Strategia de dezvoltare a Comunei Gura Caliței, Judeţul Vrancea – 2014-2020

STRATEGIE de DEZVOLTARE
Comuna Gura Caliței
Județul Vrancea
PERIOADA 2014 - 2020

Împreună vom reuși!

1

Strategia de dezvoltare a Comunei Gura Caliței, Judeţul Vrancea – 2014-2020

Titlul Proiectului: „STRATEGIA DE
DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICĂ A COMUNEI
GURA CALIȚEI ÎN PERIOADA 2014-2020”

Beneficiar: UAT a Comunei Gura Caliței – Judeţul
Vrancea

Elaborat de: S.C. ALMA CONSULTING S.R.L.
Focşani

2

Strategia de dezvoltare a Comunei Gura Caliței, Judeţul Vrancea – 2014-2020
CUPRINS
Introducere…………………………………………………………...………………….….....6
1.Cadrul general al elaborării strategiei ............................................................................. .7
1.1. Definirea termenilor de referinţă în domeniul planificării dezvoltării ………………………..…11
2. Cadrul strategic naţional, regional, judeţean .................................................................12
2.1. Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi
2013-2020-2030........................................................................12
2.2. Planul Naţional de Dezvoltare (PND) ............................................................................. 14
2.3. Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 ………………………………….15
2.4. Strategia de Dezvoltare a Regiunii Sud-Est 2014-2020…................................................17
2.5. Strategia de Dezvoltare a Judeţului Vrancea....................................................................22
3. Cadrul natural al Comunei Gura Caliței.........................................................................22
3.1. Aşezarea geografică............................................................ …………………………….22
3.2. Relief, climă, vegetație, faună, seismicitate......................................................................24
3.3. Reţea hidrografică ....................................................................................... ……………28
3.4. Resurse naturale şi protecţia mediului…………………………………..………………29
3.5. Repere istorice ........................................................................................................ …….31
3.6. Demografie........................................................................................................................33
4. Profilul socio-economic al localității Gura Caliței în prezent........................................36
4.1. Infrastructura localității şi transportul ..............................................................................36
4.1.1. Infrastructura de transport .............................................................................................37
4.1.2. Infrastructura de utilităţi publice ...................................................................................40
4.1.3. Infrastructura energetică ……………………………………...……………………….43
4.1.4. Infrastructura de telecomunicații ...................................................................................44
4.2. Managementul unui mediu sustenabil ..............................................................................44
4.3. Incluziune socială şi managementul de diminuare a sărăciei ...........................................61
4.4. Educaţie ............................................................................................................................66
4.5. Sănătate ............................................................................................................................72
4.6. Cultură ……………………………………………………………………………….….74
4.7. Turism ..................................................................................................................... ……77
4.8. Tineret ..................................................................................................................... ……79
4.9. Dezvoltarea economică a localităţii Gura Caliței..............................................................82
4.10. Antreprenoriatul micilor afaceri ........................................................................... ….....86
4.11. Aranjamente instituţionale şi servicii de relaţii cu publicul .................................. …....88
3

Strategia de dezvoltare a Comunei Gura Caliței, Judeţul Vrancea – 2014-2020
4.12. Rezultatele obținute prin sondajul de opinie……..………………………………..….92
4.12.1. Profilul respondenţilor…………………………………………………………..….92
4.12.2. Gradul de mulţumire al locuitorilor privind principalele aspecte ale comunităţii….96
4.12.3. Principalele probleme imediate şi de perspectivă ale comunei,
în viziunea locuitorilor ……………………………………………………………………98
4.12.4. O analiză corelațională a răspunsurilor la chestionar................................................101
5. Analiza SWOT ................................................................................................................102
5.1. Analize SWOT sectoriale ..............................................................................................103
5.1.1 Analiza SWOT – Dezvoltare locală ............................................................................103
5.1.2. Analiza SWOT – Mediul ambiant ..............................................................................104
5.1.3 Analiza SWOT – Cultură, tineret şi societate civilă.....................................................106
5.1.4.Analiza SWOT – Dezvoltarea economiei locale..........................................................107
5.1.5. Analiza SWOT – Turism ...........................................................................................109
5.1.6 Analiza SWOT – Dezvoltare socială, educaţie, sănătate ...............................................110
5.1.7.Analiza SWOT – Servicii publice………………………………...…………………..111
5.2. Analiza SWOT integrată a comunei Gura Caliței...........................................................112
6. Viziunea strategică ......................................................................................................... 116
7. Direcţii strategice de dezvoltare .....................................................................................118
7.1. Obiectivul general şi obiectivele specifice de dezvoltare durabilă……………… …118
7.2. Direcții strategice de dezvoltare ............................................................................……119
7.2.1. Direcții de dezvoltare domeniul Infrastructura localității şi transportul .....................119
7.2.2. Direcții de dezvoltare domeniul Managementul unui mediu sustenabil ............... ....122
7.2.3. Direcții de dezvoltare domeniul Incluziune socială şi managementul de diminuare a
sărăciei ……………………………………………………………………………………..125
7.2.4. Direcții de dezvoltare domeniul Educaţie ...................................................................128
7.2.5. Direcții de dezvoltare domeniul Sănătate ............................................................ …..130
7.2.6. Direcții de dezvoltare domeniul Cultură .............................................................. ….133
7.2.7. Direcții de dezvoltare domeniul Turism .....................................................................135
7.2.8. Direcții de dezvoltare domeniul Tineret .....................................................................138
7.2.9. Direcții de dezvoltare domeniul Dezvoltarea economică a comunităţii......................141
7.2.10. Direcții de dezvoltare domeniul Antreprenoriatul micilor afaceri ............................144
7.2.11. Direcții de dezvoltare domeniul Aranjamente instituţionale şi servicii de relaţii cu
publicul………………………………………………...……………………………………146
8. Planuri de acțiune ...........................................................................................................150
8.1. Infrastructura localităţii şi transportul ............................................................................150
4

Strategia de dezvoltare a Comunei Gura Caliței, Judeţul Vrancea – 2014-2020
8.2. Managementul unui mediu sustenabil………………………………………………..166
8.3. Incluziune socială şi managementul de diminuare a sărăciei .....................................168
8.4. Educaţie ......................................................................................................................169
8.5. Sănătate .......................................................................................................................170
8.6. Cultura .........................................................................................................................171
8.7. Turism ..........................................................................................................................173
8.8. Tineret, dezvoltarea economică a comunităţii antreprenoriatul micilor
afaceri..................................................................................................................................174
8.9. Aranjamente instituţionale şi servicii de relaţii cu publicul ....................................... 175
9. Implementarea şi monitorizarea strategiei ................................................................176
Bibliografie………………………………………………………………………………..179
Anexe……………………………………………………………………………………..183
Anexa 1. Chestionarul utilizat în sondajul de opinie în rândul cetăţenilor comunei Gura
Caliței……………………………………………………………………………………..184
Anexa 2. Surse de finanţare pentru proiecte………………………………………………189
Anexa 3. Instituţii responsabile cu accesarea fondurilor europene post-aderare………….218
Anexa 4. Listă de abrevieri………………………….……………………………………..222
Anexa 5. Contacte utile……………………………………………………………………224

5

Strategia de dezvoltare a Comunei Gura Caliței, Judeţul Vrancea – 2014-2020

Introducere
1. CONTEXT GENERAL
România participă ca membru cu drepturi depline la Politica de Coeziune a Uniunii
Europene, beneficiind astfel, prin intermediul instrumentelor structurale, de sprijin financiar
pentru susţinerea dezvoltării sale economice şi sociale.
În aceste condiţii, se impune realizarea unor strategii de dezvoltare la toate nivelurile
administrativ-teritoriale: naţional, regional, judeţean şi, desigur, local, aceste strategii având
rolul unor instrumente de gestionare a problemelor cu care se confruntă comunităţile mai
restrânse.
În etapa actuală, orice comunitate modernă trebuie să aibă o viziune strategică privitoare la
dezvoltarea sa pe termen mediu şi lung, în absenţa acesteia fiind imposibilă valorificarea unor
oportunităţi şi resurse importante, materiale şi umane, existente pe plan local.
Prezenta strategie de dezvoltare locală a fost realizată pornind de la problemele identificate la
nivelul comunităţii din Gura Caliței, probleme abordate într-un cadru integrat, corelat cu
obiectivele şi planurile strategice de la nivelurile politice şi administrativ-teritoriale mai largi.

Demersurile întreprinse pentru elaborarea planului s-au bazat pe câteva principii:
asigurarea caracterului realist şi ştiinţific, implicarea comunităţii (atât a populaţiei cât şi a
factorilor de decizie locali), transparenţa, obiectivitatea, coerenţa şi continuitatea eforturilor
conjugate.
Strategia de dezvoltare locală a comunei Gura Caliței reprezintă instrumentul
principal de lucru al administraţiei publice locale pentru următorii 10-15 ani şi, fiind cunoscut și
acceptat de întreaga comunitate locală, există siguranța că el corespunde celor mai importante
obiective imediate şi de perspectivă ale locuitorilor.
Strategia de dezvoltare socio-economică a comunei Gura Caliței îşi propune să
valorifice potenţialul, oportunităţile şi realele disponibilităţi de dezvoltare locale, inclusiv
crearea unui mediu de afaceri sănătos și stimulativ, menit a atrage investiţii private importante și
a mobiliza resursele de creație și de energie ale cetățenilor de pe aceste meleaguri, destul de
încercați de vitregiile naturii.
La realizarea acestui important document strategic şi-au adus contribuţia, alături de
firma contractată, întregul personal al Primăriei Gura Caliței, precum și întreprinzători locali
care merită recunoştinţa locuitorilor acestei frumoase zone din judeţul Vrancea!
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1. Cadrul general al elaborării strategiei
„Strategia de dezvoltare a comunei Gura Caliței, 2014 – 2020” este realizată în
cadrul unui proiect finanțat din fonduri locale, ca expresie a înțelegerii importanței acestui
document de către conducătorii comunității, Unitatea Administrativ Teritorială a Comunei
Gura Caliței, dl. Primar Nicolae Țandără.
Proiectul are ca principal obiectiv elaborarea acestui document care să pună în lumină
aspiraţiile de dezvoltare ale comunităţii, printro abordare realistă a problemelor locale,
bazându-se pe potenţialul de dezvoltare al zonei.
Autoritatea Contractantă Unitatea Administrativ Teritorială a Comunei a încredințat
echipei SC AlmaConsulting SRL din Focşani, contractul pentru elaborarea Strategiei de
Dezvoltare a Comunei Gura Caliței, 2014-2020”, în urma unui proces de cumpărare directă,
derulat în conformitate cu prevederile OUG 34/2006.
Necesitatea acestui contract apare în contextul aderării României la Uniunea
Europeană şi a accesării fondurilor structurale. Acest lucru creează, pe de o parte,
oportunitatea dezvoltării durabile a localităţilor cu ajutorul fondurilor comunitare, dar, în
același timp, se creează noi presiuni asupra competitivității economiei locale.
Valorificarea acestor noi oportunităţi cere însă alocarea unor resurse semnificative din
partea actorilor locali, atât la nivelul capacității administrative necesare pentru accesarea,
implementarea şi monitorizarea adecvată a acestor fonduri, cât şi de ordin financiar, de
furnizare a cofinanțării obligatorii.
În consecință, este necesară o prioritizare clară a inițiativelor de dezvoltare,
fundamentată pe o analiză riguroasă a situației locale specifice, astfel încât să fie maximizat
impactul socio-economic al acestor investiții, în contextul resurselor inevitabil limitate,
disponibile pentru mobilizare în orizontul de timp 2014 - 2020.
Strategia de dezvoltare economico-socială a comunei Gura Caliței îşi propune să
valorifice potenţialul, oportunităţile şi disponibilităţile de dezvoltare de care dispune, inclusiv
crearea unui mediu de afaceri stimulativ şi competitiv, menit a atrage investiţii private
importante din ţară şi chiar din străinătate.
Planificarea strategică reprezintă unul dintre instrumentele pe care comunităţile locale
îl pot utiliza pentru a avea certitudinea că politicile şi programele stabilite corespund
aşteptărilor cetăţenilor şi necesităţilor de dezvoltare locală durabilă.
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Printre obiectivele propuse pot fi menţionate: importanţa formării unei obișnuințe a
participării publice, stimularea capacităţii de adaptare a cetăţenilor la cultura schimbării,
transformarea comunei Gura Caliței într-un punct de referinţă pentru alte comune, şi, nu în
ultimul rând, utilizarea eficientă şi concentrată a tuturor resurselor locale corelată cu
atragerea şi utilizarea raţională a fondurilor de finanţare publice şi private.
Strategia de dezvoltare economico - socială reprezintă un instrument participativ, care
are drept scop asigurarea progresului economic şi social al comunităţii, protejând în acelaşi
timp resursele şi mediul pentru generaţiile viitoare. Ea se adresează unei game largi de
probleme economice, sociale şi de mediu ale comunităţii, care sunt relevante pentru
obiectivele propuse, necesare obţinerii dezvoltării durabile şi creşterii coeziunii economice şi
sociale.
Analiza socio-economică a comunei Gura Caliței a fost realizată din perspectiva a 11 domenii
de interes:
1. Infrastructură şi transport;
2. Managementul unui mediu sustenabil;
3.

