea a 40 de hectare din comun`; 
21. utilizarea terenurilor degradate pentru împ`durire;  acordarea de facilit`\i ]i stimulente 

proprietarilor de terenuri neproductive în scopul împ`duririi acestora. 
 

II. M`suri de valorificare a poten\ialului silvic 
Se recomand` încurajarea urm`toarelor demersuri: 
-  M`suri de crestere a valorii economice a p`durilor prin investitii în p`durile care se supun 

regimului silvic si pentru care s-au elaborat amenajamente silvice, potrivit legislatiei nationale si 
care sunt obligatorii (achizitia de material de plantat, lucr`ri de îngrijire si administrare a 
arboretelor, lucr`ri de îmbun`t`tire a calit`tii solului din p`dure, achizitia de masini, utilaje, 
echipamente si instalatii, gospod`rirea p`durilor, inclusiv pentru activitatea de recoltare a 
produselor forestiere (lemnoase prin metode ecologice; 

- Investitii pentru cresterea valorii ad`ugate a produselor forestiere - investitii corporale si 
necorporale în cadrul întreprinderilor pentru procesarea si marketingul produselor forestiere. 
 
         III. Masuri privind crearea facilit`\ilor legate de dotarea cu utilaje performante a 
operatorilor industriali ]i agricoli 

Investi\iile [n structuri moderne de afaceri reprezint` un instrument cheie pentru 
impulsionarea mediului de afaceri regional ]i local ]i cre]terea gradului de competitivitate al \`rii, 
care poate crea conditii pentru o mai rapida integrare a economiei nationale in economia europeana. 

Avand structuri de afaceri moderne, regiunile pot beneficia de avantaje competitive, prin 
utilizarea resurselor lor specifice, pana acum neutilizate sau subutilizate si mobilizarea intregului 
potential productiv de care dispun, contribuind astfel la convergenta regiunilor Romaniei su 
celelalte regiuni ale Statelor membre UE. 
 
                  Obiectivul specific nr. 3 
                  Diversificarea activit`tilor economice 
 

Sectoarele economice reprezentate în comuna Rimnicelu pot fi dezvoltate si diversificate 
datorit` existentei resurselor necesare - materiilor prime si fortei de munc`, dar si spatiilor 
disponibile. Sectorul agricol fiind predominant, productia obtinut` din culturi este folosit` atât 
pentru nevoi proprii cât si pentru comercializare. De asemenea, efectivele de animale si existenta 
fondului forestier creaz` conditiile pentru dezvoltarea activit`tilor de prelucrarea si comercializare a 
c`rnii, laptelui si altor produse, sau a unor ateliere mestesug`resti care utilizeaz` produse animale. 
           1. Dezvoltarea facilit`tilor de sprijinire a  activitatilor industriale: 

Activit`\ile industriale în prezent sunt aproape inexistente. În comun` func\ioneaz` dou` 
mori. 

Obiectivele de dezvoltare privind sectorul industrial vor urm`ri:  
- dezvoltarea integrat` a ramurilor industriale, pe baza materiilor prime locale,  
- cre]terea ponderii produselor cu grad ridicat de prelucrare, deci cu o valoare ad`ugat` 

mare;  
- realizarea de produse sub marc` proprie în structura produc\iei industriale;  
- dezvoltarea infrastructurii pentru asigurarea calit`\ii produselor; 
- cre]terea nivelului activit`\ii antreprenoriale ]i a abilit`\ilor manageriale locale; 
- corelarea dintre calificarea for\ei de munc` ]i cerin\ele unei economii moderne. 
M`surile propuse pentru dezvoltarea sectorului industrial productiv din comuna Rîmnicelu 

se refer` la:  



 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA A 
COMUNEI R{MNICELU, JUDE|UL BR~ILA 

PENTRU PERIOADA 2015-2020 
 

 

 

 
- 139 - 

 dezvoltarea unit`\ilor de produc\ie din industria alimentar` prin atragerea investitorilor 
specializa\i în prelucrarea laptelui, c`rnii, lânii;  

 orientarea tehnologiilor produc\iilor de lapte, carne, c`tre "produse ecologice" ]i produse 
"de ni]`" ]i m`rci locale care s` reprezinte branduri pentru comuna Rîmnicelu (de ex. 
dulce\uri, compoturi, siropuri, produse alimentare specifice: brânz`, ca]caval, produse 
din carne tradi\ionale, etc.); 

 înfiin\area ]i amenajarea unui abator care s` deserveasc` cresc`torii de animale locali ]i 
pe cei din comunele învecinate ]i asigurarea protec\iei produc`torilor fa\` de 
intermediari prin impunerea unor pre\uri minime obligatorii pentru carnea de bovine, 
ovine, porcine;  

 reconsiderarea meseriilor tradi\ionale ]i valorificarea abilit`\ilor ]i aptitudinilor locale 
prin: 

 legat de cre]terea animalelor, se pot reactiva activit`\i ]i me]te]uguri conexe, 
de exemplu: 
o înfiin\area unei unit`\i pentru prelucrare a lânii (darac ]i tors) care s` 

deserveasc` atât comuna Rîmnicelu cât ]i localit`\ile înconjur`toare; 
o înfiin\area unui atelier de prelucrare a pieilor ]i confec\ionare a obiectelor 

tradi\ionale de îmbr`c`minte (cojoace, bundi\e, c`ciuli), o continuare a 
vechiului me]te]ug al cojoc`ritului; 

o realizarea de împletituri de lân` (articole de îmbr`c`minte), care se pot 
comercializa în centrele urbane sau la diferite târguri de me]te]uguri; 

o confec\ionarea de plapumi din lân`.  
 se propune înfiin\area unor ateliere de împletituri de nuiele care pot valorifica 

vegeta\ia de lunc` (r`chit`) pentru fabricarea de mobilier din nuiele, obiecte 
decorative, etc.; 

 corelat cu activit`\ile industriale ]i protec\ia mediului, în comun` se pot dezvolta unit`\i 
de reciclare a de]eurilor valorificabile, de ex. unitate de reciclare a PET-urilor, unitate de 
reciclare a de]eurilor de hârtie, unitate de reciclare a de]eurilor metalice;  

De asemenea, sunt necesare ]i unele m`suri de ordin administrativ, cu rol stimulator pentru 
dezvoltarea sectorului industrial: 

- fiscalitate care s` faciliteze economisirea ]i investi\ia productiv` (inclusiv stimulente 
fiscale); 

- se propune realizarea a 5 spa\ii destinate produc\iei industriale ]i a 3 spa\ii destinate 
depozit`rii;  

- modernizarea infrastructurii fizice care s` favorizeze ]i s` încurajeze investitorii priva\i: 
modernizarea ]i reabilitarea drumurilor din interiorul comunei, extinderea re\elei de alimentare cu 
ap`, realizarea re\elei de canalizare, alimentarea cu gaz metan, îmbun`t`\irea serviciilor de 
telecomunica\ii, în special accesul la telefonie GSM ]i Internet;  

- sus\inerea dezvolt`rii IMM-urilor ]i stimularea implic`rii într-o mai mare m`sur` a micului 
antreprenorat local;  
         
               2 Dezvoltarea facilit`tilor de sprijinire a  sectorului constructiilor 

Principalele propuneri referitoare la dezvoltarea sectorului construc\iilor vizeaz`:  
 reabilitarea fondului locativ construit existent; 
 calificarea resurselor umane în domeniu l construc\iilor pentru a contrabalansa migra\ia 

muncitorilor constructori în Europa de Vest prin organizarea de cursuri de calificare în 
activit`\ile din construc\ii: pietrari, fierari, betoni]ti, zidari, zugravi, tâmplari, dulgheri; 

 realizarea construc\iilor noi la standarde superioare prin utilizarea materialelor de 
construc\ie durabile;  
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 asigurarea siguran\ei în construc\ii;  
 p`strarea specificului local arhitectural în construc\ii prin:  

 efectuarea unui studiu ]tiin\ific etnografic pentru identificarea în teren a 
elementelor de arhitectur` tradi\ional`, cu valoare de patrimoniu, pentru ca 
acestea s` fie ulterior puse în valoare prin turismul cultural ]i etnografic; 

 elaborarea unui ghid care s` con\in` elementele arhitecturale care trebuie 
preluate de cei care construiesc în comun`, ghid care va constitui un sprijin 
]i pentru administra\ia local`, ca s` controleze dezvoltarea din zon`; 

 renovarea construc\iilor cu valoare arhitectural`, ca de exemplu casele vechi,  
 încurajarea autoriz`rii persoanelor fizice specializate în construc\ii; 
 includerea în intravilan a unor suprafe\e ]i parcelarea acestora în vederea construc\iei de 

noi locuin\e.  
 

3. Identificarea ]i stimularea unor noi afaceri în mediul rural 
Contextul socio-economic actual care caracterizeaz` comuna R[mnicelu permite identificarea 

unor posibile noi afaceri pe care Prim`ria le poate populariza prin intermediul paginii de internet 
sau prin alte mijloace aflate la dispozi\ia sa, iar în functie de conditiile concrete, institutia poate 
oferi facilit`ti pentru întreprinz`tori / investitori, inclusiv de ordin fiscal. 

Astfel, se recomanda înfiintarea unor unit`ti de întretinere si reparatii mecanice destinate 
utilajelor diverse aflate în proprietatea agentilor economici activi din agricultur`. Pentru deservirea 
populatiei comunei, dar si a agentilor economici activi în vederea sustinerii unei dezvolt`ri durabile 
a acestora, este nevoie de diversificarea sectorului de prest`ri servicii, asa cum sunt serviciile 
bancare, notariale etc. 

Necesitatea este cu atât mai semnificativ`, cu cât nevoia agentilor economici de a atrage 
resurse financiare este mai mare în contextul oportunit`tilor de finantare oferite în perioada actual` 
prin programul de dezvoltare rural` sectorului privat din mediul rural, în cadrul c`rora conditiile de 
cofinantare si de rambursare a cheltuielilor eligibile pot implica necesitatea unor credite sau 
împrumuturi bancare. 

Ac\iuni recomandate: 
 a) Înfiin\area unei sucursale de banc` în comun`; 
 b) Modernizarea si dotarea corespunz`toare unor spatii destinate târgurilor; 
 c) Crearea spa\iului ]i înfiintarea unui notariat; 
 d) Înfiin\area unui service auto si a unui atelier reparatii tractoare, combine si masini 

agricole; 
e) Înfiin\area unor sta\ii de motorin`, benzin`, uleiuri, piese; 
f) Înfiin\area unui atelier de procesare cheresterea; 
g) Înfiin\area unui atelier de productie obiecte de artizanat din lemn; 
h) Înfiin\area unui atelier pentru materiale de constructie din lemn; 
i) Înfiin\area unui atelier de cizm`rie; 
j) Înfiin\area unui atelier de piel`rie. 
k) {nfiin\area unei unit`\i de prest`ri servicii autorizate în domeniu între\inerii ]i repar`rii 

aparatelor electrocasnice, electrotehnice depanare, radio - TV; 
l) {nfiin\area unei unit`\i de prest`ri servicii pentru repararea înc`l\`mintei ]i croitorie;  
m) {nfiin\area unei unit`\i ce presteaz` servicii de frizerie, coafor ]i alte servicii de 

înfrumuse\are;  
n) servicii de aprovizionare cu semin\e, îngr`]`minte, substan\e pentru tratamente pentru 

exploata\iile agricole, furaje combinate pentru animale, etc., 
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5. Dezvoltarea capitalului uman 
 

Pentru a asigura resurse umane calificate care s` sutin` procesul de dezvoltare local` a 
comunei din punct de vedere economic, consider`m necesar` stimularea unor m`suri de instruire, 
calificare sau formare a cet`tenilor comunei - a tinerilor sau altor persoane care  renunt` la 
activitatea în agricultura de subzistent`. 

Astfel, se propune colaborarea cu AJOFM Braila si cu organizatii non-profit acreditate 
pentru organizarea anumitor cursuri de formare si reconversie, inclusiv în domeniul turismului. 
Pentru accesarea unor fonduri europene, se propune înfiintarea unui centru de formare si calificare a 
resurselor umane la nivelul comunei sau în cooperare cu localit`ti învecinate. 

 
Ac\iuni recomandate: 
a) Realizarea de anchete de c`tre parteneri în vederea stabilirii necesarului de informare, 

formare si reconversie profesional` astfel încât s` se raspund` nevoilor de pe piata muncii; 
b) Organizarea unor cursuri de reconversie profesional` pentru persoanele active neocupate; 
c) Organizarea unor cursuri pentru dezvoltarea abilit`tilor antreprenoriale; 
d) Organizarea unor cursuri de perfectionare si formare profesional` pentru populatia activ` 

implicat` în activit`ti non-agricole; 
e) Solicitarea unor finant`ri prin structura partenerial` administratie public` - ONG în cadrul 

POS Dezvoltarea Resurselor Umane, prin Fondul Social European; 
f) Organizarea unor cursuri destinate fermierilor de subzistent` pentru a-i orienta spre 

alte activit`ti; 
g) Organizarea de sesiuni/ campanii de informare cu privire la oportunit`tile pentru toate 

aspectele legate de domeniul agricole (subventii, programe de dezvoltare rural`,conditii de 
eligibilitate pentru primirea de diverse pl`ti, prezentare de modele  de bun` practic`, asigurarea unor 
programe de schimburi de experient` etc.); 

h) Organizarea de cursuri de formare profesional` (training), informare si difuzare de 
cunostinte pentru beneficiari persoane adulte care activeaz` în domeniile agriculturii, silviculturii 
(inclusiv proprietari de p`dure) si industriei agroalimentare. Furnizorii actiunilor de formare 
profesional` precum si al actiunilor de informare si difuzare a cunostintelor sunt entit`ti publice, sau 
private care activeaz` în domeniul form`rii profesionale a adultilor si/sau inform`rii si difuz`rii de 
cunostinte; 

i) Furnizarea de servicii de consiliere si consultant` pentru fermieri în vederea restructur`rii 
si îmbun`t`tirii performantelor generale ale activit`tii acestora, consultant` furnizat` de entit`ti 
publice sau private selectate; 

j) Instruirea si formarea furnizorilor de servicii eco-turistice si a ghizilor montani din 
rândul comunit`tilor locale; 

k) Formarea profesional` a resurselor umane din domeniul turismului; 
l) Parteneriate cu centrele de formare pentru organizarea de cursuri de calificare si 

recalificare pentru persoanele beneficiare ale Legii 416, privind venitul minim garantat; 
m) Realizarea unui studiu privind tendintele prezente pe piata muncii în vederea corel`rii 

acestora cu oferta, precum si cu ofertei educationale a institutiilor de înv`t`mânt; 
n) Organizarea de întâlniri cu reprezentantii mediului de afaceri pentru prezentarea 

facilit`tilor prev`zute în Legea nr. 76/2002, în ceea ce priveste angajarea de personal din rândul 
somerilor sau al persoanelor care mai au 3 ani pân` la pensionare; 

o) Organizarea unui târg local de oferte de munc` în parteneriat cu A.J.O.F.M. 
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Direc\ia nr. 4: „Protejarea mediului inconjurator” 
 
Obiectivul strategic nr. 1 
{mbunat`\irea accesului la infrastructura de apa potabil` ]i canalizare  
 
În prezent, UAT R[mnicelu nu dispune de un sistem de canalizare a apelor uzate. În 

condi\iile implement`rii sistemului de alimentare cu ap` al comunei, se pune problema realiz`rii 
unei re\ele de canalizare a apelor uzate menajere.  