Incluziune socială şi managementul de diminuare a sărăciei;

4. Educaţie;
5. Sănătate;
6. Cultură;
7. Turism;
8. Tineret;
9. Dezvoltarea economică a comunităţii;
10. Antreprenoriatul micilor afaceri;
11. Aranjamente instituţionale şi servicii de relaţii cu publicul.
Aceste domenii reprezintă sinteza principalelor domenii ale politicilor europene:
 Agricultură, pescuit și alimentație
 Politica Agricolă Comună, dezvoltare rurală, acvacultură , Politica comună de
Pescuit, siguranță alimentară;
 Intreprinderi;
 Sectoare industriale, Politici privind întreprinderile, IMM-uri, piața unică,
libera circulație, competitivitate, concurență;
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 Combaterea schimbărilor climatice;
 Schimbările climatice, Energie pentru o lume în schimbare;
 Politici transversale
 Criza economică și financiară, Europa 2020-o nouălegiferare, dezvoltare
durabilă, multilingvism;
 Cultură, educație și tineret;
 Mass-media și cultura audio-vizuală, educație și formare, sport, tineret;
 Economie, finanțe și impozite;
 Servicii financiare, buget, concurență, vamă, economie, lupta împotriva fraudei,
impozitare;
 Ocuparea forței de muncă și drepturi sociale;
 Ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și egalitatea de șanse;
 Energie și resurse naturale;
 Energie, rețele transeuropene;
 Mediu, consumatori și sănătate;
 Consumatori, mediu, siguranța alimentară, sănătate, politica maritimă,
dezvoltare durabilă;
 Relații internaționale și afaceri externe;
 Politica externă și de Securitate comună, dezvoltare, extindere, cooperare,
politici externe, ajutor umanitar, drepturile omului, comerț exterior;
 Justiție, afaceri interne și drepturile cetățenilor;
 Libertate, Securitate și justiție;
 Regiunile și dezvoltarea locală;
 Politica regională, Fondul de dezvoltare Regională;
 Stiința și Tehnologia;
 Etica, Societatea informațională, mass-media și audiovizual, cercetare;
 UE pe înțelesul tuturor;
 Societate civilă, ONG-uri, instituțiile UE, tratatele UE, Viitorul Europei,
Tratatul de la Lisabona;
 Transport și călătorii;
 Turism, Rețele transeuropene.
Documentul prezent a fost elaborat prin utilizarea surselor multiple de informație cum ar
fi:
9
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Statistici oficiale în profil teritorial publicate de către Direcția Județeană de Statistică
Vrancea, Direcţia de Sănătate Publică Vrancea;



Informațiile conținute în analizele, rapoartele şi studiile existente, inclusiv în strategii
de dezvoltare locală existente la nivelul județului Vrancea;



Informațiile conținute în Planul de Dezvoltare Regională al Regiunii Sud-Est, alte
planuri relevante existente la nivel regional şi local (cum ar fi Planul Local de Acțiune
pentru Învățământ, Planul Regional de Acțiune privind Ocuparea Forţei de Muncă).
Toate documentele consultate sunt menţionate în bibliografia prezentei lucrări.



Strategii Naționale în diverse domenii.

În ansamblul său, procesul de elaborare a strategiei a cuprins patru etape:
1. Studierea profilului socio-economic al localităţii printr-un sondaj de opinie în rândul
locuitorilor comunei Gura Caliței.
În această etapă au fost aplicate 90 de chestionare locuitorilor de ambele sexe şi de
diferite vârste şi ocupaţii (salariaţi, pensionari, administratori/acționari ai diverselor
mici unități economice, șomeri).
2. Documentarea cu privire la Strategiile de Dezvoltare la nivel naţional, al Regiunii de
Sud-Est şi judeţean.
3. Realizarea analizei SWOT şi stabilirea viziunii administrației publice locale asupra
dezvoltării comunei. În cadrul discuţiilor purtate la nivelul Primăriei s-au identificat
problemele cu care se confruntă comunitatea pe fiecare dintre cele 11 domenii
abordate. De asemenea, au fost identificate oportunitățile şi posibilitățile de
dezvoltare.
4. Elaborarea, în forma finală, a documentului “Strategia de dezvoltare a comunei
Gura Caliței-Judeţul Vrancea pentru perioada 2014 – 2020”.
Acest document va asigura implicarea generală a factorilor locali, a cetăţenilor, în
elaborarea şi implementarea planurilor de dezvoltare a comunei Gura Caliței pe termen
mediu şi lung şi a proiectelor pe termen scurt şi mediu care derivă din aceste planuri.
Pe lângă acestea, strategia va orienta programele sectoriale ale instituţiilor şi organizaţiilor
locale, va furniza informaţiile necesare sectorului privat şi va implica pe reprezentanţii
acestuia în planificarea dezvoltării economice locale, va asigura fundamentarea solicitărilor
de finanţare pentru proiectele prioritare, a împrumuturilor etc.
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1.1.

Definirea termenilor de referinţă în domeniul planificării dezvoltării
Elaborarea şi prezentarea unei strategii locale presupun utilizarea unor noţiuni mai

puţin uzuale şi, implicit, mai dificil de asimilat de către instituţii, organizaţii, comunităţi. De
aceea, se impune definirea termenilor mai des întâlniţi în această lucrare:
Comunitate locală = include şi identitatea administrativă (satul, comuna, oraşul etc).
Dezvoltare: evoluţie, progres. Procesul de îmbunătăţire, creştere, expansiune sau clarificare
(sens, mers al lucrurilor).
Dezvoltare durabilă = proces de dezvoltare care răspunde nevoilor actuale fără a periclita
capacitatea generaţiilor viitoare de a răspunde propriilor lor nevoi.
Dezvoltare Economică = dezvoltare care are ca scop primar stimularea economiei locale,
diversificarea oportunităţilor de ocupare a forţei de muncă, încurajarea stabilirii şi dezvoltării
comerţului, serviciilor şi industriei, sau oricărei alte forme de angrenare a creşterii economice
a unei comunităţi.
Dezvoltare Socială = dezvoltare care are ca obiectiv final îmbunătăţirea standardelor de viaţă
şi a nivelului de trai ale persoanelor, grupurilor sociale, comunităţii, societăţii în ansamblul
ei.
Dezvoltare Comunitară = dezvoltare care urmăreşte ridicarea standardelor în domeniul
relaţiilor între indivizi, grupuri, organizaţii şi instituţii într-o comunitate, construcţia
structurilor/ reţelelor comunitare care pot să asigure cadrul comun de acţiune pentru obţinerea
beneficiilor comune şi implicarea acestora în procesul decizional al dezvoltării.
Planificare = proces mental individual, de grup sau comunitar, de analiză şi decizie asupra
căilor de acţiune în cazul apariţiei unui eveniment sau pentru atingerea unor obiective.
Planificare strategică = procesul mintal de determinare a obiectivelor de dezvoltare a
comunităţii pe termen lung şi definirea căilor de atingere a acestora.
Strategie = un cadru de acţiune care stabileşte căile şi procedurile de atingere a unor
obiective predefinite care poate fi supus monitorizării, evaluării şi modificării. Trasează calea
de la situaţia actual, prezentă, la situaţia dorită, aşteptată.
Viziune = o imagine concretă a unui posibil viitor (în general peste 10 ani) pe care
comunitatea doreşte să-l creeze, asigurând bazele elaborării strategiei şi stabilirii obiectivelor
dezvoltării.
Obiective = direcţii şi ţinte finale către care sunt îndreptate eforturile şi resursele.
Plan de Acţiuni = un plan detaliat pe termen scurt şi mediu, care descrie acţiunile şi paşii
necesari aplicării planului strategic. Conţine: responsabilitatea asumării sarcinilor, calendarul
desfăşurării acţiunilor, resursele alocate, metodele de monitorizare şi evaluare.
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Acţiuni = componente ale unor activităţi umane care conduc la atingerea unor scopuri.
Proiect = program, plan al unei acţiuni viitoare.

2. Cadrul strategic naţional, regional, judeţean
Făcând parte dintr-un areal geografic şi socioeconomic mai larg, orice localitate este
conectată în mod firesc, la regiunile mai mult sau mai puţin învecinate. Această realitate
impune autorităţilor locale ca, în demersurile politice şi administrative pe care le fac, să ţină
seama de această interdependenţă a tuturor zonelor. Aşa se justifică necesitatea elaborării
oricăror strategii şi proiecte într-o concepţie unitară şi corelată cu celelalte cadre de nivel mai
amplu, respectiv naţional, regional şi judeţean.