Prim`ria R[mnicelu a preg`tit în anul 2008 documenta\ia pentru proiectele „Înființarea 
sistemului de canalizare al satelor R[mnicelu ]i Constantine]ti’’, „Înființarea sistemului de 
canalizare al satelor Mihail Kog`lniceanu ]i Boarca”, „Sta\ie de ape reziduale în comuna 
R[mnicelu, satele R[mnicelu ]i Constantine]ti’’ ]i „Sta\ie de ape reziduale în comuna R[mnicelu, 
satele Mihail Kog`lniceanu ]i Boarca”. Proiectele au fost întocmite în vederea finanț`rii acestora 
prin fonduri europene – programul național de dezvoltare rurala (PNDR) – m`sura 322. Proiectele 
prevedeau  o rețea de colectare a apelor uzate ]i 2 stații de epurare a apelor uzate amplasate la cca 
500 m de intravilan.  Din p`cate acestea nu au fost finanțate, ]i în aceste condiții nu s-au realizat 
lucr`rile de canalizare ]i de stații de epurare. 

În prezent, la nivelul județului Br`ila, operatorul regional SC Compania De Utilit`\i Dun`rea 
Br`ila SA  deruleaz` un program de investiții în domeniul alimentarii cu ap` ]i rețele de canalizare 
în toate localit`țile județului, finanțat din fonduri europene prin POS Mediu (proiectul Reabilitarea 
]i modernizarea sistemelor de ap` ]i ap` uzat` în județul Br`ila). Conform strategiei județene pentru 
sistemul de canalizare, în comuna R[mnicelu se va realiza o rețea de colectare a apelor menajere 
dup` anul 2020. Aceast` lucrare presupune o rețea de colectare a apelor uzate în toate satele 
comunei, care va transporta apele colectate din localit`țile comunei precum ]i cele din comunele 
învecinate (Gemenele, Romanu, Scor\aru Nou) c`tre stația de epurare amplasat` în mun. Br`ila.  

Se recomanda urmatoarele masuri: 
1. Construirea re\elei de canalizare pentru deservirea tuturor consumatorilor casnici ]i 

industriali; 
2. Exinderea re\elei de distribu\ie a apei potabile [n zonele introduse [n intravilan 

destinate construirii de locuin\e; 
3. Executarea lucr`rilor de [ntre\inere a gospodariei de apa ]i de ]nlocuire a 

conductelor de distributie sau aduc\iune uzate; 
4. Implementarea unor masuri de management al apelor subterane si de suprafa\a. 

 
Actiunile ce se recomanda in cazul masurilor de mai sus sunt: 
a) Construirea re\elei de canalizare pentru a asigura accesul tuturor locuitorilor la aceasta; 
b) Realizarea lucrarilor de extindere a re\elei de distributie [n zonele unde nu exist`; 
c) Realizarea lucrarilor de repara\ii curente la gospodariile de apa; 
d) {nlocuirea conducetelor de apa care sunt uzate(aduc\iune ]i distribu\ie) 
e) Campanii de ecologizare a cursurilor de ap`, în special prim`vara, la topirea z`pezilor ]i 

începerea ploilor toren\iale; 
f) Încheierea unui parteneriat cu Agentia de Protectie a Mediului pentru publicarea pe site-ul 

Prim`riei a informatiilor legate de gradul de poluare a apelor din zon`; 
g) Editarea de materiale de informare privind consumul rational de ap`, colectarea selectiv` 

a deseurilor, p`strarea cursurilor de ap` curate etc. 
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Obiectivul strategic nr. 2 
 
Crearea unui sistem de colectare selectiva a de]eurilor ]i depozitarea temporara a 

acestora pana la depunerea lor final`: 
Masurile si actiunile recomandate sunt: 
1. Achiztionarea unor pubele pentru categorii de deseuri; 
2. Crearea unor centre de colectare a deseurilor pe categorii; 
3. Editarea de materiale de informare privind colectarea selectiv` a deseurilor; 
4. Actiuni pentru atragerea copiilor si tinerilor în activit`ti cu caracter ecologic, 

initierea participantilor în voluntariatul pentru mediu. 
 

Au fost elaborate si aprobate la nivel judetean Planul Jude\ean de Gestionare a De]eurilor 
(PJGD) ]i Planul de investiții pe termen lung pentru perioada 2008-2038 “Managementul integrat al 
deșeurilor în jude\ul Br`ila” - Master Plan care stabile]te calendarul de implementare pentru 
realizarea investi\iilor din PJGD. Pentru aceste investi\ii a fost întocmit ]i aprobat proiectul pentru 
care s-a solicitat finan\are prin POS Mediu. Implementarea acestuia a început în 27 septembrie 
2013, are o valoare de 24,8 milioane euro ]i o durata de realizare a investi\ilor estimat` la 28 luni ]i 
cuprinde: 

 sta\ie de transfer în extravilanul ora]ului Însur`\ei 
 o nou` sta\ie de transfer în localitatea Muchea dup` ce depozitul de la Muchea va 

sista activitatea 
 sta\ie de sortare ]i sta\ie de tratare mecano biologic` (compostare) în extravilanul 

comunei V`deni (la 1,4 km de comuna Sili]tea) 
 depozit de de]euri nepericuloase ]i sta\ie de sortare în extravilanul ora]ului Ianca, 

care dup` anul 2026, anul închiderii depozitului Muchea, va deservi întregul jude\. 
 închiderea depozitului neconform Ianca (care a sistat activitatea la 16 iulie 2009) 
 implementarea unui sistem de colectare selectiv` dual` (pe dou` frac\ii, umed ]i 

uscat) în toate localit`\ile din jude\ul Br`ila. 
În mediul rural, pân` la realizarea investi\iilor planificate în Masterplan s-a implementat din 

2010 o solu\ie tranzitorie de colectare ]i eliminare a de]eurilor municipale prin amenajarea unor 
puncte de colectare zonal` prev`zute cu containere de mare capacitate (32mc) în 10 puncte zonale. 
Fiec`rui punct de colectare îi sunt arondate 3 comune, care r`spund pentru colectarea de]eurilor de 
la popula\ie. De]eurile colectate sunt transportate de operatori autoriza\i la depozitul ecologic 
Muchea pentru eliminare. 

În vederea elimin`rii de]eurilor f`r` riscuri pentru s`n`tatea popula\iei ]i pentru mediu în 
2009 s-a sistat depozitarea pe depozitul neconform Ianca a c`rui închidere va fi realizat` prin 
proiectul de investi\ii aferent Masterplan-ului. Totodat` s-a sistat depozitarea ]i pe cele 155 de 
platforme neecologice de depozitare s`te]ti, iar terenurile respective au fost reabilitate prin metode 
simplificate. La ora actual` toate de]eurile municipale sunt eliminate pe depozitul conform de la 
Muchea care în 2010 a pus în func\iune ]i a doua celul`. 

S-a asigurat o re\ea de puncte de colectare stradal` cu containere tip clopot pentru colectarea 
separat` în vederea recicl`rii, pentru de]eurile de ambalaje tip PET, hârtie, carton ]i sticl` bine 
dezvoltat` în municipiul Br`ila (85 puncte cu 212 containere) ]i în principalele localit`\i urbane.  

Pentru de]eurile din demol`ri care au fost utilizate pentru terasarea unor terenuri, în 
municipiu se implementeaz` o alt` solu\ie de valorificare pe un teren din zona liber`. În ora]ele 
Ianca ]i F`urei se utilizeaz` spa\ii de stocare temporar` pân` la valorificare. Nu exist` înc` instala\ii 
adecvate pentru sortare/tratare/reciclare a acestor de]euri. 

Pentru de]euri voluminoase de echipamente electrice ]i electronice s-au implementat 
solu\iile prev`zute de lege de colectare de la popula\ie prin 20 puncte de colectare permanente 
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administrate de operatori specializa\i (10 în mediul urban ]i restul în alte 8 localit`\i) ]i prin 
campanii periodice ini\iate de administra\ia public` local`. 

S-a asigurat o acoperire serviciilor de salubrizare a de]eurilor menajere de 71,4% pentru 
municipiul Br`ila ]i 80,24 pentru totalul popula\iei din jude\ul Br`ila (70,36% pentru popula\ia 
urban` ]i 98,5% pentru popula\ia din mediul rural). 

Cu toate c` s-au înregistrat progrese, inexisten\a infrastructurii integrate de gestionare face 
ca anumite \inte s` nu poat` fi realizate: 

 gradul de acoperire cu servicii de salubritate trebuie s` ating` pân` la sfâr]itul anului 
2013 100% în mediul urban ]i 80% în mediul rural. 

 reducerea cantit`\ilor de de]euri biodegradabile care ajung la eliminare prin 
depozitare, care pân` în 2016 trebuie s` reprezinte numai 35% din cantit`\ile depozitate în 1995. 
În acest scop a fost stabilit un obiectiv anual de diminuare cu 15% care înc` nu se poate realiza 
integral ]i pentru care administra\ia public` trebuie s` pl`teasc` penaliz`ri din care se constituie 
Fondul pentru Mediu. 

 devierea acestor de]euri de la depozitare este condi\ionat` de 
o colectarea separat` la surs` a de]eurilor reciclabile din de]eurile menajere, 
o de existen\a unor dot`ri suficiente de colectare separat` a ambalajelor ]i a 

altor tipuri de de]euri reciclabile ]i 
o nu în ultimul rând de con]tientizarea popula\iei în vederea utiliz`rii acestor 

dot`ri în care colectarea se bazeaz` pe aport propriu. 
 Acelea]i cauze ridic` riscuri ]i pentru atingerea obiectivelor de 

recuperare/valorificare/reciclare a materialelor reciclabile din de]euri menajere. Pân` în 2020 
nivelul de preg`tire pentru reutilizare ]i reciclare a hârtiei, plasticului ]i sticlei din de]euri  
menajere trebuie s` ating` 50% din masa total` de de]euri generate ]i colectate de la popula\ie 

 Nu sunt înc` implementate solu\ii de colectare separat` a de]eurilor municipale 
periculoase. 

 Pentru de]euri din demol`ri, pân` în anul 2020 trebuie s` se ating` o rat` de 
valorificare de 70% din totalul cantit`\ilor produse. 

 
Obiectivul strategic nr. 3 
Utilizarea energiilor alternative: 
 
Eficienta energetic`, utilizarea rational` a resurselor naturale si gestionarea eficient` din 

punct de vedere economic a echipamentelor constituie cerinte cheie pentru durabilitatea serviciilor 
publice de utilit`ti. Cerintele dezvolt`rii durabile sunt legate de eficienta energetic` sporit` a 
cl`dirilor, mijloace ecologice de transport, iluminat si înc`lzit, astfel încât sunt prioritare 
urm`toarele m`suri pe termen mediu si lung: 

1. Reducerea pierderilor de energie termic`; 
2. Introducerea sistemelor ecologice de iluminat si înc`lzit; 
3. Campanii de informare si constientizare a populatiei. 
Principalele actiuni / proiecte care pot fi promovate de administratia local` în cadrul celor 

trei m`suri mentionate sunt: 
a) Campanii de informare pentru reabilitarea termic` a locuintelor de c`tre populatie; 
b) Reabilitarea termic` a institutiilor; 
c) Auditarea energetic` a institutiilor publice locale; 
d) Înfiintarea unor sisteme de alimentare cu energie electric` prin conversia energiei 

solare; 
e) Introducerea panourilor solare si transformarea institutiilor publice în cl`diri independente 

energetic; 
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f) Introducerea iluminatului ecologic stradal ]i în institutii; 
g) Realizarea unui studiu privind potentialul eolian al zonei; 
h) Realizarea unui studiu privind introducerea centralelor pe biomas` sau rumegus pentru 

înc`lzirea institutiilor; 
i) Campanii de informare ]i con]tientizare a popula\iei, în special la lansarea programelor tip 

„Casa verde”; 
j) Implementarea „achizi\iilor verzi” în cadrul institu\iilor publice; 
k) Campanii de informare a populatiei referitoare la etichetarea produselor electrocasnice. 

 
Obiectivul specific nr. 4 
Reducerea polu`rii terenurilor agricole si a apelor de suprafa\` ]i subterane 
 
Comuna dispune de un efectiv important de animale, [n special bovine ]i ovine iar de]eurile 

zootehnice provenit din activitatea de cre]tere si exploatarea a acestor este generatoare de o 
cantitate mare de gunoi de grajd care conduce la poluare terenurilor agricole, a apelor de suprafa\` 
]i subterane, a p@nzei freatice cu nitri\i, nitra\i si alte substante periculoase. 

Ac\iunile recomandate sunt: 
a) Construirea unor platforme betonate pentru depozitarea ]i gospod`rirea gunoiului de grajd 

care sa impiedice scurgerile in sol; 
b) Construirea unor sta\ii de compostare si ambalare a gunoiului de grajd; 
c) Achizi\ia de echipamente ]i utilaje necesare pentru colectarea gunoiului de la gospod`rii 

si ferme si transportul acestora c`tre platform`, desc`rcarea si manipularea acestuia precum si 
pentru [mpr`]tierea compostului pe terenurile agricole;  

d) Popularizarea printre cresc`torii de animale si utilizatorilor de terenuri agricole a 
beneficiilor rezultate din utilizarea compostului ca fertilizator natural. 

 
Obiectivul specific nr. 5 
Conservarea ]i protejarea cadrului natural 
 
Localitatea dispune de un fond forestier important dar, în pofida potentialului rezidential si 

turistic, în comun` nu exist` parcuri amenajate. Caracteristicile reliefului determin` riscuri naturale 
de alunec`ri si degrad`ri. De aceea, se recomand` urm`toarele m`suri: 

1. Reducerea riscului de producere a dezastrelor naturale 
Sunt necesare m`suri de realizare a unui managementul durabil al fondului forestier, de 

stabilizare a terenurilor degradate si a terenurilor cu risc de alunecare, m`suri de includere a 
terenurilor în h`rti cu zone de risc. 

a) Îndiguirea zonelor inundabile; 
b) Regularizarea raului Buzau in zona satului Constantinesti si a satului Mihail 

Kogalniceanu; 
b) Ac\iuni de regenerare ]i conservare a fondului forestier; 
c) Împ`durirea terenurilor degradate ]i în curs de degradare; 
d) Realizarea unor centuri verzi, perdele de protectie; 
2. Valorificarea cadrului natural 
Sunt necesare lucr`ri peisagistice pentru punerea în valoare a cadrului natural si cresterea 

atractivit`tii comunei. Crearea parcurilor este o masur` care are de asemenea func\iuni sociale, 
oferind alternative de petrecere a timpului liber pentru locuitorii comunei, în principal pentru cei 
tineri. 

Ac\iunile recomandate sunt: 
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a) Sprijinirea ONG-urilor pentru derularea de programe si activit`ti dedicate tinerilor din 
localitate; 

b) Amenajarea unor locuri de agrement / terenuri de sport / spatii verzi / parcuri, alternativ` 
de petrecere a timpului liber pentru tineri; 

c) Popularizarea si sprijinirea petrecerii timpului liber prin miscare în mass-media 
local`,precum si pe site-ul Prim`riei; 

d) Organizarea unor târguri / locuri de desfacere a produselor naturale din zon`. 
 

Directia nr. 5: „Consolidarea capacit`\ii administrative la nivel local” 
 
Obiectivul strategic nr. 1 
Dezvoltarea resurselor umane din administra\ie: 
Dezvoltarea capacit`tii administrative reprezint` un demers important de modernizare a 

institutiei, care trebuie transformat într-o preocupare continu`. Instruirea si form`rea continua a 
personalului din prim`rie în domeniile specifice de activitate este de mare importanta mai ales in 
domeniul managementului proiectelor cu finantare nerambursabil`. 

Pe termen mediu, pe m`sur` ce contextul economico-social va permite modificarea si 
extinderea organigramelor prim`riilor, este important` urm`rirea cre`rii unui department specializat 
în atragerea si utilizarea fondurilor nerambursabile, compus din personal instruit în acest domeniu. 

Recomand`m pentru atingerea acestui obiectiv implicarea persoanelor deja instruite în 
domeniu sau a celor care au acumulat experient` practic`, atragerea tinerilor absolventi de studii 
superioare, colaborarea cu sectorul asociativ, cu institutiile adminsitratiei publice judetene. 

Având în vedere existenta infrastructurii educationale si de s`n`tate în localitate, consider`m 
c` este oportun` ]i accesarea unor fonduri nerambursabile care s` duc` la cresterea capacit`\ii 
administrative a managerilor acestor institu\ii în special în rela\ia cu administra\ia public` local`, în 
scopul cre]terii calit`tii serviciilor oferite, în contextul descentraliz`rii. 

Ac\iunile identificare sunt: 
1. Organizarea de cursuri de specializare a func\ionarilor implica\i în procesul de formulare 

]i implementare a politicilor publice; 
2. Module de preg`tire profesional`; 
3. Training pentru functionarii publici din administratia public` local` inclusiv pentru 

reprezentantii autorit`tilor locale în consiliile de administratie ale scolilor; 
4. Training în domeniul evalu`rii performantelor serviciilor publice; 

 
Obiectivul specific nr. 2 
Dezvoltarea activit`\ii de rela\ii publice 
Îmbun`t`tirea unei asemenea activit`ti este esential` si necesit` urm`toarele trei categorii de 

resurse: 
-Resurse umane care s` fie pregatite în domeniul legisla\iei privind transparenta actului 

decizional ]i liberul acces la informatiile publice. Recomand`m de asemenea organizarea unor 
întâlniri semestriale cu cet`tenii comunei, sub forma unor dezbateri publice cu privire la stadiul 
investiiilor si m`surile preconizate; 

-Existenta unor spatii adecvate, cu vizibilitate, având aceast` destinatie; 
-Echipare adecvat`. 
M`surile identificate în cadrul acestui obiectiv specific: 
1. Cresterea transparentei si credibilit`tii în fata cet`tenilor 
2. Dezvoltarea institutional` 
Astfel, principalele actiuni / proiecte care pot fi promovate de administratia local` sunt 

urm`toarele: 
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a) Amenjarea unei „cutii a primarului”, telverde, adres` e-mail pentru sesiz`ri, propuneri ale 
cet`tenilor; 

b) Organizarea unor dezbateri publice periodice; 
c) Analiza problemelor specifice furniz`rii serviciilor publice în vederea simplific`rii si 

reducerii barierelor administrative pentru cet`teni; 
d) Actualizarea permanent` a paginii de internet a Prim`riei; 
e) Obtinerea certific`rii ISO pentru servicii de administra\ie public`; 
f) Semnalizarea prin panouri sau pl`ci informative a tuturor investitiilor realizate de c`tre 

administratia public` local`; 
 

Obiectivul specific nr. 3 
Modernizarea instrumentelor de lucru 
Pentru asigurarea succesului ]i eficientei unei administra\ii publice, este necesar` 

implementarea unor sisteme inovative, cum ar fi aplicatii sau programe informatice pentru 
îmbun`t`tirea nivelului de colectare a impozitelor si taxelor locale, pentru managementul 
documentelor, pentru evidenta financiar contabil` etc., precum si dotarea cu echipamente ITC, 
birotic`. 

M`suri în cadrul obiectivului specific 3: 
1. Modernizarea bazei materiale a administra\iei publice locale. 
2. Modernizarea bazei informatice a administra\iei publice locale. 
Cele mai importante ac\iuni / proiecte care pot fi realizate în cadrul acestui obiectiv sunt: 
a) Achizi\ionarea de echipamente de informare ]i comunicare pentru accesul larg al 

cet`tenilor la informa\ii de interes public; 
b) Implementarea unui sistem de management al proiectelor în sistemul informatic ]i 

instruirea personalului implicat; 
c) Dotarea cu echipamente moderne, pachete software pentru eficientizarea activit`tii 

personalului administrativ. 
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CAPITOLUL 6 PLAN DE MASURI SI AC|IUNI 

 

DIREC|IA DE DEZVOLTARE 1 – CRE}TEREA ACCESULUI LA SERVICII PUBLICE DE BUNA CALITATE 

 

OBIECTIVE 
STRATEGICE 

MASURI/AC|IUNI SURSE DE 
FINAN|ARE 

RESPONSA
BILI 

REZULTATE A}TEPTATE 

1. {mbunata\irea 
infrastructurii 

rutiere 

Modernizarea , reabilitarea ]i 
[ntretinerea re\elei de drumuri ]i 
strazi comunale 

Buget local 
Buget de stat(PNDL) 
Fonduri europene 
Bugetului judetului Braila 

Consiliul 
local 

Asfaltare 18 strazi in perioada 2014-2016 
Asfaltare 11 strazi in perioada 2016-2020 
Pietruire 4 strazi de pamant 2015-2018 
Amenajare santuri si rigole 29 strazi 2015-2020 
Refacere marcaje si semnalizare rutiera  
2015-2016 

Realizarea trotuarelor  betonate. Buget local 
Bugetului judetului Braila 

Consiliul 
local 

Trotuare betonate si santuri de pamant in 
localitatea Rimnicelu 0,75km - 2015-2016 
Trotuare betonate si santuri de pamant in 
localitatea Rimnicelu 1,00km - 2016-2018 
Trotuare betonate si santuri de pamant in 
localitatea Constantinesti 1,5 km - 2018-2020 

Amenajare stra\ii de transport public Buget local 
 

Consiliul 
local 

Amenajare 4 statii transport public - 2015 (2 
Rimnicelu, 1 Constantinesti. 1 Boarca) 
 

Reabilitarea drumurilor de acces 
catre exploatatiile forestiere si 
agricole 

Buget local 
Fonduri europene 
Bugetului judetului Braila 

Consiliul 
local 

Trasare si reprofilzare drumuri exploatare 
agricola : 2015 - 5 DE, 2016 - 15 DE, 2017 - 20 
DE, 2018-20 DE, 2019 - 20 DE 
Pietruire drumuri exploatare importante : 2016 - 
5 DE, 2017-5 DE 
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Achizi\ia unor utilaje 
multifunctionale de [ntre\inere 
stradala si alte lucrari agricole si de 
gospodarire comunala  

Buget local 
Fonduri europene 
 

Consiliul 
local 

Achizite buldoexcavaror : 2016 
Masini  agricole : 2017 
Betoniera - 1mc: 2016.  

2. Cresterea 
gradului de 
protectie si 
siguranta al 
locuitorilor 

Extinderea sistemului de 
supraveghere video existent 

Buget local 
 

Consiliul 
local 

Extindere sistem de supraveghere video : 
R[mnicelu - Str. Brailei -2016 
Constantinesti – }coala -2016 

3. Realizarea 
retelei de 
alimentare cu 
gaze naturale 

Realizarea re\elei de alimentare cu 
gaze naturale 

Buget local 
Buget de stat  
Fonduri europene 
Bugetului judetului Braila 
Fonduri distribuitor GDF 
Suez  

Consiliul 
local 
GDF Suez 

Instalare re\ea alimentare cu gaze naturale. 
Racodrare consumatori casnici. 
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DIREC|IA DE DEZVOLTARE 2 - DEZVOLTAREA SOCIO – ECONOMIC~ 

 

OBIECTIVE 
STRATEGICE 

MASURI/AC|IUNI SURSE DE 
FINAN|ARE 

RESPONSA
BILI 

REZULTATE A}TEPTATE 

1. Stabilizarea 
demografic` 

Realizarea unor condi\ii de via\` 
atractive pentru tineri, atât pentru cei 
din localitate cat si pentru cei din 
exterior care ar putea sa se 
stabileasc` in comuna 

Buget local 
 

Consiliul 
local 

Stoparea declinului demografic  
( 2015-2111 locuitori) 
Stabilizarea popula\iei comunei  
(2020- 2037 locutori) 

2. Crearea 
conditiilor de 
dezvoltare si 
crestere a 
calitatii 
procesului 
educational 

Lucrari de repara\ii }coala 
Constanen]ti si Gradini\a M 
Kogalniceanu 

Buget local 
Bugetul judetului Braila 
Buget de stat 

Consiliul 
local 
}coala 
Gimnaziala 

Lucrari de repara\ii exterioare ]i interioare 
}coala Constantine]ti - 2015 
Lucrari de amenajare curte interioara Scoala 
Constanesti : 2015 
Lucrari de reparatii exterioare si interioare 
Gradinita M Kogalniceanu - 2016 
 

Amenajare teren de sport Scoala 
Gimnaziala R[mnicelu  

Buget local 
  
 

Consiliul 
local 
Scoala 
Gimnaziala 

Amenejare teren de sport [n curtea Scolii 
Gimnaziale Rimnicelu (25 x 50m) din zgura sau 
beton/asfalt - 2015-2016 

Construire Sala de Sport }coala 
Gimnaziala R[mnicelu 

Buget local 
Buget de stat 
 

Consiliul 
local 
Scoala 
Gimnaziala 

Construire Sala de Sport Scoala Gimnaziala 
Rimnicelu -2015-2020 

Amenajare curte betonata  Scoala 
Gimnaziala R[mnicelu 

Buget local 
 

Consiliul 
local 
}coala 
Gimnaziala 

Amenajare curte betonata (500 mp) }coala 
Gimnaziala R[mnicelu – 2015. 
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Creare loc de joaca prescolare 
Gradinita Constantine]ti 

Buget local 
 

Consiliul 
local 
Scoala 
Gimnaziala 

Amenajare loc de joaca (100 mp) Gradinita 
Constantinesti - 2016. 

Activit`ti de dezvoltarea resurselor 
umane din înv`\`mânt 

Buget local 
Buget de stat 
 

Consiliul 
local 
Scoala 
Gimnaziala 

Formare continua cadre didactice. 
Organizare competitii scolare -2015 
Infratiri alte unitati scolare 

3. Dezvoltarea 
cultural`  a 
comunei , 
recrere si sport 

 

Lucrari de repara\ii la cele trei 
camine culturale ]i realizarea unui 
sistem centralizat de incalzire la 
Caminul Cultural Rimnicelu 

Buget local 
Bugetul judetului Braila 
Buget de stat (PNDL) 
Fonduri europene 

Consiliul 
local 
 

Lucrari de reparatii si sistem de incalzire 
centrala Caminul Rimnicelu -2015 
Lucrari de reparatii  Caminul Constantinesti -
2016 
Lucrari de reparatii  Caminul M Kogalniceanu -
2017 

Achizitionarea de mobilier,  
echipament de sonorizare si lumini 
Camnul Cultural R[mnicelu 

Buget local Consiliul 
local 
 

Achizi\ionarea de mobilier,  echipament de 
sonorizare si lumini Camin Cultural R[mnicelu-
2015 

Utilizarea spatiilor Caminelor 
culturale pentru activit`ti culturale, 
extrascolare, de informare si 
comunicare 

Buget local 
 

Consiliul 
local 
 

Organizare spectacole, festivitati. 
Punerea în valoare a traditiilor si obiceiurilor 
locale. 
Dezvoltarea de parteneriate educational – 
culturale. 