2.1. Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României
Orizonturi 2014-2020-2030

Strategia de Dezvoltare Durabilă a fost adoptată de Consiliul Uniunii Europene la 9
iunie 2006; această strategie s-a constituit ca o viziune coerentă şi unitară având ca obiectiv
general ameliorarea calităţii vieţii actuale şi viitoare a comunităţilor capabile să-şi
gestioneze eficient resursele şi posibilităţile de inovare ecologică şi socială ale economiilor
lor, în scopul asigurării bunăstării, protejării mediului şi asigurării coeziunii sociale.
Strategia Uniunii Europene pentru Dezvoltare Durabilă stă la baza Strategiei
Naţionale a României ca un model pentru factorii care elaborează politici publice în scopul
schimbării comportamentului cetăţenilor atât în societatea europeană cât şi în cea
românească, pentru implicarea activă a decidenţilor publici şi privaţi, precum şi a cetăţenilor
în elaborarea, implementarea şi monitorizarea obiectivelor unei dezvoltări durabile a
societăţilor lor.
Strategia de Dezvoltare Durabilă a României vizează realizarea următoarelor
obiective strategice pe termen scurt, mediu şi lung astfel :
 Orizont 2015: Încorporarea organică a principiilor şi practicilor dezvoltării durabile în
ansamblul programelor şi politicilor publice ale României ca stat membru al UE.
 Orizont 2020: Atingerea nivelului mediu actual al țărilor Uniunii Europene la principalii
indicatori ai dezvoltării durabile.
12
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 Orizont 2030: Apropierea semnificativă a României de nivelul mediu din acel an al țărilor
membre ale UE din punctul de vedere al indicatorilor dezvoltării durabile.
Direcţiile principale de acţiune ale Strategiei Naţionale detaliate pe sectoare şi orizonturi
de timp sunt:
 Corelarea raţională a obiectivelor de dezvoltare, inclusiv a programelor investiţionale
în profil inter-sectorial şi regional, cu potenţialul şi capacitatea de susţinere a
capitalului natural;
 Modernizarea accelerată a sistemelor de educaţie şi formare profesională, sănătate
publică şi servicii sociale, ţinând seama de evoluţiile demografice şi de impactul
acestora pe piaţa muncii;
 Folosirea generalizată a celor mai bune tehnologii existente, din punct de vedere
economic şi ecologic, în deciziile investiţionale; introducerea fermă a criteriilor de
eco-eficienţă în toate activităţile de producţie şi servicii;
 Anticiparea efectelor schimbărilor climatice şi elaborarea din timp a unor planuri de
măsuri pentru situaţii de criză generate de fenomene naturale sau antropice;
 Asigurarea securităţii şi siguranţei alimentare prin valorificarea avantajelor
comparative ale României, fără a face rabat de la exigenţele privind menţinerea
fertilităţii solului, conservarea biodiversităţii şi protejarea mediului;
 Identificarea unor surse suplimentare de finanţare pentru realizarea unor proiecte şi
programe de anvergură, în special în domeniile infrastructurii, energiei, protecţiei
mediului, siguranţei alimentare, educaţiei, sănătăţii şi serviciilor sociale;
 Protecţia şi punerea în valoare a patrimoniului cultural şi natural naţional; racordarea
la normele şi standardele europene privind calitatea vieţii.
Strategia de Dezvoltare a Comunei Gura Caliței pentru perioada 2014 – 2020 îşi
propune dezvoltarea locală pe baze durabile prin:


Asigurarea implicării cetăţenilor şi educării acestora în spiritul consultării şi
participării în planificarea resurselor pentru dezvoltarea Comunei, precum şi
pregătirea pentru procesul de monitorizare a implementării.



Pregătirea actorilor locali pentru planificarea dezvoltării locale pe baza conştientizării
valorilor, a potenţialului local existent, a spiritului patriotic local.



Iniţierea şi extinderea parteneriatelor interinstituţionale şi intersectoriale .



Integrarea, în cadrul demersurilor strategice, a aspectelor sociale şi economice cu cele
de dezvoltare teritorială a comunei Gura Caliței.
13
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Asigurarea condiţiilor pentru protejarea patrimoniului natural şi cultural al
comunităţii şi valorificarea durabilă a acestuia în proiecte intersectoriale şi integrate .



Asumarea rolurilor la nivel teritorial şi iniţierea unei noi relaţii urban-rural cu unităţile
administrativ teritoriale din aria de influenţă reciprocă.

2.2. Planul Naţional de Dezvoltare (PND)
Planul Naţional de Dezvoltare (PND) este instrumentul de bază prin care ţara noastră
va încerca să recupereze cât mai rapid diferenţele de dezvoltare socială şi economică faţă de
ţările avansate ale Uniunii Europene.
PND reprezintă documentul de planificare strategică şi programare financiară multianuală,
conceput pentru a orienta şi stimula dezvoltarea socio-economică a României în conformitate
cu Politica de Coeziune a Uniunii Europene.
Întucât până la data realizării prezentei strategii locale nu a fost disponibil în spaţiul public
nicio variantă a PND 2014-2020, se impune precizarea celor şase priorităţi naţionale
conţinute în structura PND 2007-2013, cu atât mai mult cu cât România nu a reuşit să atingă
în totalitate obiectivele propuse pentru perioada respectivă, ele rămânând, aşadar, încă
valabile.
Cele şase priorităţi naţionale de dezvoltare sunt:
-

Creşterea competitivităţii economice şi dezvoltarea economiei bazată pe
cunoaştere;

-

Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de transport;

-

Protejarea şi îmbunătăţirea calităţii mediului;

-

Dezvoltarea resurselor umane, promovarea ocupării şi incluziunii sociale şi
întărirea

capacităţii administrative;

-

Dezvoltarea economiei rurale şi creşterea productivităţii în sectorul agricol;

-

Diminuarea decalajelor de dezvoltare ale regiunilor ţării

Pentru revitalizarea activităților economice din mediul rural şi diversificării acestora
se impune susținerea activităților agricole prin realizarea de servicii specifice, a activităților
de agroturism, a producției de artizanat şi a altor activități cu specific agricol (sericicultura,
apicultura, cultivarea ciupercilor, plantelor medicinale şi a fructelor de pădure), înfiinţării de
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noi pensiuni agroturistice, modernizarea celor existente şi dezvoltarea serviciilor pentru
petrecerea timpului liber (terenuri de sport, echitație, ciclism etc.).
Modernizarea şi competitivitatea sectorului agricol vor avea consecințe pozitive
asupra mediului rural, deoarece creșterea productivității şi competitivității agricole va putea
determina o revenire a forței de muncă în zonele rurale.
Dezvoltarea activității economice şi sociale presupune sprijinirea inițiativelor
particulare şi ale comunităţii pe baza principiului parteneriatului, prin care să se asigure
accesul la consultanță, educaţie, infrastructură medicală şi dezvoltarea durabilă a tuturor
localităților.

2.3. Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020
Strategia de dezvoltare rurală a României pentru următorii ani se înscrie în
contextul de reformă şi dezvoltare pe care UE şi-l propune prin strategia Europa 2020 care
stabileşte ţinte ambiţioase pentru statele membre în domeniul educaţiei, inovării,
energiei/mediului, ocupării forţei de muncă şi incluziunii sociale si îmbunătăţirea
competitivităţii în general.
Pe baza acestui document, fiecare stat membru îşi stabileşte ţinte şi planuri de acţiune la
nivel naţional sub forma unui Plan Naţional de Reformă care este monitorizat în mod
periodic.
PNDR (finanțat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală) susține
dezvoltarea strategică a spațiului rural prin atingerea următoarelor obiective:
1. Restructurarea şi creşterea viabilităţii exploataţiilor agricole ;
2. Gestionarea durabilă a resurselor naturale și combaterea schimbărilor climatic;
3. Diversificarea activităţilor economice, crearea de locuri de muncă, modernizarea
infrastructurii şi serviciilor pentru îmbunătățirea calităţii vieţii în zonele rurale .
Îndeplinirea obiectivelor strategice din PNDR 2014-2020 se va realiza prin cele 6
priorități/axe de dezvoltare rurală:
1. Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, în silvicultură și în
zonele rurale .
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Rezultatele așteptate sunt: o forță de muncă mai bine pregătită, cu o structură pe
vârstă îmbunătăţită, o mai bună utilizare a terenului, pătrunderea pe piață a fermelor de
subzistență, o agricultură comercială modernă, creșterea valorii adăugate şi îmbunătăţirea
calităţii produselor, care vor asigura pe viitor creșterea productivității şi competitivității
sectoarelor agricol şi forestier.
2. Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de
agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovative si a
gestionării durabile a pădurilor .
Obiectivul măsurilor din Axa 2 este de a îmbunătăţi mediul în spațiul rural, de a
conserva biodiversitatea printr-un management durabil al terenurilor agricole şi forestiere.
3. Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea
produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură.
Se vor urmări: îmbunătăţirea competitivităţii producătorilor primari printr-o mai
eficientă integrare a acestora în lanţul agroalimentar prin intermediul schemelor de
calitate, al creşterii valorii adăugate a produselor agricole, al promovării pe pieţele locale
şi în cadrul circuitelor scurte de aprovizionare, al grupurilor şi organizaţiilor de
producători şi al organizaţiilor interprofesionale .
4. Refacerea, conservarea și consolidarea ecosistemelor care sunt legate de agricultură
și silvicultură.
Obiectivele vor fi: refacerea, conservarea şi dezvoltarea biodiversităţii, inclusiv în
zonele Natura 2000, în zonele care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte
constrângeri specifice şi în cadrul activităţilor agricole de mare valoare naturală, precum
şi a stării peisajelor europene, ameliorarea gestionării apelor, inclusiv gestionarea
îngrăşămintelor şi a pesticidelor, prevenirea eroziunii solului şi ameliorarea gestionării
acestuia.
5. Promovarea utilizării eficiente a resurselor și sprijinirea tranziției către o economie
cu emisii reduse de carbon și rezilientă la schimbările climatice în sectoarele agricol,
alimentar și silvic.
Rezultatele vizate sunt: eficientizarea utilizării apei în agricultură şi a utilizării
energiei în sectorul agroalimentar, facilitarea furnizării şi a utilizării surselor regenerabile
de energie, a subproduselor, a deşeurilor, a reziduurilor şi a altor materii prime
nealimentare, în scopul bioeconomiei, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și de
amoniac din agricultură.
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6. Promovarea incluziunii sociale, reducerea sărăciei şi dezvoltarea economică în
zonele rurale.
Se aşteaptă: facilitarea diversificării, a înfiinţării şi a dezvoltării de întreprinderi mici
şi crearea de noi locuri de muncă .

2.4. Strategia de Dezvoltare a Regiunii Sud-Est 2014-2020
Regiunea Sud - Est a României acoperind 35.762 km² (15% din suprafaţa totală a
ţării), este a doua ca mărime din cele 8 ale României, având în componenţă 6 judeţe: Brăila,
Buzău, Constanţa, Galaţi, Tulcea şi Vrancea.
Datorită aşezării ei geografice, Regiunea Sud-Est cuprinde o mare varietate de
elemente, diferite de la un judeţ la altul, făcând-o, astfel, cea mai heterogenă zonă a
României. Astfel, pornind de la relieful care cuprinde toate formele (şes, luncă, dealuri,
munţi), unele dintre apele cele mai importante ale Europei (Dunărea, Marea Neagră),
Regiunea S-E a evoluat, de-a lungul anilor, către dezvoltarea unor industrii diversificate,
cuprinzând atât industria uşoară (confecţii, alimentară) cât şi cea grea (construcţii navale,
chimică, siderurgică, energetică).
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Acest tablou atât de divers al Regiunii S-E a impus, în mod firesc, elaborarea şi
adoptarea unor strategii de dezvoltare cuprinzând o multitudine de elemente şi obiective pe
termen scurt, mediu şi lung.