Modernizarea bibliotecii comunale 
cu mobilier nou ]i tehnica moderna 

Buget local 
 

Consiliul 
local 
 

Achizitia de mobilier nou si tehnica moderna 
2015 

Innoirea fondului de carte al 
bibliotecii comunale ]i actualizarea 
cu materiale ]colare ]i de cultur` 
general` 

Buget local 
 

Consiliul 
local 
 

Achizitia de carti, publicatii, etc 2015-2020. 
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Amenajare parc in satul R[mnicelu Buget local 
Bugetul judetului Braila 
Buget de stat   
Fonduri europene 

Consiliul 
local 
 

Realizarea unui parc dotat cu mobilier urban: 
b`nci pentru odihn`, mese, chio]curi, co]uri 
pentru de]euri, instalarea corpurilor de iluminat, 
loc de joaca copii -2016 
Amenajare zone agrement - 2017. 

4.Dezvoltarea   
serviciilor 
medicale  si de 
asistent` sociala 

Lucrari de repara\ii Dispensar 
Rimnicelu 

Buget local 
 

Consiliul 
local 
 

Lucrari de reparatii interioare si exterioare -2015 

Achizitie moblier si ehipamente 
medicale performante 

Buget local 
Bugetul judetului Braila 
Buget de stat   
Fonduri europene 

Consiliul 
local 
 

Achizitii de moblier medical si echipamente 
medicale moderne - 2016 

Informarea si constientizarea 
populatiei sau a unor categorii 
specifice cu privire la p`strarea si 
îmbun`t`tirea st`rii de s`n`tate 
public` 

Buget local 
Bugetul judetului Braila 
Buget de stat   
Fonduri europene 

Consiliul 
local 
Medic de 
familie 
DSP 
 

Campanii de informare 2015 
Parteneriate medici si institutii - 2015 
Programe de promovarea si imbnatatire conditii 
igienico sanitare scoli 2015. 
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DIREC|IA DE DEZVOLTARE 3 – DEZVOLTAREA }I DIVERSIFICAREA SECTORULUI ECONOMIC 

OBIECTIVE 
STRATEGICE 

MASURI/AC|IUNI SURSE DE 
FINAN|ARE 

RESPONSA
BILI 

REZULTATE A}TEPTATE 

1.Dezvoltarea 
activitatii 
turistice 
 
 

Dezvoltarea infrastructurii turistice 
si a serviciilor turistice 

Buget local 
Bugetul judetului Braila 
Buget de stat   
Fonduri europene 
Fonduri private 

Consiliul 
local 

Refacerea infrastructurii de acces -201-2019 
Reabilitarea mobilierului urban. 
Amenajare spatii de cazare si alimentatie 
publica. 
Semnalizarea obiectivelor turistice-2015 

2.Dezvoltarea 
agriculturii 

Promovarea potentalului turistic Buget local 
Bugetul judetului Braila 
Buget de stat   
Fonduri europene 

Consiliul 
local 

Realizarea materialelor de prompovare. 
Realizarea panouri stradale marcare obiective. 

Crearea si imbunatatirea 
infrastructurii agricole  la nivelul 
comnunei 

Buget local 
Bugetul judetului Braila 
Buget de stat   
Fonduri europene 

Consiliul 
local 
OUAI 

Reabilitare drumuri de exploatare agricole-2019 
Reabilitarea si modernizarea sistemului de 
irigatii (canale si statii de pompare)-2016 

Finalizarea operatiunilor juridice  
privind proprietatea asupra 
terenurilor 

Buget local 
Bugetul judetului Braila 
Buget de stat   
Fonduri europene 

Consiliul 
local 

Eliberarea tuturor titlurilor de proprietate -2015 
Finalizarea succesiunilor pentru proprietarii 
decedati anterior – 2016. 
Intabularea in Cartea Funciara a turutor 
proprietarilor din domeniul public si privart al 
comunei- 2016. 
Intabularea tuturor proprietatilor in Cartea 
Funciara - 2020 

Crearea ]i îmbun`t`\irea 
infrastructurii rurale de la nivelul 
fermei 

Buget local 
Bugetul judetului Braila 
Buget de stat   
Fonduri europene 
Fonduri private 

Consiliul 
local 
Fermieri 

Realizarea de c`i de acces la fermele agricole. 
Asigurarea unui sistem de management al apei la 
nivelul fermei (ex: construc\ia, modernizarea 
sistemelor de iriga\ii, drenaj, furnizarea apei). 
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Modernizarea fermelor Buget de stat   
Fonduri europene 
Fonduri private 

Fermeri Retehnologizare a echipamentelor în vederea 
atingerii standardelor de calitate impuse de UE 

Instruire profesionala in agricultura Buget local 
Bugetul judetului Braila 
Buget de stat   
Fonduri europene 

Consiliul 
local 
DADR 
Consiliul 
Judetean 

Sporirea calific`rii fermierilor ]i a altor persoane 
care desf`]oar` activit`\i agricole sau activit`\i 
conexe. 

Sprijin pentru stabilirea tinerilor 
fermieri 

Fonduri europene Consiliul 
local 
 
 

Incurajarea tinerilor fermieri în practicarea unei 
agriculturi moderne. 
Acordarea de facilit`\i privind instalarea tinerilor 
fermieri. 
Sprijinirea financiar` pentru demararea 
activit`\ilor agricole ]i silvice 

Stimularea constituirii ]i func\ion`rii 
grupurilor de produc`tori 

Buget local 
Bugetul judetului Braila 
Buget de stat   
Fonduri europene 

Consiliul 
local 
Producatori 
agricoli 

Dezvoltarea re\elelor specializate de produc\ie, 
prelucrare ]i comercializare, a c`ror func\ionare 
s` se alinieze standardelor comunitare. 
{ncurajarea form`rii grupurilor de produc`tori 
agricoli. 

M`suri de valorificare a 
potentialului silvic 

Buget local 
Bugetul judetului Braila 
Buget de stat   
Fonduri europene 

Consiliul 
local 
 

Realizarea amenajamentului silvic al 
suprafetelor forestiere – 2015 
Realizarea perdelor forestiere de protectie – 
2020 
 

Masuri privind crearea facilitatilor 
legate de dotarea cu utilaje 
performante a operatorilor 
industriali ]i agricoli 

Buget local 
Bugetul judetului Braila 
Buget de stat   
Fonduri europene 
Fonduri private 

Consiliul 
local 
Producatori 
agricoli 

Achizitia de utilaje agricole de catre Consiliul 
local pentru lucrarile de intretinere a pasunilor. 
Achizitia de utilaje agricole de catre producatorii 
agricoli. 
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3.Diversificarea 
activit`\ilor 
economice 

Dezvoltarea facilit`tilor de sprijinire 
a  activita\ilor industriale 

Fonduri europene 
Fonduri private 

Consiliul 
local 
Intreprinzatori 
privati 

Dezvoltarea unit`\ilor de produc\ie din industria 
alimentar` prin atragerea investitorilor 
specializa\i în prelucrarea laptelui, c`rnii, lânii 
Orientarea tehnologiilor produc\iilor de lapte, 
carne, c`tre "produse ecologice" ]i produse "de 
ni]`" ]i m`rci locale care s` reprezinte branduri 
pentru comuna Rîmnicelu (de ex. dulce\uri, 
compoturi, siropuri, produse alimentare 
specifice: brânz`, ca]caval, produse din carne 
tradi\ionale, etc.) 
Infiin\area ]i amenajarea unui abator care s` 
deserveasc` cresc`torii de animale locali ]i pe 
cei din comunele învecinate ]i asigurarea 
protec\iei produc`torilor fa\` de intermediari prin 
impunerea unor pre\uri minime obligatorii 
pentru carnea de bovine, ovine, porcine. 

Dezvoltarea facilit`\ilor de sprijinire 
a  sectorului constructiilor 

Fonduri europene 
Fonduri private 

Consiliul 
local 
Intreprinzatori 
privati 
Proprietari de 
locuinte 
 

Reabilitarea fondului locativ construit existent. 
Calificarea resurselor umane în domeniu l 
construc\iilor pentru a contrabalansa migra\ia 
muncitorilor constructori în Europa de Vest prin 
organizarea de cursuri de calificare în activit`\ile 
din construc\ii: pietrari, fierari, betoni]ti, zidari, 
zugravi, tâmplari, dulgheri. 
Realizarea construc\iilor noi la standarde 
superioare prin utilizarea materialelor de 
construc\ie durabile. 
P`strarea specificului local arhitectural în 
construc\ii. 
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Identificarea si stimularea unor noi 
afaceri în mediul rural 

Fonduri europene 
Fonduri private 

Consiliul 
local 
Intreprinzatori 
privati 

Infiintarea unor unit`ti de întretinere si reparatii 
mecanice destinate utilajelor diverse. 
Diversificarea sectorului de prest`ri servicii, asa 
cum sunt serviciile bancare, notariale, ingrijire 
personala, comercializare semninte, 
ingrasamninte, croitorie, prelucrarea lemnului. 

Dezvoltarea capitalului uman Buget local 
Bugetul judetului Braila 
Buget de stat   
Fonduri europene 

Consiliul 
local 
AJOFM 
Scoala 
Gimnaziala 

Organizarea unor cursuri de calificare 
profesional` pentru meseriile specifice 
agriculturii, mecanizarii agriculturii si 
zootehnice.. 
Organizarea unor cursuri de reconversie 
profesional` pentru persoanele active neocupate. 
Organizarea unor cursuri pentru dezvoltarea 
abilit`tilor antreprenoriale. 
Organizarea unor cursuri de perfectionare si 
formare profesional` pentru populatia 
activ` implicat` în activit`ti non-agricole. 
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DIREC|IA DE DEZVOLTARE 4 – PROTEJAREA MEDIULUI INCONJURATOR 

OBIECTIVE 
STRATEGICE 

MASURI/AC|IUNI SURSE DE 
FINAN|ARE 

RESPONSA
BILI 

REZULTATE A}TEPTATE 

1.{mbunata\irea 
acceslui la 
infrastructura de 
apa potabila ]i 
de canalizare  

Construirea sistemului centralizat de 
canalizare a apelor uzate 

Buget local 
Bugetul judetului Braila 
Buget de stat   
Fonduri europene 

CUP Dunarea 
Consiliul 
local 

Realizarea retelei de canalizare a apelor uzate in 
toate localitatile comunei pe toate strazile-2020 
 

Realizarea lucrarilor de extindere a 
retelei de distributie in zonele unde 
nu exista 

Buget local 
Bugetul judetului Braila 
Buget de stat   
Fonduri europene 

CUP Dunarea 
Consiliul 
local 

Lucrari de extindere retea de alimentare cu apa 
potabila in zonele unde sunt extinderi de 
intravilan -  2020 

Realizarea lucrarilor de reparatii 
curente la gospodariile de apa si 
inlocuirea conducetelor de apa care 
sunt uzate(aductiune si distributie) 

Buget local 
Bugetul judetului Braila 
Buget de stat   
Fonduri europene 

CUP Dunarea 
Consiliul 
local 

Lucrari de reparatii gospodarii de apa si 
inlocuirea coductelor uzate -2016. 

2.Crearea unui 
sistem de 
colectare 
selectiva a 
de]eurilor  
 

Achizitionarea unor pubele pentru 
categorii de deseuri 

Buget local 
Bugetul judetului Braila 
Buget de stat   
Fonduri europene 

Consiliul 
local 
EcoDunarea 

Achizitionarea de pubele pentru fiecare categorie 
de deseuri (60 l si 640l) 

Crearea unor centre de colectare a 
deseurilor pe categorii 

Buget local 
Bugetul judetului Braila 
Buget de stat   
Fonduri europene 

Consiliul 
local 
EcoDunarea 

 Crearea unor centre de colectare a deseurilor pe 
categorii: Hârtie/Carton, Plastic/Metal si Sticla. 
 

Editarea de materiale de informare 
privind colectarea selectiv` a 
deseurilor 

Buget local 
Bugetul judetului Braila 
Buget de stat   
Fonduri europene 

Consiliul 
local 
EcoDunarea 

Editarea de pliante, afise  privind colectarea 
selectiv` a deseurilor 
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3.Utilizarea 
energiilor 
alternative 

Reducerea pierderilor de energie 
termica. 
Introducerea sistemelor ecologice de 
iluminat pubic si incalzire a 
cladirilor publice. 

Buget local 
Bugetul judetului Braila 
Buget de stat   
Fonduri europene 

Consiliul 
local 
 

Reabilitarea termic` a institutiilor publice din 
comuna si montarea unor noi sisteme de 
incalzire. 
Introducerea iluminatului ecologic stradal si în 
institutii. 
Campanii de informare si constientizare a 
populatiei, în special la lansarea programelor 
tip „Casa verde”. 

4.Reducerea 
poluarii 
terenurilor 
agricole si apelor 
de suprafata si 
subterane 

Realizarea de investitii pentru 
reducerea poluarii terenurilor 
agricole si apelor de suprafata sau 
subterane(panzei freatice) cu nitrati , 
nitriti sau alte substante provenite 
din gunoiul de grajd  

Buget local 
Bugetul judetului Braila 
Buget de stat   
Fonduri europene 

Consiliul 
local 
 

Construirea unor platforme comunale de 
depozitare si gospodarire a gunoiului de grajd 
rezultat din activitatile zootehnice ale populatiei 
sau a unei statii de compostare a gunoiului 
precum si achizitia de utilaje si echipamente 
conexe necesare exploatarii si intretinerii 
acesteia. 