Strategia de Dezvoltare Regională promovează o abordare integrată cu privire la
principiile guvernării regionale, accesibilitatea şi mobilitatea forţei de muncă, protecţia
mediului, dezvoltarea economică, corelate cu obiectivele şi ţintele stabilite prin strategiile de
la nivel european. Se asigură în acest fel sinergia măsurilor promovate la nivel naţional şi
regional cu cele de la nivel european, aceasta fiind unica modalitate în care finanţările
europene pot fi utilizate corect şi eficient.
Obiectivul general al Strategiei de dezvoltare a Regiunii Sud-Est este acela de a
promova dezvoltarea durabilă şi îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei, astfel încât aceasta să
devină o regiune competitivă pe termen lung şi atractivă pentru investiţii, cu valorificarea
patrimoniului de mediu, a resurselor umane superior calificate, crearea de noi oportunităţi de
ocupare a forţei de muncă şi creşterea semnificativa a PIB-ului regional până în 2020, până la
90% din media naţională.
Obiectivele specifice vizează următoarele:
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• Creşterea atractivităţii şi competitivităţii zonelor urbane promovând modernizarea
infrastructurii din mediul urban, conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea
patrimoniului istoric şi cultural și îmbunătățirea calității mediului în zonele urbane.
• Îmbunătăţirea accesibilităţii, mobilităţii şi conectivităţii în regiune, prin crearea unui sistem
multimodal de transporturi bazat pe principiile durabilităţii, inovării şi securităţii, capabil să
asigure legături rapide şi eficiente cu pieţele internaţionale, valorificând poziţia geo-strategică
deosebită a regiunii, cu accent deosebit pentru racordarea optimă a regiuni la sistemele
teritoriale
învecinate pentru fluidizarea maximă a circulaţiei bunurilor, persoanelor şi informaţiilor,
asigurând un standard european al infrastructurilor.
• Realizarea unui sistem teritorial deschis şi competitiv şi atenuarea disparităţilor economice
şi sociale intra şi interregionale prin stimularea dezvoltării întreprinderilor şi productivităţii
întreprinderilor prin utilizarea de produse şi procese inovative, crearea condiţiilor favorabile
pentru localizarea de noi investiţii şi întărirea potenţialului celor existente prin dezvoltarea
serviciilor de calitate destinate întreprinderilor, sprijinirea creşterii economice a sectoarelor
cu valoare adăugată ridicată, precum şi prin creşterea ratei de ocupare a forţei de muncă.
• Creșterea atractivității regiunii ca destinație turistică prin promovarea turismului regional
integrat, dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii turistice și creșterea calității serviciilor
turistice oferite.
• Valorificarea eficientă şi durabilă a patrimoniului natural prin crearea / modernizarea
infrastructurilor necesare, precum şi prin implementarea unor măsuri de protecţie a mediului
şi de prevenire a riscurilor de mediu, pentru crearea de noi oportunităţi de creştere economică
durabilă şi de creştere a calităţii vieţii.
• Crearea condiţiilor pentru o regiune eficientă în utilizarea resurselor, prin creşterea
eficienţei energetice si exploatarea potentialului regional pentru productia de energie din
surse regenerabile.
• Creşterea ratei participării populaţiei în sistemul de învăţământ şi de formare profesională
asigurând o calitate crescută a serviciilor de educaţie şi de formare profesională, adaptate la
noile cerinţe ale pieţei muncii, precum şi o infrastructură şi dotări îmbunătăţite.
Promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei prin creşterea calităţii serviciilor
sociale, de sănătate și susţinerea activităţilor specifice economiei sociale şi îmbunătăţirea
infrastructurii şi dotărilor.
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• Modernizarea sectorului agricol şi piscicol și diversificarea activităţilor rurale cu activități
complementare agriculturii și pisciculturii, pentru creșterea calității vieții în zonele rurale prin
dezvoltarea infrastructurii și îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și populația
rurală.
• Întărirea capacităţii administrative, prin dezvoltarea resurselor umane în administraţia
publică, prin îmbunătăţirea serviciilor publice şi prin promovarea parteneriatelor la nivel
regional şi local.
• Intensificarea cooperării transfrontaliere terestre și maritime, prin valorificarea durabilă a
potențialului uman, material și a resurselor de mediu existente în zonele de graniță.
(sursa: http://www.adrse.ro/ )
Toate aceste obiective sunt coerente cu documentele programatice naţionale şi
europene, vizând asigurarea unei dezvoltări echilibrate a teritoriului Regiunii, prin
valorificarea resurselor locale şi susţinerea economiilor judeţelor, cu păstrarea valorilor
mediului înconjurător şi asigurarea condiţiilor de oportunităţi egale pentru întreaga populaţie.
Un alt rezultat al aplicării acestei strategii de dezvoltare va fi asigurarea unei dezvoltări
echilibrate a Regiunii şi eliminarea disparităţilor intraregionale.
Dintre obiectivele regionale legate de gestionarea deşeurilor, autoritatea locală din
Gura Caliței se poate implica în mod direct în atingerea următoarelor:
-

Asigurarea resurselor umane direct implicate în sistemul de gestionare a deşeurilor (ca
număr şi pregătire profesională), şi a celor materiale, în special în ceea ce priveşte
asigurarea dotărilor necesare corespunzătoare;

-

Implementarea sistemelor de colectare separată a deşeurilor prin separarea fluxurilor
de deşeuri periculoase de cele nepericuloase din deşeurile menajere

-

Reducerea cantităţilor de deşeuri biodegradabile depozitate

-

Reducerea cantităţii de deşeuri de ambalaje depozitate

-

Colectarea selectivă şi valorificarea deşeurilor voluminoase

-

Recuperarea anvelopelor uzate pentru valorificare, reciclare sau valorificare
termoenergetică

-

Reutilizarea, reciclarea şi valorificarea deşeurilor de echipamente electrice şi
electronice

-

Creşterea gradului de conştientizare a publicului privind impactul depozitării
deşeurilor asupra sănătăţii şi mediului, în special prin creşterea conştientizării asupra
bunelor practici .
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Împăduririle constituie un element esenţial în asigurarea sănătăţii mediului
înconjurător şi, implicit, a oamenilor. În Regiunea de Sud-Est, situaţia împăduririlor este cea
din graficul de mai jos, în care se observă că Judeţul Vrancea a avut una dintre cele mai bune
evoluţii la acest capitol în ultimii ani, şi aceasta se datorează, desigur, şi acţiunilor întreprinse
la nivelul Comunei Gura Caliței:

Cheltuielile pentru cercetare şi dezvoltare în judeţele Regiunii Sud-Est, între anii 2009-2011:
Judeţul
Regiunea Sud-Est
Brăila
Buzău
Constanţa
Galaţi
Tulcea
Vrancea

2009

2010
91.591
2.601
4.093
28.091
45.475
9.625
1.706

2011
89.095
2.910
3.943
27.299
38.196
14.998
1.749

63.413
707
1.634
26.054
18.941
15.788
289

Sursa: Anuarul Statistic al României, INS, Bucureşti, 2012

La capitolul investiţiilor în cercetare şi dezvoltare, însă, din păcate, Judeţul Vrancea
este situat pe ultimul loc, după cum reiese din tabelul de mai sus. Comuna Gura Caliței,
nedispunând de specialişti cu înaltă calificare în domeniul care o avantajează cel mai mult
(agricultura), nu poate decât să „contribuie” la acest statut al judeţului. Aceasta nu înseamnă,
însă, că, în viitor, Gura Caliței nu ar putea face parte integrantă dintr-un colectiv care să
vizeze dezvoltarea zonei şi chiar a judeţului.
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2.5. Strategia de Dezvoltare a Judeţului Vrancea
La momentul realizării Strategiei de Dezvoltare a Comunei Gura Caliței, Strategia de
Dezvoltare a Judeţului Vrancea 2014-2020 nu era finalizată.
De aceea, pentru realizarea Strategiei comunei Gura Caliței, au fost luate în considerare alte
documente emise la nivelul judeţului sau care se referă la judeţul Vrancea, pe diferite
sectoare de activitate, precum şi - pentru unele repere - Strategia de Dezvoltare a judeţului
Vrancea, 2007-2013. Aceste documente sunt menţionate în bibliografia anexată.

3. Cadrul natural al Comunei Gura Caliței

3.1.

Aşezarea geografică

Comuna Gura Caliței din judeţul Vrancea este situată în partea central-sudică a
judeţului, pe malurile râului Râmna, în zonă colinară, şi are o suprafaţă totală de 4700 ha, din
care 800 ha în intravilan şi 3900 ha în extravilan.
Delimitarea teritorială a comunei Gura Caliței este determinată de următoarele
vecinătăţi: Nord – comunele Poiana Cristei, Cotești ; Sud – comunele Dumitrești, Bordești;
Est – comunele Urechești, Popești, Gugești; Vest – comunele Dumitrești, Chiojdeni.
Comuna Gura Caliței cuprinde zece sate, amplasate în jurul satului de reşedinţă, şi
anume: Gura Caliței, Bălănești, Cocoșari, Dealul Lung, Groapa Tufei, Lacul lui Baban,
Plopu, Poienile, Rașca, Șotârcari.
Coordonatele geografice sunt: 45°35′16″N 27°01′02″E .
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Harta fizică a Judeţului Vrancea, cu vecinătăţile
Comuna Gura Caliței este străbătută de drumul județean 204P, care traversează
localitatea de la un capăt la altul și care asigură ieșirea la drumul național/european E85 în
comuna Dumbrăveni, permițând astfel legătura cu reședința județului (municipiul Focșani);
de asemenea, dispune de o reţea de drumuri comunale şi vicinale care leagă satele comunei și
permit conexiunea cu localitățile din apropiere și din județele limitrofe.
Orașele cele mai mari din apropierea comunei Gura Caliței sunt Rîmnicul Sărat, la 30
km și Focșani, la 40 km, comuna având astfel acces relativ ușor la facilitățile oferite de
mediul urban.
23

Strategia de dezvoltare a Comunei Gura Caliței, Judeţul Vrancea – 2014-2020

Situarea Comunei Gura Caliței pe harta Judeţului Vrancea

Harta principalelor drumuri din vecinătatea Comunei Gura Caliței,
care fac legătura cu restul ţării

3.2. Relief, climă, vegetație, faună, seismicitate
Comuna Gura Caliţei este aşezată în Depresiunea Râmnei, depresiune intracolinară pe
cursul râului Râmna, aflată în regiunea dealurilor subcarpatice din porţiunea sudică a curburii
Carpaţilor.
Altitudinea terenului variază între 100 şi 500 m. Dealul Măgura, situat în partea
stângă a Râmnei, este singura excepţie, având cota de 525 m.
Dealurile ce străjuiesc râul Râmna sunt prelungiri ale dealului Deleanu (698 m) şi ale
masivului deluros Gărbova (974 m) din partea de nord-vest, orientate, în general, pe direcţia
nord-vest spre sud – est, mai rar spre nord – sud, a căror altitudine absolută variază între 300
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şi 525 m. Din culmile dealurilor principale, se desprind numeroase culmi secundare, care
coboară treptat către râul Râmna. Dintre aceste dealuri menţionăm: dealul Lung, ce se
desface din culmea Alunului şi se întinde printre râurile Râmna şi Raşca; dealul Stânii, care
se întinde în partea de apus a satului Lacul lui Baban; dealul Constandoiu în partea de
miazăzi; dealul Caliţei, ce se desprinde din dealul Constandoiu spre vest.
Văile principale sunt: valea Râmna, care străbate comuna ca o adevărată coloană
vertebrală, valea Raşca şi valea Peleticul, în partea de nord a comunei, şi valea Caliţei în
partea de sud – vest a comunei.
Solul este în general slab productiv pentru cereale. Este bun pentru cultura pomilor
fructiferi şi a viţei de vie, fiind format din soluri podzolice, soluri brune şi brun acide, soluri
erodate, soluri podzolice gălbui şi pe alocuri cernoziom degradat. Pe unele porţiuni de teren
compoziţia geologică cuprinde straturi de pietrişuri şi grohotişuri, sub care se găsesc soluri
nisipoase aşezate la rândul lor pe soluri luto–argiloase. Straturile de deasupra, datorită
structurii lor specifice, permit pătrunderea rapidă a apei pe verticală, care însă nu poate trece
prin solul luto–argilos. Din această cauză îşi schimbă direcţia, orientându-se pe orizontală,
fapt care facilitează marile alunecări de teren ca cele din anii 1970 şi 1981, din satele
comunei.
Solul slab permite formarea de ogaşe, torenţi şi pâraie, care îl degradează, determinând
schimbări în aspectul morfologic general. (Momanu, Bălan, 2010).
Zona climaterică temperat – continentală a localităţii se caracterizează prin ierni lungi
şi friguroase, prin primăveri scurte şi bogate în precipitaţii şi prin toamne lungi şi mai sărace
în precipitaţii.
Durata perioadei de ger de – 25°C este de 30 – 40 de zile şi are loc în lunile ianuarie –
februarie.
Durata perioadei calde de 10 – 20°C este de circa 150 de zile cu perioade toride de peste 22 –
25°C, circa 30 de zile. În ultima perioadă s-au înregistrat şi temperaturi de peste 30°C, în
lunile iunie, iulie şi august, ca urmare a încălzirii globale.
În ceea ce privește temperaturile, acestea sunt:
- temperatura medie anuală este de 8 – 9° C;
- media lunii celei mai calde este de + 16°C;
- media lunii celei mai reci este de – 3°C;
- media absolută pozitivă, + 39°C;
- media absolută negativă, – 38°C;
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Prima zi de îngheţ apare în perioada 1 octombrie până la începutul lunii noiembrie. Ultima zi
de îngheţ apare în perioada 11 aprilie - 21 aprilie.
Fiind aşezată în sud-estul curburii Carpaţilor, comuna se află sub influenţa dominantă
a vânturilor de sud-vest, nord-est şi nord. Crivăţul bate dinspre nord-est şi nord, provocând
viscoliri şi geruri mari iarna, iar vara aducând călduri mari şi secetă.
Vânturile dinspre sud şi sud – vest sunt în general vânturi calde şi aducătoare de ploaie.
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Vedere de ansamblu asupra localității Gura Caliței
Vegetaţia spontană este formată din diferite specii de arbori: stejar, fag, gorun, cireş,
plop, tei, paltin, frasin, carpen, alun, corn, molid, ulm, mojdrean, salcâm, jugastru etc., care
cresc în pădurile de foioase şi de conifere ce înconjoară satele comunei Gura Caliţei.
Cea mai mare parte a comunei Gura Caliței este ocupată de păduri, 7384 ha, reprezentând
64% din suprafața totală a comunei.
(http://www.galvalearimnicului.ro/Plan%20de%20dezvoltare.pdf)
Pădurea se întindea, cu secole în urmă, până în vatra satelor. Cu timpul, însă,
suprafeţe întinse de pădure au fost defrişate, iar terenul eliberat era folosit pentru cultivarea
plantelor.
În anii 1975 – 1976, Ocolul Silvic Gugeşti a iniţiat o acţiune de mare anvergură, plantând
puiet de molid pe o suprafaţă de 180 de ha, situată în partea sud – vestică a satului Gura
Caliţei.
În comuna Gura Caliţei cresc şi foarte mulţi pomi fructiferi: pruni, cireşi, nuci, meri,
vişini, peri, gutui, piersici, caişi etc., aceştia fiind plantaţi fie în livezi compacte, fie răzleţi în
grădinile gospodăriilor ţărăneşti sau pe terenurile ocupate de alte culturi.
Păşunile şi fâneţele au vegetaţie formată din asociaţii mixte de firuţă violacee,
măzăriche, păiuş vânăt şi roşu, iarba câmpului, ghizdeiul şi altele cu o valoare nutritivă bună.
Fauna din zona comunei cuprinde următoarele animale sălbatice: iepurele, lupul, ursul,
căprioara, veveriţa, vulpea şi mistreţul. În păduri trăiesc păsări cum sunt: privighetoarea,
rândunica, turturica, mierla, vrabia, piţigoiul, ciocârlia, cucul, prepeliţa şi altele. (Momanu,
Bălan, 2010).
Fiind una dintre comunele zonei Vrancea, Gura Caliței nu poate fi scutită de cutremurele
frecvente care se produc aici. Astfel, sunt menționate seisme crustale pe falii din zonele
extracarpatice, în zonele Adjud-Tecuci, Mărășești-Panciu, Focșani, Dumitrești-Gura Caliței și
Râmnicul Sărat.

http://www.cutremur.net/2014/11/cutremurele-crustale-din-vrancea.html
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3.3. Reţea hidrografică
Comuna Gura Caliţei este străbătută de râul Râmna, una dintre principalele ape
curgătoare ale judeţului Vrancea şi din partea de est a ţării.
Râmna izvorăşte din versantul nordic al vârfului Alunul (837 m) de pe raza comunei
Andreiaşu de Jos, intră în comuna Gura Caliţei și, după ce traversează și alte comune din
vecinătate, se varsă în râul Putna. Râmna are o lungime de 66 km (conf. GAL Valea
Râmnicului). Ea primeşte afluenţi mai importanţi pe dreapta, de la pâraiele: Valea Neagră
unită cu Peleticul şi Tinoasa, apoi cu Raşca şi pârâul Caliţa. Pe stânga, are ca afluent pârâul
Oreavu, care se varsă în Râmna aproape de satul Gologanu.
Una dintre caracteristicile reţelei hidrografice a Râmnei constă în faptul că majoritatea
afluenţilor secundari şi chiar dintre cei principali seacă în timpul verii. Chiar şi Râmna a secat
în mai multe rânduri, în anii 1947, 1960, 1961, 1963 şi 1964.
În timpul marilor viituri, acest râu aduce mari pagube, deoarece accelerează procesul de
eroziune a solului, iar apele sale revărsate peste maluri distrug tot ce întâlnesc în cale, aşa
cum s-a întâmplat în 1952, 1970 şi în vara anului 2005 cu ocazia inundaţiilor. În tabelul de
mai jos se observă că în anul 2005 s-au înregistrat cele mai puternice viituri în bazinul
Râmnei:

Principalele viituri din bazinul hidrografic al Râmnei
Staţia hidrometrică

Data producerii viiturii

Groapa Tufei
(1970 – 2007)

12 – 16 VII 2005

514

19 - 25 VIII 1979
17 - 25 V 1970
10 – 14 VIII 2006
12 – 23 VII 2005

446
307
191
600

16 - 19 V 1970
19 – 24 VIII 1979
10 – 14 VIII 2006

225
165
131

Jilişte
(1970 – 2007)

(Sursa: Olteanu Elena Oana)
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Între anii 2005-2013, problemele cauzate de viiturile puternice formate în bazinul
hidrografic Vrancea, care au distrus drumuri, poduri, podeţe, gospodării, locuinţe, au
determinat luarea unor măsuri de către locuitori şi autorităţile locale.

Alunecări de teren în zona Gura Caliței (sursa: internet)

3.4. Resurse naturale şi protecţia mediului

Calitatea aerului
Determinări cu privire la conţinutul în dioxid de sulf, dioxid de azot, amoniac, pulbere
in suspensie şi sedimentabile cât şi a conţinutului in clor, fluor, acid clorhidric, nu au fost
efectuate în teritoriu, dar, se poate face aprecierea că în zonă, nefiind unităţi industriale
poluatoare, nu au fost semnalate cazuri de îmbolnăvire a populaţiei sau de fitotoxicitate care
să aibă drept cauză elementele de poluare arătate mai sus; de aceea, se poate considera că
aerul, acest element indispensabil vieţuitoarelor, are o calitate bună şi că locuitorii pot fi în
siguranţă în localitate, din acest punct de vedere.
Zgomotul (poluarea sonoră)
Deteminări privind nivelul de zgomot nu au fost efectuate , dar nu există surse de
zgomot care să creeze disconfort oamenilor.
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Managementul deşeurilor
Managementul deşeurilor se referă la colectarea, transportul, tratarea, reciclarea şi
depozitarea deşeurilor. De obicei, termenul se referă la materialele rezultate din activităţi
umane şi la reducerea efectului lor asupra sănătăţii oamenilor, a mediului, sau aspectului unui
habitat. Gestionarea deşeurilor are ca scop şi economisirea unor resurse naturale prin
reutilizarea părţilor recuperabile. Deşeurile gestionate pot fi atât solide, cât şi lichide sau
gazoase, precum şi cu diverse proprietăţi (de exemplu radioactive), necesitând metode de
tratare specifice fiecăruia.
Odată cu obligativitatea închiderii tuturor depozitelor de deşeuri menajere din mediul rural la
16 iulie 2009, primăriile au fost nevoite să rezolve problema colectării şi transportului
gunoiului la singurele depozite rămase neînchise ( până în anul 2017 ) – Haret şi Adjud.
Costurile mari ale acestor operaţiuni raportat la bugetele sărace şi obligativitatea colectării
părţii reciclabile din deşeuri au determinat un număr mare de primării să creeze sisteme de
colectare selectivă , în special a ambalajelor, reducând astfel volumul de deşeuri care trebuie
depozitat.
Vrancea, din păcate, se află printre puţinele judeţe din ţară care nu deţine un depozit de
deşeuri
ecologic.
În comuna Gura Caliței, deşeurile provin de la gospodăriile populaţiei, fiind în mare
măsură deşeuri solide provenite de la animalele din gospodărie, alte resturi menajere şi
vegetale.
La nivelul comunei nu există un serviciu de gospodărie care să asigure colectarea deşeurilor.
Evacuarea acestora revine fiecărui proprietar deţinător de mijloace proprii hipo sau auto iar
depozitarea se face în puncte stabilite de către autoritatea locală.
Curăţarea străzilor şi întreţinerea zonelor verzi este asigurată atât de proprietari, în dreptul
zonelor în care deţin proprietatea, cât şi de către angajaţi ai primăriei ( persoane beneficiare
ale Legii nr. 416/ 2002 privind venitul minim garantat şi ale Legii nr. 76/ 2002 privind
sistemul asigurărilor pentru şomaj ) care au ca obiect de activitate acest lucru precum şi
întreţinerea zonelor verzi din perimetrul instituţiilor publice.
Cantitatea generată de deşeuri lemnoase (rămăşiţe, scoarţă de copac, rumeguş) de
aproape 300 agenţi economici din judeţ este valorificată termoenergetic pentru abur
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tehnologic sau pentru încălzirea locuinţelor. Principala unitate generatoare de deşeuri
lemnoase în Gura Caliței este SC CUCU SI PUPAZA SRL.
Zona comunei Gura Caliței este una dintre cele mai afectate de degradări ale
terenurilor; astfel, evaluările făcute au evidenţiat 562 ha eroziuni de adâncime şi 800 ha
alunecări de teren.
Principalele lucrări de amenajare effectuate in comună au vizat regularizări pe Râul
Râmna la Gura Caliței, în lungime de 6,80 km, astfel de lucrari urmand a continua in
perioada urmatoare, alaturi de cele ce privesc consolidarea si stabilizarea terenurilor.
Pentru îmbunătăţirea calităţii mediului se intenţionează realizarea unor perdele forestiere de
protecţie, alături de conştientizarea de către toţi cetăţenii şi agenţii economici a necesităţii
dezvoltării unei agriculturi durabile, construită pe baze ştiinţifice .