5.Conservarea si 
protejarea 
cadrului natural 
 

Reducerea riscurilor de producere a 
dezastrelor naturale 
Valorificarea cadrului natural  

Buget local 
Bugetul judetului Braila 
Buget de stat   
Fonduri europene 

Consiliul 
local 
 

Îndiguirea zonelor inundabile. 
Regularizarea raului Buzau in zona satului 
Constantinesti si a satului Mihail Kogalniceanu. 
Realizarea perdelelor de protective forestiere. 
Împ`durirea terenurilor degradate si în curs de 
degradare. 
Amenajarea unor locuri de agrement / terenuri 
de sport / spatii verzi / parcuri, alternativ` de 
petrecere a timpului liber pentru tineri. 
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DIREC|IA DE DEZVOLTARE 5 – CONSOLIDAREA CAPACITA|II ADMINISTRATIVE LA NIVEL LOCAL 

 

OBIECTIVE 
STRATEGICE 

M~SURI/AC|IUNI SURSE DE 
FINAN|ARE 

RESPONSA
BILI 

REZULTATE A}TEPTATE 

1.Dezvoltarea 
resurselor 
umane din 
administra\ie 

Organizarea de cursuri de 
specializare a functionarilor 
implicati în procesul de formulare si 
implementare a politicilor publice 

Buget local 
Fonduri europene  

Consiliul 
local 

Cursuri de specializare a unui numar de 6 
functionari publici si 4 angajati contractuali. 

2. Dezvoltarea 
activit`\ii de 
rela\ii publice 

Cresterea transparen\ei si 
credibilit`tii în fata cet`tenilor 

Buget local 
Fonduri europene 

Consiliul 
local 

Amenjarea unei „cutii a primarului”, telverde, 
adres` e-mail pentru sesiz`ri, propuneri 
ale cet`tenilor 
Organizarea unor dezbateri publice periodice. 
Actualizarea permanent` a paginii de internet a 
Prim`riei. 

Dezvoltarea institutional` Buget local 
Fonduri europene 

Consiliul 
local 

Obtinerea certific`rii ISO pentru servicii de 
administratie public`; 
Semnalizarea prin panouri sau pl`ci informative 
a tuturor investitiilor realizate de c`tre 
administratia public` local`. 

Modernizarea instrumentelor de 
lucru 

Buget local 
Fonduri europene 
  

Consiliul 
local 

Achizitionarea de echipamente de informare si 
comunicare pentru accesul larg al cet`tenilor la 
informatii de interes public. 
 Implementarea unui sistem de management al 
proiectelor în sistemul informatic si instruirea 
personalului implicat; 
Dotarea cu echipamente moderne, pachete 
software pentru eficientizarea activit`tii 
personalului administrativ. 
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CAPITOLUL 7  - SURSE DE FINAN|ARE DISPONIBILE 

 
 

La nivelul administra\iilor publice locale, exista o plaja variat` de surse de finan\are pentru 
proiectele de investi\ii de interes local. Alegerea celei mai optime surse de finantare pentru un 
proiect de investi\ii dezvoltat la nivel local, implic` o buna cunoa]tere a legisla\iei na\ionale [n 
vigoare, a legisla\iei europene [n materie de fonduri, a Programelor Opera\ionale aferente fondurilor 
UE, precum ]i a nevoilor curente ]i viitoare ale comunitatii locale. 

Ca urmare, pentru un obiectiv de investi\ie local, puntem considera una sau mai multe surse 
de de finan\are: 

a) Bugetul local; 
b) Bugetul jude\ului Br`ila; 
c) Bugetul de stat; 
d) Programe guvernamentale; 
e) Fonduri Europene Structurale si de Investitii (prin Programe Operationale, PNDR); 
f) Programe de cooperarare teritoriala (EPSON 2013, INTEREG IV C, URBACT II, 

INTERACT 2007-2013); 
g) Granturi; 
h) Institu\ii financiare interne ]i interna\ionale; 

            i) Alte surse de finan\are (ambasade, fundatii, organizatii). 
 

a) Bugetul local 
 
Legea 215/2001, administra\iei publice locale este actul normativ prin care este reglementat` 

constituirea bugetului la nivel local, astfel [n sec\iunea a doua “Atribu\iile Consiliului local”, 
articolul 36, punctul (4), Consiliul local “aproba bugetul local, virarile de credite, modul de utilizare 
a rezervei bugetare ]i contul de [ncheiere a exerci\iului bugetar, contractarea ]i/sau garantarea 
[mprumuturilor, precum ]i contractarea de datorie publica locala prin emisiuni de titluri de valoare, 
[n numele unita\ii administrativ-teritoriale, in conditiile legii”. 

Potrivit Legii nr. 273/2006 privind finan\ele publice locale, posibilele venituri la bugetul 
local, pot fi: “Art. 5. - (1) Veniturile bugetare locale se constituie din: 

a) venituri proprii, formate din: impozite, taxe, contribu\ii, alte varsaminte, alte venituri ]i 
cote defalcate din impozitul pe venit; 

b) sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat; 
c) subven\ii primite de la bugetul de stat ]i de la alte bugete; 

           d) dona\ii ]i sponsoriz`ri.” 
          Totodata, consiliul local are in atributii aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru 
lucrarile de investii de interes local, a strategiei de dezvoltare economico-sociale, de mediu pentru 
localitate, precum si asigurarea realizarii diverselor lucrari si masuri prinvind procesul de integrare 
europeana, mediu si furnizarea diverselor servicii publice. 
 

b) Bugetul jude\ului Br`ila 
 

O alt` surs` de finan\are la nivel local, este reprezentat` de Bugetul Jude\ean, prin care pot fi 
repartizate fonduri, pentru echilibrarea bugetelor locale.  

Astfel, [n conformitate cu articolul 33, alin. 3, din Legea nr. 273/2006 privind finan\ele 
publice locale, pot fi repartizate fonduri din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea 
bugetelor locale, aprobate anual prin legea bugetului de stat, ]i din cota de 22% din impozitul pe 
venit [ncasat. 
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c) Bugetul de stat 
 
Transferurile consolidabile de la bugetul de stat c`tre bugetele locale se acord` pentru 

investi\ii finan\ate din [mprumuturi externe la a c`ror realizare contribuie ]i Guvernul, potrivit legii, 
]i se aprob` anual, în pozi\ie global`, prin legea bugetului de stat. 

Din bugetul de stat, prin bugetele unor ordonatori principali de credite ai acestuia 
(ministerele ]i agen\iile), precum ]i din alte bugete, se pot acorda transferuri c`tre bugetele locale 
pentru finan\area unor programe de dezvoltare sau sociale de interes na\ional, jude\ean ori local. 
 
          d) Programe guvernamentale 
 

Principalele programe guvernamentale sunt: 
 
1. Programul Na\ional de Dezvoltare Local` 

 
Obiectivele de investi\ii care pot fi finan\ate în cadrul acestui program trebuie s` vizeze unul 

dintre urm`toarele domenii specifice: 
a) realizare/extindere/reabilitare/modernizare a sistemelor de alimentare cu ap` ]i sta\ii de 

tratare a apei; 
b) realizare/extindere/reabilitare/modernizare a sistemelor de canalizare ]i sta\ii de epurare a 

apelor uzate; 
c) realizare/extindere/reabilitare/modernizare/dotare a unit`tilor de înv`\`mântul 

preuniversitar; 
d) realizare/extindere/reabilitare/modernizare/dotare a unit`\ilor sanitare din mediul rural; 
e) reabilitare/modernizare a drumurilor publice clasificate ]i încadrate în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare, ca drumuri jude\ene, drumuri de interes local, respectiv drumuri 
comunale ]i/sau drumuri publice din interiorul localit`\ilor; 

f)  realizare/modernizare/reabilitare de poduri, pode\e sau pun\i pietonale; 
g) realizare/extindere/reabilitare/modernizare a unor obiective culturale de interes local, 

respectiv biblioteci, muzee, centre culturale multifunctionale, teatre; 
h) realizare/extindere/modernizare de platforme de gunoi; 
i) realizare/extindere/reabilitare/modernizare a pie\elor publice, comerciale, târguri, oboare, 

dup` caz; 
j) realizare/extindere/reabilitare/modernizare a bazelor sportive. 
Finan\area Programului se asigur` din transferuri de la bugetul de stat, în limita fondurilor 

aprobate anual cu aceast` destina\ie în bugetul Ministerului Dezvolt`rii Regionale ]i Adminis\ratiei 
Publice, pe subprograme, din fonduri aprobate anual cu aceast` destinatie în bugetele locale ale 
unit`tilor administrativ-teritoriale beneficiare ]i din alte surse legal constituite. 

 
          2.Programul privind privind Renasterea Satului Rom@nesc – 10 case pentru speciali]ti, 
conform H.G. 151/2010, cu completarile ]i modificarile ulterioare 
 

Programul prevede construirea [n fiecare comuna din Rom@nia a maximum 10 case prin 
A.N.L., ce vor fi predate autoritatilor locale in a caror raza administrativ-teritoriala se afla acestea. 
{n cazul comunelor in care sunt [nregistrate mai multe cereri, prin acest program se pot construi un 
numar de 15 case. Locuin\ele vor fi construite cu finan\are de la bugetul de stat, [n limita sumelor 
alocate cu aceasta destina\ie prin legea bugetului de stat. Acestea vor fi [nchiriate catre personalul 
didactic, medici, asisten\i medicali si politisti care i\i desfa]oara activitatea [n mediul rural, cu 
v@rsta sub 35 de ani. 

 



 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA A 
COMUNEI R{MNICELU, JUDE|UL BR~ILA 

PENTRU PERIOADA 2015-2020 
 

 

 

 
- 162 -

         3.Programul prioritar na\ional pentru proiectarea ]i construirea de sedii pentru 
a]ez`minte culturale. 
         {n localit`\ile unde nu exist` asemenea institu\ii, în mediul rural ]i mic urban, prin Compania 
Na\ional` de Investi\ii "C.N.I." - S.A. Acest program este instituit prin Ordonan\a de urgen\` a 
Guvernului nr.118/2006 privind înfiin\area, organizarea ]i desf`]urarea activit`\ii a]ez`mintelor 
culturale, aprobat` cu modific`ri ]i complet`ri prin Legea nr.143/2007, cu modific`rile ]i 
complet`rile ulterioare. 
 

e) Fonduri Europene Structurale ]i de Investi\ii (prin Programe Opera\ionale, PNDR) 
  

Aloc`rile financiare prevazute [n Acordul de Parteneriat propus pentru Rom@nia pentru 
perioada 2014-2020, sunt eviden\iate astfel:  

- la nivel de programe (sume brute, inclusiv rezerva de performan\a): 
 

Tipul programului Fonduri 
europene 

struncturale 
si de Investitii 

Valoare 
(milioane 

euro) 

Program Operational Infrastructura Mare: FEDER 2,722 
FC 6,935 

Program Operational Capital Uman FSE 3,666 
Initiativa pentru Ocuparea Tinerilor   YEI 106 
Program Operational Capacitate Administrativa FSE 561 
Program Operational Competitivitate FEDR 1,348 
Program Operational Asistenta Tehnica FEDR 319 
Program Operational Regional FEDR 6,884 
Program National de Dezvoltare Rurala (PNDR) FEADR 8,016 
TOTAL  30,557 

 
     - la nivel de fonduri si obiective tematice (sume brute, inclusiv rezerva de performanta): 

-mil euro- 
Obiectiv tematic FEDR FSE FC FEADR FEPAM YEI Total 

1. Consolidarea cercet`rii, a 
dezvolt`rii tehnologice și a 
inov`rii 

861,6   57,3   918,9 

2. Îmbun`t`țirea accesului, 
utiliz`rii și creșterea calit`ții 
tehnologiilor informatice și de 
comunicare 

592,5      592,5 

3. Îmbun`t`țirea 
competitivit`ții 
întreprinderilor mici și 
mijlocii, a sectorului agricol 
(FEADR) și a 
sectorului pescuitului și 
acvaculturii (FEPAM) 

744,7   2561,   3395,7 

4. Sprijinirea tranziției c`tre o 
economie cu emisii  sc`zute 
de dioxid de carbon în toate 
sectoarele 

3277,9   457,8   3735,6 
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5. Promovarea adapt`rii la 
schimb`rile climatice, 
revenirea și gestionarea 
riscurilor 

  478,7 1082,9   1561,6 

6. Conservarea si protecția 
mediului și promovarea 
utiliz`rii eficiente a resurselor 

517,9  2732,9 1542,9   4703,7 

7. Promovarea sistemelor de 
transport durabilei și 
eliminarea blocajelor din 
cadrul rețelelor de 
infrastructura majore 

3619  3723,4    7342,4 

8. Promovarea sustenabilit`ții 
si calit`\ii locurilor 
de munca și sprijinirea 
mobilit`ții forței de munc` 

 1118,8  563,9  106 1788,7 

9. Promovarea incluziunii 
sociale, combaterea 
s`r`ciei si discrimin`rii 

531,9 1119,2  1557   3208,1 

10. Investiții în educație, 
formare, si formare 
profesionala pentru 
competențe și înv`țare pe tot 
parcursul vieții 

372,3 1158,1  14,4   1544,9 

11. Consolidarea capacit`ții 
instituționale a 
autorit`\ilor publice ]i a 
parților interesate și o 
administrație public` 
eficient`. 

319,1 782     1101,1 

12.Asistenta Tehnica 
 

436,2 48,9  178,4   663,5 

TOTAL 
 

11273,1 4227 6935 8015,7  106 30556,8 

 
Programe Opera\ionale : 
 

    I. Programul Opera\ional Infrastructura Mare 2014-2020 
           Alocare estimativ` POIM 2014-2020: 9657 mililoane Euro 
           Domeniile de interventie acoperit de POIM 2014-2020: 

- Transport (rutier, feroviar, aerian, naval, maritim, intermodal, siguran\` 
transporturi, v`mi); 

-  Mediu (sector apa si apa uzata, managementul de]eurilor, biodiversitate, schimb`ri 
climatice, managementul ]i prevenirea dezastrelor); 

- Energie (resurse regenerabile, cogenerare, sisteme distribu\ie). 
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            Programul Opera\ional Infrastructura Mare cuprinde 7 axe prioritare pentru 
finanțare: 

1.Transport: 
- Axa prioritara 1: Dezvoltarea re\elei TEN‐T pe teritoriul României; 
- Axa prioritara 2: Cre]terea accesibilit`\ii regionale prin conectarea la TEN‐T; 
- Axa prioritara 3: Dezvoltarea unui sistem de transport sigur ]i prietenos cu mediul; 
2.Mediu: 
 - Axa prioritara 4: Protec\ia mediului ]i promovarea utiliz`rii eficiente a resurselor; 
- Axa prioritara 5: Protejarea si refacerea biodiversitatii, remedierea solurilor 

contaminate si monitorizarea calitatii aerului; 
- Axa prioritara 6: Promovarea adapt`rii la schimb`rile climatice, prevenirea ]i 

gestionarea riscurilor; 
3.Energie curat` ]i Eficien\` Energetic`: 
- Axa prioritara 7: Energie sigur` ]i curat` pentru o economie cu emisii sc`zute de 

dioxid de carbon. 
 
II.Programul Opera\ional Capital Uman 2014-2020 
 
Alocare estimativ` POCU 2014-2020: 3666 mililoane Euro 
Axe prioritare si priorit`ți de investitii propuse pentru finanțare in cadrul Programul 

Operațional Capital Uman 2014 - 2020: 
- Axa prioritara 1: Intiativa “Locuri de munca pentru tineri”; 
Prioritati de investitii:  integrarea durabil` pe piața forței de munc` a tinerilor, în 

special a celor care nu au un loc de munc`, care nu urmeaz` studii sau cursuri de formare, inclusiv a 
tinerilor care se confrunt` cu riscul excluziunii sociale și a tinerilor din comunit`țile marginalizate, 
inclusive prin implementarea garanției pentru tineri; 

- Axa prioritara 2: Imbunatatirea situatiei tinerilor din categoria NEET; 
Prioritati de investitii: - integrarea durabil` pe piața forței de munc` a tinerilor, în 

special a celor care nu au un loc de munc`, care nu urmeaz` studii sau cursuri de formare, inclusiv a 
tinerilor care se confrunt` cu riscul excluziunii sociale și a tinerilor din comunit`țile marginalizate, 
inclusiv prin implementarea garanției pentru tineri; 

- Axa prioritara 3: Locuri de munca pentru toti; 
Prioritati de investitii: - acces la locuri de munc` pentru persoanele aflate în c`utarea 

unui loc de munc` și pentru persoanele inactive, inclusiv pentru șomerii de lung` durat` și pentru 
persoanele cu șanse mici de angajare, inclusiv prin inițiative locale de angajare și sprijin pentru 
mobilitatea forței de munc`; 
                                                      - activit`ți independente, antreprenoriat și înființare de 
întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare; 
                                                     - adaptarea la schimbare a lucr`torilor, a întreprinderilor ]i a 
antreprenorilor; 
                                                     - modernizarea instituțiilor pieței forțelor de munc`, precum 
serviciile publice și private de ocupare a forței de munc` și îmbun`t`țind satisfacerea nevoilor pieței 
forțelor de munc`, prin m`suri de stimulare a mobilit`ții transnaționale a lucr`torilor și prin 
programe de mobilitate și printr‐o mai bun` cooperare între instituții și p`rțile interesate relevante. 

- Axa prioritata 4: Incluziunea sociala si combaterea saraciei; 
Prioritati de investitii: - integrarea socioeconomic a comunit`\ilor marginalizate, 

cum ar fi romii; 
                                               - dezvoltare local` plasat` sub responsabilitatea comunit`\ii și 

solidare pentru a facilita accesul la locuri de munc`; 
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                                                          - creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de înalt` 
calitate, inclusive asistenț` medical` și servicii sociale de interes general; 
                                                          - promovarea antreprenoriatului social și a integr`rii 
profesionale în întreprinderile sociale și promovarea economiei sociale; 

- Axa prioritara 5: Educatie si competente; 
Prioritati de investitii: - reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și 

promovarea accesului egal la înv`ț`mântul; 
-  îmbun`t`țirea calit`ții și a eficienței înv`ț`mântului terțiar și 

a celui echivalent și a accesului la acestea; 
                                                        - creșterea accesului egal la înv`țarea pe tot parcursul vieții 
pentru toate grupele de vârst`; 
                                                     - sporirea relevanței pe piața forței de munc` a educației și a 
sistemelor de formare, facilitarea tranziției de la educație la piața forțelor de munc` și consolidarea 
form`rii și a sistemelor de formare profesional`; 

- Axa prioritara 6: Asistenta Tehnica; 
Prioritati de investitii: sunt menite s` completeze ]i s` sprijine interven\iile aferente 

tuturor celorlalte priorit`\i de investi\ii, prin asigurarea unei comunic`ri adecvate referitoare la tipul 
]i \inta interven\iilor sus\inute, cât ]i prin sprijinirea beneficiarilor cu privire la elaborarea ]i 
implementarea cu succes a proiectelor. 
 
            III. Programul Opera\ional Competitivitate 2014-2020 
 
            POC este elaborat pentru a r`spunde recomand`rilor în ceea ce privește aplicarea m`surilor 
structurale pentru promovarea creșterii economice și a competitivit`ții. 

Alocare estimativ` POC 2014-2020: 1348 mililoane Euro. 
Axe prioritare si priorit`ți de investitii propuse pentru finanțare in cadrul Programul 

Operațional Competitivitate 2014 - 2020: 
- Axa prioritara 1: Cercetare, Dezvoltare Tehnologic` ]i Inovare (CDI) pentru a 

sprijini competitivitatea economic`; 
Priorita\i de investitii: 
o Promovarea investițiilor în C&I, dezvoltarea de leg`turi și sinergii între 

întreprinderi centrele de cercetare și dezvoltare și înv`ț`mântul superior; 
o Imbun`t`țirea infrastructurilor de cercetare și inovare (C&I) și a capacit`ților 

pentru a dezvolta excelența în materie de C&I și promovarea centrelor de competenț`. 
- Axa prioritara 2: Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie 

digital` competitiv`; 
Prioritati de investi\ii: 
o Consolidarea aplicațiilor TIC pentru guvernare electronic`, elearning, incluziune 

digital`, cultur` online și e‐s`n`tate; 
o Dezvoltarea produselor și serviciilor TIC, a comerțului electronic și a cererii de 

TIC; 
o Extinderea conexiunii în band` larg` și difuzarea rețelelor de mare vitez`, precum 

și sprijinirea adopt`rii tehnologiilor emergente și a rețelelor pentru economia digital`; 
 
           IV. Programul Opera\ional Capacitate Administrativa 2014-2020 
 

PO CA este structurat pe trei axe prioritare și are rolul de a contribui la crearea unei 
administrații publice moderne capabil` s` faciliteze dezvoltarea socio-economic` a ț`rii, prin 
intermediul unor servicii publice, investiții și reglement`ri de calitate, contribuind la atingerea 
obiectivelor strategiei 2020. 
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PO CA prevede operațiuni legate de creștere a calit`ții politicilor publice și a strategiilor 
elaborate la nivelul autorit`ților și instituțiilor publice, sistematizare și creștere a calit`ții 
reglement`rilor în vederea reducerii birocrației pentru mediul de afaceri și cet`țeni, precum și 
identificare, dezvoltare și implementare de m`suri pentru îmbun`t`țirea managementului financiar 
la nivelul autorit`ților și instituțiilor publice. 

Alocare estimativ` PO CA 2014-2020: 561 mililoane Euro 
Axe prioritare si priorit`ți de investitii propuse pentru finanțare in cadrul Programul 

Operațional Capacitate Administrativa 2014 – 2020: 
- Axa prioritara 1: Guvernare eficienta, predictibila ]i transparenta; 

Prioritate de investitie: 
o Investiții în capacitatea instituțional` și în eficiența administrațiilor și a serviciilor 

publice în vederea realiz`rii de reforme, a unei mai bune reglement`ri și a bunei guvernanțe; 
- Axa prioritara 2: Administratie accesibila; 

Prioritate de investitie: 
o Investiții în capacitatea instituțional` și în eficiența administrațiilor și a serviciilor 

publice în vederea realiz`rii de reforme, a unei mai bune reglement`ri și a bunei guvernanțe; 
 

  V. Programul Operational Asisten\a Tehnica 2014-2020 
 

PO AT 2014-2020 î]i propune s` vin` în întâmpinarea deficiențelor constatate, prin forme 
de sprijin adecvate, adresate atât beneficiarilor de finan\are din fondurile ESI, în limitele 
complementarit`\ii cu sprijinul de pe axele proprii de asistenta tehnica ale pogramelor operationale, 
cât ]i asupra sistemului de coordonare, gestiune ]i control al fondurilor ESI, pe latura consolid`rii 
capacit`\ii administrative ]i a stabilit`\ii ]i profesionaliz`rii resursei umane din acest sistem. 

Alocare estimativ` PO AT 2014-2020: 319 mililoane Euro. 
Axe prioritare si priorit`ți de investitii propuse pentru finanțare in cadrul Programul 

Operațional Capacitate Administrativa 2014 – 2020: 
- Axa prioritara 1: “Capacitatea beneficiarilor de a preg`ti și implementa proiecte 

finanțate din fondurile ESI și diseminarea informațiilor privind aceste fonduri”; 
- Axa prioritara 2: ”Sprijin pentru coordonarea, gestionarea ]i controlul fondurilor 

ESI”; 
- Axa prioritara 3: ”Resursele umane implicate în sistemul de coordonare, gestionare 

]i control al fondurilor ESI în România”; 
         
            VI. Programul Opera\ional Regional 2014-2020 
 
            POR 2014 – 2020 își propune ca obiectiv general creșterea competitivit`ții economice și 
îmbun`t`\irea condițiilor de viaț` ale comunit`ților locale și regionale prin sprijinirea dezvolt`rii 
mediului de afaceri, a condițiilor infrastructurale și a serviciilor, care s` asigure o dezvoltare 
sustenabil` a regiunilor, capabile s` gestioneze în mod eficient resursele, s` valorifice potențialul lor 
de inovare și de asimilare a progresului tehnologic. 

Alocare estimativ` POR 2014-2020: 6884 mililoane Euro 
Programului Opera\ional Regional 2014-2020, are stabilite urmatorele axe prioritare si 

prioritati: 
- Axa prioriara 1: Imbunatatirea activiatilor de transfer tehnologic; 

Prioritate de investitie: 
o Pomovarea investițiior de afaceri în inovare și cercetare, dezvoltarea 

leg`turilor și a sinergiilor între întreprinderi, centre de cercetare-dezvoltare și de educație, în special 
dezvoltarea produselor și serviciilor, transfer tehnologic, inovare social`, networking, clustere; 

Alocare estimativ` POR 2014-2020: 100 mililoane Euro 
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- Axa prioriara 2: Îmbun`t`\irea competitivit`\ii întreprinderilor mici ]i mijlocii; 
Prioritati de investitii: 

o Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploat`rii 
economice a ideilor noi și prin încurajarea cre`rii de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de 
afaceri; 

Alocare estimativ` POR 2014-2020: 200 mililoane Euro 
o Sprijinirea cre`rii și extinderea capacit`ților avansate de producție și 

dezvoltarea serviciilor; 
Alocare estimativ` POR 2014-2020: 500 mililoane Euro 

- Axa prioriara 3: Eficienț` energetic` în cl`dirile publice (alocare estimative 300 
milioane Euro); 

Alocare estimativ` POR 2014-2020: 300 mililoane Euro 
- Axa prioriara 4: Sprijinirea dezvolt`rii urbane; 

Prioritati de investitii: 
o Sprjinirea eficienței energetice și utilizarea energiei regenerabile in 

infrastructura public`, inclusiv cl`diri publice, și în sectorul locuințelor; 
Alocare estimativ` POR 2014-2020: 852.63 mililoane Euro 

o Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru 
toate tipurile de teritoriu, în particular zone urbane, inclusiv promovarea planurilor sustenabile de 
mobilitate urban` și a unor m`suri relevante pentru atenuarea adapt`rilor climatic; 

Alocare estimativ` POR 2014-2020: 1658.60 mililoane Euro 
o Acțiuni pentru îmbun`t`țirea mediului urban, revitalizarea orașelor, 

regenerarea și decontaminarea siturilor poluate și promovarea masurilor pentru reducerea 
zgomotului; 

Alocare estimativ` POR 2014-2020: 170.39 mililoane Euro 
- Axa prioriara 5: Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabil` a 

turismului; 
Prioritati de investitii: 

o Conservarea, protecția, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și 
cultural; 

Alocare estimativ` POR 2014-2020: 316.43 mililoane Euro 
- Axa prioriara 6: Îmbun`t`țirea infrastructurii rutiere de importanț` regional` și 

local`; 
Prioritati de investitii: 

o Stimularea mobilit`ții regionale prin conectarea infrastructurilor rutiere regionale 
la infrastructura TEN – T; 

Alocare estimativ` POR 2014-2020: 1113 mililoane Euro 
- Axa prioriara 7: Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale; 

Prioritati de investitii: 
o Investițiile în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la 

dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalit`țile în ceea ce privește starea de 
s`n`tate,precum și trecerea de la servicile instituționale la serviciile prestate de colectivit`țile locale; 

Alocare estimativ` POR 2014-2020: 400 mililoane Euro 
- Axa prioriara 8: Sprijinirea regener`rii economice și sociale a comunit`ților 

defavorizate din mediul urban; 
Prioritati de investitii: 

o Sprijinirea regener`rii economice și sociale a comunit`ților defavorizate din 
mediul urban și rural; 

Alocare estimativ` POR 2014-2020: 100 mililoane Euro 
- Axa prioriara 9: Îmbun`t`țirea infrastructurii educationale; 
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Priorita\i de investi\ii: 
o Investițiile în educație, competențe și înv`țare pe tot parcursul vieții prin 

dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare; 
Alocare estimativ` POR 2014-2020: 350mililoane Euro 
- Axa prioriara 10: Îmbun`t`țirea activit`ții cadastrale; 
Alocare estimativ` POR 2014-2020: 300 mililoane Euro 
- Axa prioriara 11: Asistenț` tehnica; 
Alocare estimativ` POR 2014-2020: 100 mililoane Euro 

 
            VII. Programul Na\ional de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014-2020 
 

 Alocare estimativ` PNDR 2014-2020: 8016 mililoane Euro 
  PNDR 2014-2020 abordeaza în mod strategic urm`toarele priorit`\i: schimbarea structural` 

a sectorului agro-alimentar ]i competitivitatea, managementul resurselor naturale, dezvoltarea rural` 
local` echilibrat`, în conformitate cu Acordul de Parteneriat. Aceste priorit`\i sunt Strategia Europa 
2020. 