3.5. Repere istorice
În comuna Gura Caliţei s-au descoperit urme de viaţă materială care datează de
aproximativ 4500 de ani, ceea ce demonstrează că această localitate are un trecut milenar.
Cea mai veche localitate atestată arheologic este satul Bălăneşti, astăzi pe cale de
dispariţie din cauza marilor alunecări de teren din anul 1981.
Primul sat menţionat într-un document scris medieval, este localitatea Poienile, în anul 1661,
celelalte sate fiind menţionate mai târziu: Bălăneşti în anul 1675, Peleticul în 1689, Gura
Caliței în 1691, Lacul lui Baban în 1814, Dealul Lung şi Raşca în anul 1838, Șotârcari în
1869; Plopu, care mai înainte s-a numit şi Dealul Lung, apare menţionat abia în anul 1900,
iar satele Cocoşari şi Groapa Tufei în anul 1872.
În decursul secolelor a existat în această comună o permanentă continuitate a vieţii
omeneşti, locuitorii acestor meleaguri trăind și participând la toate marile evenimente istorice
ale românilor (revoluția lui Tudor Vladimirescu din 1821, războiul pentru independență din
1877, marea răscoală țărănească din 1907, Unirea Principatelor Române din 1859, cele două
războaie mondiale). (Momanu, Bălan, 2010).
La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna Gura Caliței purta numele de Lacu lui
Băban, făcea parte din plasa Marginea de Sus a județului Râmnicu Sărat și avea în
compunere satele Lacu lui Băban (denumit și Constandoiu), Gura Caliței, Groapa Tufei,
Poenile, Bălănești și Cocoșari, cu o populație totală de 1617 locuitori. În comună funcționau
trei biserici și o școală mixtă cu 150 de elevi. La acea vreme, pe teritoriul actual al comunei,
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mai funcționa în plaiul Râmnicul din același județ și comuna Dealu Lung, formată din satele
Peletic, Plopu, Rașca, Tinosu și Șotănari, cu o populație de 898 de locuitori. Aici existau
două biserici (una datând din 1833) și o școală mixtă cu 28 de elevi.
Anuarul Socec din 1925 consemnează desființarea comunei Dealu Lung și includerea
ei în comuna Lacul lui Băban, cu satele Cocoșari, Constandoiu, Gura Caliței, Peletic, Plopu,
Poenile, Tinoasa și cătunele Bălănești, Groapa Tufei, Rașca și Șotărcari, populația totală fiind
de 2812 locuitori. Ea era arondată plășii Plăginești a aceluiași județ.
În 1950, comuna a fost transferată raionului Focșani din regiunea Putna, apoi (după
1952) din regiunea Bârlad și (după 1956) din regiunea Galați. Satul Gura Caliței a fost la un
moment dat separat de comună și a format comuna Gura Caliței împreună cu satul Terchești,
dar în 1964 această comună a fost desființată și satul Gura Caliței a revenit la comuna Lacu
lui Băban. În 1968, comuna a fost transferată la județul Vrancea, cu această ocazie mai multe
sate nou-apărute (Frasinu, Pomii Cucilor, și Șesu cu Plopi) au fost comasate cu satul Dealu
Lung. După inundațiile și alunecările de teren din 1970, reședința comunei s-a mutat la Gura
Caliței, iar comuna a luat numele satului de reședință.
(http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Gura_Cali%C8%9Bei,_Vrancea)
Numele satului, respectiv comunei Gura Caliţei îşi are originea în gura de vărsare a
pârâului Caliţa în râul Râmna . Primele locuinţe au fost construite, cu siguranţă, în zona de
confluenţă a celor două ape, fiind cea mai favorabilă aşezărilor omeneşti. Este vorba în acest
caz de un toponim care-şi are originea într-un hidronim, derivat din acesta.
În legătură cu denumirea satului Gura Caliţei, circulă însă și o legendă conform căreia, o
bătrână care locuia lângă pârâul care ulterior se va numi Caliţa, avea o frumoasă și curajoasă
fată numită Caliţa. Cu prilejul năvălirii tătarilor, care ajungeau adesea până pe aceste
meleaguri, această fată se urca pe dealul care-i poartă numele, anunţându-şi sătenii cu
strigătul de ,,vin tătarii,, pentru ca ei să se adăpostească în pădurile din jur. Într-una dintre
aceste năvăliri, conform legendei, tătarii au prins-o pe viteaza Caliţa și au omorât-o iar
sătenii, pentru a-i cinsti memoria, au dat numele ei apei, satului și dealului unde ea se urca
pentru a-i vesti. (Momanu, Bălan, 2010).
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3.6 Demografie
La data de 1 iulie 2014, potrivit datelor oferite de INS, situaţia populaţiei pe categorii
de vârstă şi sex era aceasta:
0-9 ani

10-19

20-29

30-39

40-49

50-59

60-69

70-79

Peste 80

279

295

369

385

401

290

254

299

206

149
197
Masc. 139
1409
146
172
Femin. 140
1369
(Sursa: INS Tempo Online)

201

226

166

116

127

88

184

175

124

138

172

118

Total
2778

Reprezentarea grafică a structurii populaţiei
comunei Gura Caliței,
pe grupe de vârstă, în 2014

0-9 ani
10-19 ani
20-29 ani
30-39 ani
40-49 ani
50-59 ani
60-69 ani
70-79 ani
peste 80 ani

Populaţia comunei Gura Caliței, ca majoritatea localităţilor din ţară, a înregistrat în
ultimele decenii o scădere semnificativă, una dintre cauze fiind scăderea ratei natalităţii (de
ex., în 2013 au fost 35 nașteri și 41 decese). O altă cauză majoră a reducerii populației
comunei este fenomenul emigrării în alte regiuni sau ţări, în căutarea unui loc de muncă mai
bine plătit. Astfel, în deceniul 2004-2013 s-au înregistrat 264 plecări din comună și doar 78
stabiliri pe raza acesteia! (INS Tempo Online).
În luna iunie 2015, Serviciul Stării Civile din Primăria Gura Caliței menţionează un total al
populaţiei de 2548 (cu 230 locuitori mai puțin decât în anul anterior).
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POPULATIA la 1 ianuarie pe sexe
Anul 2012

Anul 2013

Anul 2014

Anul 2015

Numar persoane

Numar persoane

Numar persoane

Numar persoane

Sexe

Total

2874

2814

2795

2776

Masculin

1469

1430

1415

1413

Feminin

1405

1384

1380

1363

(Sursa: INS Tempo online)
Densitatea populaţiei este 27 de locuitori pe kmp, faţă de 40 loc./kmp în teritoriul
GAL Valea Râmnicului și cca 80 la nivelul judeţului Vrancea, ceea ce înseamnă o densitate
redusă comparativ cu alte zone rurale ale județului.
Datele ultimelor patru recensăminte arată scăderea drastică a numărului cetăţenilor comunei
Gura Caliței, astfel:
Anul în care s-a făcut 1977
recensământul
Nr. populaţie
4348

1986

2002

2011

3520

3117

2473

Numărul locuitorilor din satele comunei, în anul 2011 față de 2002:
Satul component
TOTAL COMUNĂ
GURA CALITEI
BALANESTI
COCOSARI
DEALUL LUNG
GROAPA TUFEI
LACUL LUI
BABAN
PLOPU
POENILE
RASCA
SOTARCARI

Nr. Locuitori în 2011
2473
895
8
101
107
57

Nr. Locuitori în 2002
3117
1091
9
134
209
67

376
372
329
209
19

Sursa: Recensămintele populației din 2002 și 2011
Majoritatea

locuitorilor

sunt români (96,44%),

Tendința (%)
-21%
-18%
-9%
-25%
-49%
-15%
-21%

475
439
460
216
17

pentru

-16%
-29%
-4%
+11%

3,56%

din

populație,

apartenența etnică fiind necunoscută.
După religie, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși (95,71%). Restul sunt adventişti
de ziua a şaptea ori cu religie nedeclarată.
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Ocupaţia de bază a 98% dintre locuitorii comunei Gura Caliței este agricultura, deşi,
în fiecare sat există şi câte un număr restrâns de locuitori care au şi alte ocupaţii.
Astfel, în satul Gura Caliței - în afara ocupaţiei preponderent agricole- există şi un
număr de alte profesii şi ocupaţii, determinate de existența unor instituţii şi agenţi economici,
reprezentând : cadrele didactice, personalul medical uman şi veterinar, funcţionari publici şi
alţi salariaţi din administraţia publică locală, personal silvic, salariaţi în domeniul cultelor,
comerţului şi muncitori, aceştia fiind angajaţi în special ai agenţilor economici locali.
În ciuda scăderii drastice a populației prin plecarea din satele comunei, sunt locuitori
care au investit în locuințe noi, în această zonă, semn al dorinței de a se stabili și a rămâne în
aceste locuri.

Case noi în Gura Caliței (foto: Alma Consulting – 2015
Locuinte existente la sfarsitul anului pe forme de proprietate

Anul 2010
Forme de proprietate

Anul 2011

Anul 2012

Anul 2013

Numar

Numar

Numar

Localitati
UM: Numar
Numar

Proprietate publica

176338 GURA CALITEI

5

3

3

3

Proprietate privata

176338 GURA CALITEI

1213

1234

1237

1239

(Sursa: INS Tempo online)
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4. Profilul socio-economic al localității Gura Caliței în prezent
Între judeţele din Regiunea de Sud-Est, Judeţul Vrancea este pe locul doi (după
Buzău) la numărul de sate (331), populaţia fiind astfel predominant rurală, ceea ce creează un
anumit cadru pentru posibilităţile de dezvoltare socio-economică a localităţilor.

4.1.

Infrastructura localității

Termenul “infrastructură” acoperă o varietate de elemente ale bazei tehnico-materiale
ale unei localități, care asigură bunul mers al comunităţii, elemente care, în cazul comunei
Gura Caliței se pot clasifica, astfel:

Infrastructura :


de transport (terestru, rutier),



de utilitate publică (alimentare cu apă, canalizare, energie termică),



energetică (energie electrică),



de comunicații (telefonie, internet, TV),



socială,



educaţională,



de protecția mediului.

Întrucât ultimele trei categorii vor fi analizate în capitolele de Dezvoltare socialã,
Educaţională şi Mediu, prezenta secțiune va acoperi doar starea primelor patru mari categorii
de infrastructurã și anume: de transport, de utilitate publică, energetic, de comunicații.

4.1.1. Infrastructura de transport
Reţeaua de drumuri din comuna Gura Caliţei are un aspect sinuos care necesită lucrări
de sistematizare.
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Această reţea este alcătuită în prezent din drumul judeţean ce străbate comuna de la
un capăt la celălalt, asigurând legătura cu comunele limitrofe, precum şi din drumurile
comunale.

Intrarea în Gura Caliței
Dat fiind că râul Râmna străbate întreaga comună, pentru a asigura legătura între sate,
s-au construit 6 poduri mari din beton, dintre care patru în satul Gura Caliţei, unul leagă satul
Lacul lui Baban de Poienile şi unul face legătura între Şotîrcari și Cocoşari. Mai există încă
trei poduri din lemn şi tuburi de beton care asigură legătura cu satele Plopu, Raşca şi Groapa
Tufei.