 In Programul National de Dezvoltare Rurala 2014-2020, sunt prevazute urmatoarele 
masuri: 

a. M`suri de investiții în sectorul agricol, în întreprinderi rurale și în spațiul 
rural, si anume: 

1) Investiții în active fizice (sectorul agroalimentar) 
                        - Subm`sura ”Modernizare ferme” – investiții în ferme precum dotarea cu utilaje 
]i echipamente performante în raport cu structura agricol` actual`, precum ]i investi\iile pentru 
modernizarea fermelor 

Alocare estimativ` PNDR 2014-2020: 1018 mililoane Euro (inclusiv alocarea 
m`surii specifice subprogramului pomicol, respectiv 260 mil. Euro); 

Beneficiari: 
• fermieri, cu excepția persoanelor fizice neautorizate; 
• grupuri de produc`tori si cooperative, care deservesc interesele membrilor; 
• institutele și sta\iunile de cercetare-dezvoltare. 
Ponderea sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor 

eligibile, iar valoarea maxim` a sprijinului public nerambursabil a unui proiect nu va dep`]i: 
- 1.000.000 Euro în cazul activit`ții de producție; 
- 1.500.000 Euro pentru investițiile care conduc la un lanț scurt de aprovizionare 

(producție, procesare, comercializare). 
Intensitatea sprijinului public nerambursabil se va putea majora cu 20%, dar rata 

maxim` a sprijinului public nerambursabil combinat nu poate dep`și 90%, în cazul tinerilor, al 
proiectelor colective/integrate, al operațiunilor sprijinite prin PEI sau în cazul investițiilor legate de 
operațiunile de agromediu sau agricultur` ecologic`. 

    -Subm`sura ”Prelucrarea și comercializarea produselor agricole din Anexa I la 
Tratat” – investiții în cadrul unit`ților de procesare, inclusiv tehnologii pentru dezvoltarea de noi 
produse și procese, alte tehnologii. 
                      Alocare estimativ` PNDR 2014-2020: 469 mililoane Euro (inclusiv alocarea m`surii 
specifice subprogramului pomicol, respectiv 40 milioane Euro). 

Beneficiari: 
• întreprinderi; 
• grupuri de produc`tori și cooperative; 
Ponderea sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor 

eligibile, iar valoarea maxim` a sprijinului public nerambursabil a unui proiect nu va dep`]i: 
• 1.000.000 euro/proiect; 
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• 1.500.000 euro pentru investițiile care conduc la un lanț scurt de aprovizionare 
local` (producție, procesare, comercializare). 

Intensitatea sprijinului public nerambursabil se va putea majora cu 20%, dar rata 
maxim` a sprijinului public nerambursabil combinat nu poate dep`și 90%, în cazul tinerilor, al 
proiectelor colective/integrate, al operațiunilor sprijinite prin PEI sau în cazul investițiilor legate de 
operațiunile de agromediu sau agricultur` ecologic`. 
                        -Subm`sura ”Infrastructura de adaptare a agriculturii și silviculturii” (drumuri 
de acces la exploatațiile agricole și forestiere, instalații/infrastructur` de irigații) 
                      Alocare estimativ` PNDR 2014-2020: 570 mililoane Euro 

Beneficiari: 
• Agricol: unit`\i administrativ teritoriale ]i/sau asocia\ii ale acestora. 
• Silvic: proprietari de p`dure ]i/sau asocia\iile acestora; unit`ți administrativ 

teritoriale ]i/sau asocia\ii ale acestora, proprietari de p`dure; administratorii fondului forestier de 
stat proprietate public` a statului. 

• Irigații: organiza\ii / federa\ii ale proprietarilor/ de\in`torilor de terenuri agricole 
constituite în conformitate cu legisla\ia în vigoare. 

Valoarea sprijinului public nerambursabil: 
• 1.000.000 Euro/proiect pentru sistemele de irigații aferente stațiilor de punere sub 

presiune și drumurile agricole de acces; 
• 1.500.000 Euro/proiect pentru amenajarea sistemelor de irigații aferente stațiilor 

de repompare, precum și drumurilor forestiere; 
2) Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor 

                      - Subm`sura ”Instalare tineri fermieri ” sprijin acordat pe baza unui plan de 
afaceri. 

Alocare estimativ` PNDR 2014-2020: 400 mililoane Euro 
Beneficiari: 
• tineri fermieri având pân` la 40 de ani la momentul depunerii solicit`rii de 

finanțare (în conformitate cu definiția prev`zut` la art. 2 din Regulamentului (UE) nr. 1305/2013) 
care deținh în proprietate și/sau folosinț` o exploatație agricol` avînd dimensiunea cuprins` între 
15.000-50.000 euro valoare producție standard. 

Valoarea sprijinului public nerambursabil în cuantum de 100%, valoarea maxima 
fiind de 60.000 Euro. Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri va fi acordat pe baza unui plan de 
afaceri, sub form` de prim` (plat` forfetar`) în dou` tran]e astfel: 

• 70% din cuantumul maxim al sprijinului la primirea deciziei de finanțare; 
• 30% din cuantumul maxim al sprijinului în maximum trei ani de la primirea 

deciziei de finanțare. 
                     Acordarea celei de-a doua tranșe este condiționat` de implementare obiectivelor 
stabilite prin Planul de Afaceri, in cazul nerespect`rii planului de afaceri, se recupereaz` prima 
tranș`, proporțional în raport cu obiectivele realizate. 
                  -Subm`sura ”Sprijin pentru ferme mici ” sprijin acordat pe baza unui plan de 
Afaceri  
                 Alocare estimativ` PNDR 2014-2020: 150 mililoane Euro 

Beneficiari: 
• fermieri care de\in în proprietate și/sau folosinț` o exploata\ie agricol` încadrat` în 

categoria de ferma mic` conform definiției din fișa m`surii (propunere 8000 - 14.999 Euro valoare 
Producție Standard). 

Sprijinului public nerambursabil în cuantum de 100%, cu o valoare de 15.000 
Euro acordat sub form` de prim` (plat` forfetar`) în dou` tran]e astfel: 

• 70% din cuantumul maxim al sprijinului la primirea deciziei de finanțare; 
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• 30% din cuantumul maxim al sprijinului în maximum trei ani de la primirea 
deciziei de finanțare. 

Acordarea celei de-a doua tranșe este condiționat` de implementare obiectivelor 
stabilite prin Planul de Afaceri, iar in cazul nerespect`rii planului de afaceri, se recupereaz` prima 
tranș`, proporțional, în raport cu obiectivele realizate. 
                     3) Masura “Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor (întreprinderi 
nonagricole existente și întreprinderile nou-înființate din spațiul rural)” 
                   Alocare estimativ` PNDR 2014-2020: 250 mililoane Euro. 
                    - Subm`sura ” Sprijin pentru înfiin\area de activit`\i neagricole în zone rurale”: 

         - activit`ți productive non-agricole, servicii și activit`ți meșteșug`rești, în spațiul 
rural. 
                       Alocare estimativ` PNDR 2014-2020: 100 mililoane Euro 
   Beneficiari întreprinderi nou înființate: 

• fermieri sau membrii unei gospodarii agricole care își diversific` activitatea, prin 
înființarea unei noi întreprinderi; 

• micro-întreprinderi și întreprinderi mici nou înființate. 
Sprijinului public nerambursabil în cuantum de 100%, cu o valoarea de pân` la 

70.000  Euro, acordat sub form` de prim` (plat` forfetar`) în dou` tran]e astfel: 
• 70% din cuantumul maxim al sprijinului la primirea deciziei de finanțare; 
• 30% din cuantumul maxim al sprijinului în maximum trei ani de la primirea 

deciziei de finanțare. 
-Subm`sura „Investi\ii în crearea ]i dezvoltarea de activit`\i neagricole”: - 

activit`ți productive non-agricole, servicii și activit`ți meșteșug`rești, turism rural și producere de 
biocombustibili din biomas`, în spațiul rural 

Alocare estimativ` PNDR 2014-2020: 150 mililoane Euro 
Beneficiari întreprinderi nonagricole existent: 
• micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente, care-și desf`șoar` activitatea în 

spațiul rural; 
• fermieri sau membrii unei gospod`rii agricole care își diversific` activitatea de 

baz` prin înființarea sau dezvoltarea unei activit`ți non-agricole în cadrul întreprinderii deja 
existente. 

Sprijin public nerambursabil în cuantum de maximum 90%, cu o valoarea de pân` la 
200.000 Euro, conform ”regulei de minimis”. 

4) Grupuri de producatori (masura subprogram pomicol) 
Alocare estimativ` PNDR 2014-2020: 5 mililoane Euro 
c) Servicii de baz` și reînnoirea satelor în zonele rurale - investitii de dezvoltare a 

infrastructurii locale de drumuri, ap`/ap` uzat` , infrastructura social` și educațional`, investi\ii 
asociate cu protejarea patrimoniului cultural; 

Alocare estimativ` PNDR 2014-2020: 1100.6 mililoane Euro 
Beneficiari: 
• comunele și asociațiile acestora; 
• unit`ți de cult (așez`minte monahale). 
Sprijin public nerambursabil în cuantum de 100%, care și nu va dep`și : 
• 1.000. 000 Euro/ comun` , pentru investiții care vizeaz` un singur tip de sprijin 

(infrastructura de drumuri sau ap` uzat`); 
• 2.000.000 Euro/ comun`, pentru investiții care vizeaz` infrastructura ap` și ap` 

uzat`; 
• 500.000 Euro, pentru proiectele de infrastructur` educațional`/îngrijire; 
• 4.000.000 euro, pentru proiectele colective (care vizeaz` mai multe comune), f`r` a 

dep`și valoarea maxim` /comun`/tip de sprijin; 
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• 500.000 euro pentru proiecte de protejarea patrimoniului cultural. 
b. M`suri de mediu și clim` : 
Total alocare estimativ` PNDR 2014-2020: 2387 mililoane Euro 
-  Împ`durirea și crearea de suprafețe împ`durite și perdele forestiere 
Alocare estimativ` PNDR 2014- 2020: 106 mililoane Euro 
- Agromediu și clim` 
Alocare estimativ` PNDR 2014-2020: 850 mililoane Euro 
- Agricultur` ecologic` 
Alocare estimativ` PNDR 2014- 2020: 201 mililoane Euro 
- Delimitarea zonelor care se confrunt` cu constrângeri naturale sau cu alte 

constrângeri specifice 
Alocare estimativ` PNDR 2014-2020: 1231 mililoane Euro 
c. M`suri suport : 
- Transfer de cunoștințe și acțiuni de informare 
Alocare estimativ` PNDR 2014-2020: 25 mililoane Euro 
- Servicii de consiliere 
Alocare estimativ` PNDR 2014-2020: 25 mililoane Euro 
- Cooperare (pentru activarea grupurilor operaționale pentru inovare ) 
Alocare estimativ` PNDR 2014-2020: 28 mililoane Euro, inclusiv alocarea m`surii 

specifice subprogramului pomicol, respectiv 15 milioane Euro 
- Gestionarea riscurilor (fondul mutual) 
Alocare estimativ` PNDR 2014-2020: 200 mililoane Euro 
-  LEADER 
Alocare estimativ` PNDR 2014-2020: 625 mililoane Euro 
Beneficiari: 
• Grupurile de Acțiune Local` 
Propuneri m`suri clasice: 
• Tineri fermieri; 
• Procesarea produselor agricole; 
• Sprijin pentru crearea ]i dezvoltarea de activit`ți în domeniul non-agricol pentru 

micro-întreprinderi, inclusive încurajarea activit`\ilor turistice; 
• Infrastructur` de baz` local` (drumuri, ap`/ap` uzat`), inclusiv infrastructur` 

educațional` și social`, protejarea patrimoniului cultural; 
• Formare profesional`; 
• Ferma mic`. 
Propuneri m`suri inovative: 
• Eficienț` energetic` și resurse regenerabile; 
• IT&C; 
• Patrimoniu material și imaterial; 
• Grupuri de produc`tori. 
M`suri în analiz`: 
• Scheme de calitate; 
• M`sur` dedicat` grupurilor vulnerabile, inclusiv populația rom`; 
• Piețe pentru produse locale agro-alimentare. 
Valoarea sprijinului public nerambursabil 
 Aloc`rile financiare pentru strategia de dezvoltare local` se vor stabili proporțional, 

în funcție de populația și teritoriul acoperit de fiecare GAL-urilor (EUR/loc) și valoarea maxim` a 
sprijinului public nerambursabil per proiect din cadrul strategiei este de 200.000 euro. 

d) Asistenț` tehnic` inclusiv Rețeaua Național` de Dezvoltare Rural` 
Alocare estimativ` PNDR 2014-2020: 178 mililoane Euro 
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                Subprogram dedicat sectorului pomicol 
     Alocare estimativ` 320 mil. Euro (cca 4 % din FEADR) 

                Acesta are în componenț` urm`toarele m`suri/sub-m`suri: 
                     1. Modernizare ferme – alocare estimativ` 260 mil. Euro 
                    2. Prelucrarea și comercializarea produselor agricole - alocare estimativ` 40 mil. 
Euro 
                   3. Cooperare - alocare estimativ` 15 mil Euro 
                  4. Grupuri de produc`tori - alocare estimativ` 5 mil. Euro 
                    e) Angajamente de plat` din exercițiul curent 2007-2013 aflate în derulare : 

- bun`starea animalelor - alocare de cca. 437 mil. euro 
- alte angajamente restante (ferme de semi-subzistenț`, grupuri de produc`tori, 

Leader) – cca. 146 mil. euro. 
 

f) Programe de cooperarare teritoriala 
În perioada 2007-2013, România a fost eligibil` pentru Obiectivele Convergen\` ]i 

Cooperare Teritorial` European` (CTE) al Politicii de Coeziune. Specificul Programelor de 
cooperare teritorial` european` presupune cooperarea regiunilor din România cu regiuni din statele 
vecine (în cadrul cooper`rii transfrontaliere), cu regiunile dintr-un anumit spa\iu geografic (în 
cadrul cooper`rii transna\ionale), precum ]i cu regiuni din orice stat membru al UE (în cadrul 
cooper`rii inter-regionale), prin intermediul unor proiecte gestionate ]i administrate în comun de 
partenerii din statele participante. 