Podul care leagă Lacul lui Baban de Poieni (sursa: Momanu, Bălan, 2010)
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Lista podurilor și podețelor pe cursurile de apă din Gura Caliței (Sursa: Primăria Gura
Caliței)
Principalele căi de comunicaţie care străbat satele comunei sunt:
-drumul judeţean Dealul Lung – Cocoşari - Lacul lui Baban – Gura Caliţei – Eleşteu –
Dragosloveni – Dumbrăveni, care face legătura cu şoseaua naţională ce asigură accesul spre
Focşani, reşedinţa judeţului Vrancea şi spre Bucureşti, capitala ţării;
-drumul comunal Lacul lui Baban – Poienile- Podul Lacului- Odobasca – Coteşti – Focşani
-drumul comunal ce leagă satul Lacul Baban de Dumitreşti;
-drumul comunal care leagă satul Gura Caliţei de Dumitreşti.
Asfaltarea drumului judeţean, de la Gura Caliţei până la şoseaua naţională, asfaltare făcută
între anii 1994–1996 datorită unui fiu al comunei ing. Corneliu I. Bălan – deputat în
Parlamentul României în perioada 1992 – 1996, permite o mai bună legătură între centrul
comunei şi Focşani, reşedinţa judeţului (Momanu, Bălan, 2010).
Lungimea drumurilor din comuna Gura Caliței este următoarea:
Locaţia / satul component
Gura Caliței
Bălănești
Cocoșari
Dealu Lung
Groapa Tufei
Lacul lui Baban

Necesar pentru proiecte
10 000 m
2 000 m
3 000 m
2 000 m
2 000 m
3 000 m
38

Total (în metri)
13 782
4 700
4 000
3 655
3 281
5 100
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Plopu
Poienile
Rașca
Șotârcari
TOTAL

4 000 m
3500 m
5 000 m
1 000 m
35 500 m

6 020
8 980
6 765
2 100
78 393

Sursa: Primăria Gura Caliței

Drumul principal din Gura Caliței (foto: AlmaConsulting)
Necesitatea accesului către toate satele comunei a condus la menţinerea într-o stare
bună a drumului principal, din punctul de vedere al covorului asfaltic precum şi al
principalelor semnalizări rutiere. Mai puţine resurse au putut fi însă alocate drumurilor mai
mici, care sunt încă neasfaltate şi nepietruite, necesitând, cu siguranță, investiții importante.
În ultimii ani, în urma degradărilor suferite din cauza inundaţiilor şi alunecărilor de teren, au
fost realizate reparaţii la poduri şi lucrări de îndiguire şi consolidare a infrastructurii rutiere.
Chestionarul aplicat locuitorilor din Gura Caliței arată că marea majoritate nu sunt
satisfăcuţi de starea drumului principal şi a celor secundare din comună şi consideră că
aceasta este cea mai urgentă problemă de rezolvat atât în viitorul imediat, cât şi în următorii
10 ani.
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4.1.2. Infrastructura de utilităţi publice
Datorită faptului că satele comunei sunt dispersate pe o suprafaţă foarte mare,
condiţiile în care se realizează aprovizionarea cu apă a locuitorilor sunt foarte diferite.
În satele Gura Caliţei, Eleşteu, Bălăneşti, Cocoşari şi Dealul Lung, situate la o altitudine mai
mică, apa freatică nu este la mare adâncime şi aprovizionarea locuitorilor cu apă potabilă se
poate realiza mai uşor, datorită fântânilor săpate şi amenajate încă din cele mai vechi timpuri.
Situaţia se prezintă cu totul altfel în satele Plopu, Poienile, Raşca, punctul Coastă al satului
Gura Caliţei şi Constandoiu (Lacul lui Baban), aşezate în coasta unui deal, la o altitudine mai
mare, unde pânza freatică se găseşte la o adâncime mai mare şi forarea fântânilor întâmpină
dificultăţi serioase. În verile mai secetoase, apa din fântânile acestora seacă, iar cetăţenii
trebuie să-şi aducă apa necesară de la distanţe destul de mari.
Numărul mare de fântâni, de 306 pe comună (în 1986), are explicaţia şi în faptul că
debitul fântânilor este destul de scăzut, sub 2 l/sec.
Începând cu anul 2000, Primăria a întocmit un proiect de alimentare cu apă a satelor Gura
Caliţei şi Lacul lui Baban cu fonduri europene, care s-a finalizat în anul 2007.
La început, apa de foarte bună calitate, a fost livrată cetăţenilor prin cişmele publice,
apoi foarte mulţi cetăţeni s-au racordat la reţeaua publică de alimentare cu apă, asigurându-şi
apa necesară în gospodăriile proprii.

Noua staţie de tratare și pompare a apei din Gura Caliţei (Momanu, Bălan, 2010).
Alimentarea cu apă pe teritoriul comunei Gura Caliței cuprinde Instalaţiile din Gura
Calitei si Lacu lui Baban.
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Sistemul de alimentare cu apă în administrarea Companiei de Utilitati Publice.
Alimentarea cu apă este al treilea cel mai apreciat aspect de către locuitorii comunei
Gura Caliței, 52,2% fiind mulţumiţi şi foarte mulţumiţi de acest lucru, ceea ce nu-i împiedică,
însă, să se aştepte (în procent de 93,6%) ca peste 10 ani, toate gospodăriile din comună să
aibă apă curentă, ca un indicator esenţial de civilizaţie .
Situaţia apei potabile în Gura Caliței:
Nr. total al gospodariilor din comună
Nr. gospodarii cu apa curenta
Gradul de contorizare
Nr. puţuri forate
Adâncimea la care este apa
Lungimea reţelei de aducţiune
Lungimea reţelei de distribuţie
Capacitate instalată producere apă
Nr. Rezervoare de înmagazinare a apei
Gradul de racordare la sistemul de epurare

970
340
35 %
Aprox. 200 m
8 km
12 km
0,048 mc/zi; 2 l/oră
nu
0 %
Sursă date: Primăria Gura Caliței

Pierderile de apă de pe sisteme se încadrează în limitele admise de standardele în
vigoare, pierderi ce rezultă în special din procesul de tratare a apei şi avarii pe reţele.
Cu toate că sursa de apă este subterană, apa brută nu îndeplineşte în totalitate concentraţiile
maxime admise de legislaţia în vigoare.
Nu s-a înregistrat contaminare microbiologică la nivelul comunei Gura Caliței.
Ca urmare a unei monitorizări eficiente a calităţii apei distribuite populaţiei de către
operatorii de apă precum şi a unei bune colaborări între aceştia şi DSP Vrancea, în anul 2011,
la nivelul judeţului Vrancea nu s-au înregistrat evenimente epidemiologice (epidemii hidrice
sau intoxicaţii cu nitraţi).
Canalizare
Conform negocierilor României cu Uniunea Europeană în ceea ce priveşte
implementarea Directivei Europene privind epurarea apelor uzate urbane, la sfârşitul anului
2010, gradul de racordare a locuitorilor la nivel naţional, trebuia să fie de 61%, iar gradul de
racordare la staţii de epurare, 51%.
Până în 2018, toate localităţile din România trebuie să fie racordate la staţii de epurare
şi sisteme de canalizări (în proporţie de 100%).
Pentru aglomerări cu 2000-10000 locuitori (adică oraşe mici, comune şi satepredominant din mediul rural), 9,36 % sunt racordaţi la reţelele de canalizare.
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În comuna Gura Caliței, în 2015 locuitorii nu dispun de canalizare; această stare de
fapt care îi nemulţumeşte pe locuitori a făcut ca majoritatea respondenţilor la chestionarul
aplicat (59%) să menţioneze extinderea reţelei de apă și canalizare ca una dintre urgenţele
care trebuie avute în vedere în Strategia de dezvoltare a comunei lor în următorii ani.
Energie termică
Comuna Gura Caliței nu beneficiază de un sistem funcțional de livrare a energiei
termice în sistem centralizat, încălzirea locuințelor şi a clădirilor de utilitate publică făcânduse individual.
În prezent, majoritatea populației comunei folosește sobe pe lemne ca mijloc de
încălzire.
Conform recensământului din 2011, numărul locuințelor convenționale după dotarea
cu instalații și dependințe era următoarea (în Gura Caliței, comparativ cu județul Vrancea):

Numărul locuințelor
Procent
convenționale în Gura Caliței:
Caliței
1187 din care:
131 au alimentare cu apă în
locuință
113 au canalizare în locuință
1109 au instalație electrică
29 locuințe cu încălzire centrală
759 locuințe cu bucătărie în
interior
108 locuințe cu baie în interior

în

Gura Procent în județul Vrancea
11%

50,8%

9,5%
93,4%
2,4%
63,9%

47,7%
95,8%
26,7%
82,8%

9,1%

45,2%
Sursa: Recensământul 2011

Se observă că, la toate categoriile de facilități ale gospodăriilor din comună, nivelul
dotărilor este situat mult sub cel al județului, reflectând gradul redus de civilizație al zonei și,
în consecință, nevoia de realizare și implementare urgentă a unor proiecte având ca obiective
ameliorarea tuturor acestor aspecte.

42

Strategia de dezvoltare a Comunei Gura Caliței, Judeţul Vrancea – 2014-2020

Blocul de locuințe din Gura Caliței (Foto: AlmaConsulting)

4.1.3. Infrastructura energetică
Energie electrică
Infrastructura energetică a comunei Gura Caliței poate fi caracterizată ca fiind în
general pozitivă. Alimentarea cu energie electrică este asigurată de S.C. Electrica S.A. şi are
un grad de acoperire a comunei de 100%.
Alimentare cu gaz
Deşi este străbătut de o conductă magistrală şi are pe teritoriu, în apropiere de
Municipiul Adjud, un zăcământ recent descoperit, județul Vrancea înregistrează o situație
mai puţin favorabilă în ceea ce priveşte reţeaua de alimentare cu gaze.
În prezent, la fel ca majoritatea localităților din mediul rural al județului, comuna Gura
Caliței nu este racordată la rețeaua de alimentare cu gaz, aceasta fiind însă una dintre
problemele pe care doar 23,3% dintre locuitori o consideră ca fiind foarte importantă de
rezolvat în următorii 10 ani.
Această situație ar fi justificată prin existența altor mari priorități pe care le au
locuitorii comunei (îmbunătățirea drumurilor, consolidarea terenurilor), precum și prin teama
de explozii a populației rurale; situația aceasta, însă, ridică și problema necesității ca
autoritățile locale să explice cetățenilor avantajele utilizării gazelor în gospodării.
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4.1.4. Infrastructura de telecomunicații
Din punctul de vedere al infrastructurii şi ofertei de servicii corespondente
domeniului telecomunicațiilor, comuna Gura Caliței are o situație favorabilă.
Astfel, pe teritoriul comunei există mai multi furnizori de telefonie, tv si broadband, precum:
TeleKOM, ORANGE, VODAFONE, COSMOTE).
In privința accesului la internet și la serviciile de telecomunicații calitativ superioare, s-a
reușit de către operatori, după investiții semnificative în rețea şi implementarea celor mai noi
tehnologii, să se asigure furnizarea de servicii de bandă largă, pe lângă clasicul dialup.
Astfel, în comună, în prezent, furnizorii de internet sunt Romtelecom şi Radiocom.
Singura problemă în ceea ce privește accesul la internet este faptul că acesta este
concentrat mai mult în centrul comunei (la sediul primăriei), conectarea satelor fiind
restricționată din cauza costurilor mari pentru furnizor. Se realizează în general la cei care
deţin şi telefonie fixă prin Romtelecom, iar în ultima perioadă, de către Radiocom, prin
antenele parabolice montate de către fiecare utilizator.
In Gura Caliței există o singură Unitate PTTR, o centrală telefonică digitală, iar abonamente
radio-TV sunt deţinute de circa 90% din populaţie.

4.2.