Ca regul` general`, rata de co-finan\are pentru programele finan\ate din Fondul European de 
Dezvoltare Regionala (FEDR) ]i ]i Instrumentului de Asisten\` pentru Preaderare (IPA) este 85% 
din fonduri comunitare ]i 15% din fonduri na\ionale, iar pentru programele finan\ate din 
Instrumentului European de Vecin`tate ]i Parteneriat (ENPI) este 90% din fonduri comunitare ]i 
10% din fonduri na\ionale. 

Beneficiarii eligibili sunt, în general, autorit`\i publice locale ]i regionale, ONG-uri, 
universit`\i ]i institute de cercetare din zona de grani\` (pentru programele de cooperare trans-
frontalier`) ]i de la nivelul întregului teritoriu (pentru programele de cooperare transna\ional` ]i 
interregional`). M.D.R.T. gestioneaz` toate cele 11 programe de cooperare teritorial` la care 
particip` România în perioada 2007-2013, având astfel acces la un buget total de 1,586 miliarde 
euro. Pentru fiecare dintre programele de cooperare teritorial` european` exist` un buget unic, 
constituit din contribu\iile tuturor statelor participante în cadrul acestor programe. 

Principalele programe de cooperarare teritoriala: 
Programul EPSON 2013: 
Pentru perioada 2007 – 2013 bugetul Programului EPSON a fost de 45,38 milioane Euro. 

Scopul Programului ESPON 2013 este de a sprijini formularea politicii care vizeaz` coeziunea ]i 
dezvoltarea durabil` a teritoriului european prin (1) furnizarea de informa\ii, statistici, analize ]i 
scenarii comparabile privind dinamica teritoriului, precum ]i prin (2) eviden\ierea capitalului 
teritoriului ]i poten\ialului de dezvoltare a regiunilor ]i teritoriilor de dimensiuni mai mari, 
contribuind, astfel, la cre]terea competitivit`\ii, intensificarea cooper`rii teritoriale ]i dezvoltarea 
durabil` ]i echilibrat` a teritoriului european. 

Programul de Cooperare Transnationala Sud Estul Europei 
Pentru perioada 2007 – 2013 bugetul Programuluil de Cooperare Transnationala SEE 

a fost de 245,11 milioane Euro. 
Axe prioritare: 

- Sprijinirea inov`rii ]i antreprenoriatului; 
- Protec\ia ]i imbun`t`\irea mediului inconjurator; 
- Imbunatatirea accesibilitatii; 
- Dezvoltarea sinegiilor ale zonelor cu potential. 

Programul Operational INTERREG IV C 
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Pentru perioada 2007 – 2013 bugetul PO INTERREG IV C a fost de 405,09 milioane Euro. 
Axe prioritare: 

- Inovarea si economia cunoasterii: Inovarea, certetarea si dezvoltarea tehnologica; 
antrepenoriatul si IMM-urile; societatea informationala; ocuparea fortei de munca, capitalul uman si 
educatie; 

- Mediul si prevenirea riscurilor: managementul apei, deseurilor, energia si 
transportul public, patrimoniul cultural si peisajul. 

Programul de Opeational INTERACT 2007-2013 
Bugetul PO INTERACT 2007-2013 a fost de 40,04 milioane Euro. 
Axe prioritare: 

- Dezvoltarea si livrarea serviciilor; 
- Asistenta tehnica; 
 

g) Granturi 
Programul de finantare MATRA 
MATRA este un program de finantare al Ministerului de Afaceri Externe din Olanda 

compus dintr-o gama larga de componente ce sprijina procesul de transformare sociala ce are loc in 
Europa Centrala si de Est. Unul din componentele programului MATRA este Programul de 
Granturi Mici acordate de Ambasada (Matra Small Embassy Projects Programme) cunoscut si sub 
denumirea de Matra-KAP. 

Matra-KAP este un program implementat prin intermediul Ambasadei Regatului Tarilor de 
Jos la Bucuresti. Beneficiari in cadrul acestui program sunt organizatii neguvernamentale cu 
personalitate juridica stabilita in Romania, autoritati publice locale, institutii si agentii. Activitatile 
ce pot fi finantate in cadrul programului MATRA trebuie sa poata fi incluse in cadrul uneia sau mai 
multora din urmatoarele sectoare: legislatie si justitie, administratie publica/ordine publica, 
informatii publice/media, drepturile omului/minoritati, protectia mediului, intarirea capacitatii 
ONG-urilor, politici sociale si de ocupare a fortei de munca, sanatate, educatie, cultura, bunastare si 
dezvoltarea de politici in vederea asigurarii de locuinte. 

Suma maxima care se acorda pentru finantarea unui proiect in cadrul acestui program este 
de EURO 15,000. Beneficiarul sprijinului acordat trebuie sa contribuie financiar si/sau in natura la 
implementarea proiectului. Durata de implementare a proiectului nu poate depasi 12 luni. 
 

Mecanismul Financiar SEE 2009-2014 (Granturile SSE) 
Acordul între Uniunea European` ]i Statele Donatoare (Norvegia, Islanda ]i Liechtenstein), 

pentru Mecanismul Financiar SEE 2009-2014 cu privire la asisten\a nerambursabil` acordat` de 
acesta în perioada 2009-2014, a fost semnat in anul 2010. 

Mecanismul Financiar SEE 2009 – 2014 (denumit si Granturile SSE) î]i propune s` 
contribuie la reducerea disparit`\ilor economice ]i sociale din Spa\iul Economic European ]i la 
consolidarea rela\iilor de cooperare între Statele Donatoare ]i statele beneficiare prin intermediul 
sectoarelor prioritare propuse. 

Prin acest mecanism, România urmeaz` s` beneficieze de o asisten\` financiar` total` de 
190.75 milioane Euro. 

Aplicanti eligibili: 
- Autoritati locale si nationale; 
- ONG-uri si organizatii ale societatii civile; 
- Companii private si publice, parteneriate public/privat; 
- Institutii de invatamant si de cercetare; 
- Studentii si personalul didactic; 

Mecanismul Financiar SEE (Granturile SEE) 2009-2014 sprijin` proiecte în urm`toarele 
14 domenii de finan\are: 

- Biodiversitate ]i serviciile ecosistemelor - 15 milioane Euro 
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- Monitorizarea mediului ]i planificare ]i control integrate – 8,18 milioane Euro 
- Reducerea utilizarii de substante periculoase – 10 milioane Euro 
- Eficienta energetica – 8 milioane Euro 
- Energie regenerabila – 8 milioane Euro 
- Adaptarea la schimbarile climatice – 5 milioane Euro 
- Sectorul maritim – 15 milioane Euro 
- Societatea civila – 30 milioane Euro (Fondul pentru ONG-uri) 
- Copii si tineri in situatii de risc si initiative locale si regionale pentru reducerea 

inegalitatilor nationale si promovarea incluziunii sociale – 22 milioane Euro 
- Promovarea egalitatii intre sexe si a echilibrului intre viata profesionala si cea personala 

– 4.52 milioane Euro 
- Conservarea si revitalizarea patrimoniului cultural si natural – 14 milioane Euro 
- Promovarea diversitatii in cultura si arte in cadrul patrimoniului cultural european – 6.82 

milioane Euro 
- Cercetare in cadrul sectoarelor prioritare – 20 milioane Euro 
- Fondul de burse – 4 milioane Euro 
Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014 (Granturi Norvegiene) 
La data de 28 iulie 2010, a fost semnat Acordul între Uniunea European` ]i Regatul 

Norvegiei pentru Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014 cu privire la asisten\a 
nerambursabil` acordat` de acesta în perioada 2009-2014. 

Obiectivele generale ale granturilor norvegiene sunt reducerea disparit`ților sociale și 
economice în Spațiul Economic European, respectiv înt`rirea rela\iilor bilaterale dintre statele 
donatoare ]i cele beneficiare. 

Prin acest mecanism, România urmeaz` s` beneficieze de o asisten\` financiar` total` de 
115,20 milioane Euro. 

Domenii finantate prin Granturile Norvegiene 2009-2014 
- Captarea si stocarea carbonului; 
- Inovare industriala pe baze ecologice; 
- Munca decenta si dialog tripartit; 
- Consolidarea capacitatii si cooperarea institutionala intre institutiile publice, 

autoritatile locale si regionale din Romania si cele din Norvegia; 
- Initiative privind sanatatea publica; 
- Violenta domestica si violenta bazata pe deosebirea de sex; 
- Cooperare Schengen si combaterea criminalitatii transfrontaliere si a crimei 

organizate, inclusiv a traficului de persoane si a grupurilor criminale itinerante; 
- Consolidarea capacitatii in cadrul sistemului judiciar si a cooperarii; 
- Servicii corectionale, inclusiv sanctiuni non-privative de libertate. 
 

h) Institutii financiare interne si international 
Banca European` de Investitii (BEI) 
BEI imprumut` pan` la 50% din valoarea unui proiect si cofinanteaz` investitiile impreun` 

cu alte b`nci (Banca European` pentru Reconstructie si Dezvoltare). 
Banca Mondial` sau Banca International` de Reconstructie si Dezvoltare (BIRD) 

BIRD s-a dedicat exclusiv ajutor`rii pe termen lung a t`rilor intarziate. BIRD ofer` imprumuturi 
si ajutoare dezvolt`rii t`rilor cu venituri mijlocii si mici. Banca Mondial` se ofer` ca un mijloc de 
finantare independent pentru completarea finant`rilor necesare si nu pentru substituirea finant`rilor 
nationale. 

Banci locale 
Majoritatea bancilor au in portofoliu programe de finan\are pentru proiectele cu componenta 

fonduri europene: 
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BRD - EUROBRD 
BRD le ofer` beneficiarilor de fonduri europene post-aderare suport specializat pe intreaga 

durat` de pregatire, aprobare ]i implementare a proiectelor, prin programul dedicat EUROBRD. 
Programul EUROBRD include, fara insa a se limita doar la aceste modalitati de sprijin: 

- Solutii de finantare, adaptate necesitatilor clientilor si potentialilor clienti 
- Consultanta financiara pentru identificarea structurii optime de finantare 
- Consiliere in ceea ce priveste incadrarea ideii/proiectului in cadrul Programelor 

Operationale sau al Programului National de Dezvoltare Rurala 
- Indrumare, in functie de tipul proiectului, catre firme de consultanta specializate 

pentru redactarea planului de afaceri, a studiului de fezabilitate si a cererii de finantare. 
BCR – Credite pentru co-finantarea/pre-finantarea proiectelor implementate cu 

fonduri europene. 
Creditele de investi\ii se pot acorda atât pentru prefinan\area fondurilor nerambursabile 

aprobate în cadrul proiectului cât ]i pentru cofinan\area cheltuielilor eligibile ]i neeligibile din 
cadrul proiectului, în condi\iile prev`zute de reglement`rile interne BCR privind activitatea de 
creditare. 

Beneficiari eligibili: clien\i persoane juridice, autorit`\i publice locale, asocia\ii familiale ]i 
persoane fizice autorizate, clien\i care implementeaz` proiecte cu finan\are din fonduri europene 
post aderare. Sunt admi]i la creditare ]i clien\ii start-up care î]i încep activitatea printr-o investi\ie 
în cadrul unui proiect dezvoltat cu finan\are din fonduri europene post aderare. 

Alte banci ce ofera solutii de finantare sunt: Banca Transilvania, Raiffeisen Bank, Bancpost, 
Unicredit Tiriac Bank, Banca Romaneasca. 
 

i) Alte surse de finan\are (ambasade, funda\ii, organiza\ii) 
Mai multe ambasade cu misiune in Romania (Olanda, Canada, Elvetia, Danemarca) ofera o 

serie de finant`ri pentru domenii, cum ar fi ingrijirea copiilor, dezvoltare social` si implicarea 
societ`tii civile in deciziile administratiei locale. 

Principalele organizatii neguvernamentale str`ine care colaboreaz` cu institutiile si 
organizatiile romanesti in diferite sectoare de activitate sunt Agentia Elvetian` pentru Dezvoltare si 
Cooperare, Fundatia Charles Stewart Mott (SUA), Alianta pentru initiative voluntare si dezvoltare 
Allavida (Anglia). 

Fundatii care pot finanta diverse initiative ale institutiilor publice sau ale societ`tii civile 
sunt: Fundatia Principesa Margareta, Fundatia Vodafone, Fundatia Dinu Patriciu, Fundatia Dan 
Voiculescu, Fundatia Soros, Fundatia Bill si Melinda Gates, Fundația NESsT. 
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