Managementul unui mediu sustenabil

Mediul înconjurător, ca element esențial al existenţei umane, reprezintă rezultatul
interacțiunii unor elemente naturale - sol, aer, apă, climă, biosferă - cu elemente create prin
activitatea umană. Toți acești factori influențează condițiile de existență şi posibilitățile de
dezvoltare viitoare ale societăţii.
Până nu demult, resursele naturale regenerabile ale Terrei erau suficiente pentru
nevoile omenirii. În prezent, ca urmare a exploziei demografice şi a dezvoltării fără precedent
a tuturor ramurilor de activitate, necesarul de materie primă şi energie pentru producția de
bunuri a crescut mult, iar exploatarea intensă a resurselor Pământului relevă, tot mai evident,
un dezechilibru ecologic.
Conceptul de dezvoltare durabilă (sustenabilă) s-a cristalizat în timp, pe parcursul mai
multor decenii, în cadrul unor dezbateri științifice aprofundate pe plan internaţional şi a
căpătat valențe politice precise în contextul globalizării.
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În istoria recentă, prima semnalare a faptului că evoluțiile economice şi sociale ale
statelor lumii şi ale omenirii în ansamblu nu mai pot fi separate de consecințele activității
umane asupra cadrului natural s-a făcut în raportul din 1972 al Clubului de la Roma intitulat
Limitele creșterii (Raportul Meadows). Documentul sintetiza datele privind evoluția a cinci
parametri (creșterea populației, impactul industrializării, efectele poluării, producția de
alimente şi tendințele de epuizare a resurselor naturale), sugerând concluzia că modelul de
dezvoltare practicat în acea perioadă nu putea fi susținut pe termen lung.
Problematica raporturilor dintre om și mediul natural a intrat în preocupările
comunității internaționale începând cu prima Conferință a ONU asupra Mediului (Stockholm,
1972) şi s-a concretizat în lucrările Comisiei Mondiale pentru Mediu şi Dezvoltare instituite
în 1985. Raportul acestei Comisii, prezentat în 1987 de G. H. Bruntdland şi intitulat Viitorul
nostru comun, a oferit prima definiție acceptată a dezvoltării durabile ca fiind „o dezvoltare
care satisface nevoile generației actuale fără a compromite șansele viitoarelor generații de
a-şi satisface propriile nevoi”. Conceptul de dezvoltare durabilă reprezintă rezultatul unei
abordări integrate a factorilor politici şi decizionali, în care protecția mediului şi creșterea
economică pe termen lung sunt considerate complementare şi reciproc dependente.
De la acest punct, problemele complexe ale dezvoltării durabile au căpătat o dimensiune
politică globală, fiind abordate la cel mai înalt nivel la Conferința Mondială pentru Mediu şi
Dezvoltare Durabilă de la Rio de Janeiro (1992), la Sesiunea Specială a Adunării Generale
ONU şi adoptarea Obiectivelor Mileniului (2000) şi la Conferința Mondială pentru
Dezvoltare Durabilă de la Johannesburg (2002). S-au conturat, astfel, programe concrete de
acțiune la nivel global şi local (Agenda 21 Locală) conform dictonului „să gândim global şi
să acționăm local”.
Pentru România, ca stat membru al Uniunii Europene, dezvoltarea durabilă nu este
una dintre opțiunile posibile, ci singura perspectivă rațională a devenirii naționale, având ca
rezultat statornicirea unei noi paradigme de dezvoltare prin confluența factorilor economici,
sociali şi de mediu.
Pentru prosperitatea comunei Gura Caliței şi calitatea vieţii cetăţenilor ei, crearea unui
mediu de calitate este esenţială şi poate fi asigurată doar prin abordarea dezvoltării durabile a
comunităţii.
Cele mai relevante ONG-uri, asociații locale (agricole, comerciale) din Gura Caliței,
precum și domeniul de intervenție a acestora și influențele asupra dezvoltării teritoriului:
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Nr. Crt.
1
2

Denumire
Asociația crescătorilor de
taurine
Asociația comunală a
grupului de crescători de
taurine, ovine, caprine,
cabaline și porcine,
producători de lapte și
carne „Calița”
Asociația pentru
protecția mediului Valea
Râmnicului

Forma juridica
OG 26/2000
OG 26/2000

Scop
Asocierea în vederea valorificării
în comun a producției
Grup de producători pentru
vânzare în comun a producției și
accesarea de fonduri europene

Inițierea și susținerea de măsuri
active pentru protecția mediului în
zona montană și colinară din
Valea Râmnicului
Sursa: http://www.galvalearimnicului.ro/Plan%20de%20dezvoltare.pdf

3

OG 26/2000

4.2.1. Protecția calității apelor
Fenomenele de poluare sunt de origini multiple şi diferite: poluări casnice (deversarea
pe sol sau în apele de suprafață a apelor de spălare, a dejecțiilor, acolo unde nu există fosă
septică), poluări
urbane (ape uzate menajere neepurate sau insuficient epurate), poluări industriale şi agricole.
O problemă nerezolvată în anii anteriori o reprezintă evacuările de ape menajere provenite
din localitățile urbane şi rurale, care nu şi-au realizat încă stații de epurare noi/
retehnologizate. De asemenea, chimizarea în exces a agriculturii a determinat modificarea
echilibrului solului şi acumularea în sol, existând posibilitatea de a se infiltra și la nivelul
pânzei de apă freatică, de substanțe minerale.
În cazul râurilor care traversează județul sub formă de receptori, depăşirile se datorează în
general funcționării necorespunzătoare a stațiilor de epurare şi capacității depăşite de epurare
a stațiilor. Indicatorii cu ponderea cea mai mare o reprezintă indicatorii de oxigen, amoniacul,
CCO-Cr şi suspensiile, date prezente în raportul de mediu pe 2012 la nivelul județului
Vrancea.
În județul Vrancea, la sfârşitul anului 2012, s-au evidențiat următoarele aspecte:
-

aprovizionarea cu apă potabilă a populației s-a realizat din sisteme centrale, în cele 5
oraşe şi în 48 de comune. În 20 de comune, aprovizionarea cu apă potabilă s-a realizat
din sisteme locale publice sau individuale (fântâni publice, fântâni particulare, puțuri
forate proprii, captări de izvoare);
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-

sunt 2 categorii de operatori ai sistemelor centrale de alimentare cu apă: SC"CUP" SA
Focşani şi Primăriile respective ;

-

în mediul urban aprovizionarea cu apă potabilă se realizează din 12 Zone de
Aprovizionare cu Apă (ZAP) administrate de SC"CUP"SA Focşani, iar în mediul
rural, sunt 22 ZAP-uri administrate de CUP SA şi 48 ZAP-uri administrate de
Primării. (Sursa: http://www.adrse.ro/ )

Consumul de apă potabilă pe judeţele din Regiunea Sud-Est, în 2011
Judeţele
Media în Regiune S-E
Brăila
Buzău
Constanţa
Galaţi
Tulcea
Vrancea

Consum apă pe cap de locuitor – metri
cubi
31
27
24
42
30
35
24
Sursa: Anuarul Statistic al României, INS, Bucureşti, 2012

Sistemul de alimentare cu apă al comunei Gura Caliței se află în administrarea Companiei de
Utilitati Publice Focsani şi el acoperă cca 35% dintre necesităţile actuale ale comunei.
Calitatea apei este considerată bună şi foarte bună de aprox. 64,5% dintre cetăţenii
chestionaţi.
Stația de epurare si rețeaua de canalizare
Comuna Gura Calitei nu dispune de retea de can alizare si statie de epurare ceea ce i-a
determinat pe locuitorii chestionaţi să considere că extinderea acestei reţele este una dintre
priorităţile administraţiei locale. De altfel, Primăria are déjà în vedere implementarea unui
proiect care să răspundă acestui deziderat al locuitorilor (v. anexe).
4.2.2. Protecția calității aerului
În lipsa activității industriale propriu-zise care să genereze poluarea aerului, Comuna
Gura Caliței nu este supusă vreunei monitorizări cu caracter special sau vreunui program de
conformare în domeniu. 90% dintre cetățenii chestionați s-au declarat satisfăcuţi de calitatea
aerului din comuna lor.
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4.2.3. Protecția calității solului
Solul este definit ca stratul de la suprafaţa scoarţei terestre, fiind format din particule
minerale, materii organice, apă, aer şi organisme vii. Este un sistem foarte dinamic, care
îndeplineşte multe funcţii, fiind vital pentru activităţile umane şi pentru supravieţuirea
ecosistemelor.
Ca interfaţă dintre pământ, aer şi apă, solul este o resursă neregenerabilă care îndeplineşte
mai multe funcţii vitale:
-

producerea de hrană/biomasă

-

depozitarea, filtrarea şi transformarea multor substanţe (incluzând apa, carbonul,
azotul)

-

sursă de biodiversitate, habitate, specii şi gene.

-

serveşte drept platformă/mediu fizic pentru oameni şi activităţile umane

-

sursă de materii prime, bazin carbonifer

-

patrimoniu geologic şi arheologic.

Până acum, doar nouă state membre ale UE au legislaţie specifică protecţiei solului,
celelalte bazându-se pe câteva prevederi de protejare a solului în cadrul altor politici
sectoriale.
Principalele opt procese de degradare a solului cu care se confruntă UE sunt:
-

eroziunea

-

degradarea materiei organice

-

contaminarea

-

salinizarea

-

compactizarea

-

pierderea biodiversităţii solului

-

scoaterea din circuitul agricol

-

alunecările de teren şi inundaţiile
Dată fiind aşezarea ei pe un segment din zona de deal a văii râului Râmna, Comuna

Gura Caliței se confruntă cu fenomene de eroziune a solului, alunecări de teren şi inundaţii
care provoacă periodic numeroase neplăceri şi pagube materiale locuitorilor. Aşa se şi explică
de ce 76,1% dintre cetăţenii chestionaţi se declară nemulţumiţi şi foarte nemulţumiţi de
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măsurile luate în asemenea situaţii de calamitate, iar 75,6% apreciază ca fiind urgentă luarea
unor măsuri în această direcţie.
Gura Caliței este una dintre primele localități din județ considerate ca zonele cele mai
afectate de degradări; astfel, ea are 832 ha afectate de eroziuni de adâncime și 940 ha
alunecări de teren (conf. CJ Vrancea, ”Raportul de Mediu pentru Planul de Amenajare
Teritorială a Județului Vrancea - 2011”).
În urma inundațiilor din 2005, au fost puternic afectate 1349 ha de teren (conf.
Planului Local de Acțiune pentru Mediu – Vrancea-2005).
Unitatea Administrativ Teritorială Vrancea intenționează lansarea unui proiect
important de Cercetare Științifică pentru studiul cauzelor alunecărilor de teren care s-au
intensificat în ultimii ani, concomitent cu apariția unor fenomene climatice precum
inundațiile fără precedent. Proiectul ar trebui să studieze întregul județ și să propună măsuri
și investiții pentru combaterea acestor fenomene.
Nefiind caracterizată prin lucrări agricole la scară largă, comuna Gura Caliței nu
figurează printre localităţile unde există surse (şi respectiv pericol) de poluare cu nitraţi (v.
Ordinul 1552/2008 al Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile). De altfel, 42,2% dintre
cetăţenii chestionaţi apreciază calitatea solului ca fiind bună şi foarte bună, rezerve având, cu
siguranță, din cauza compoziției și instabilității solului în aceste zone.

Unii dintre specialiștii care au studiat elementele supuse riscului de inundații în zona
râului Râmna consideră că principalele elemente materiale afectate de inundaţii sunt
locuinţele, satele Lacu lui Baban, Groapa Tusei, Poienile, Cocoşari, Dealu Lung, Raşca,
Plopu, Bălăneşti, Şiotărcani, acestea având cel mai mare număr de gospodării situate în zona
inundabilă. Tipul construcţiilor din aceste sate pune în pericol viaţa localnicilor, precum şi
bunurile materiale care alcătuiesc gospodăria.
Un alt element important afectat în timpul inundaţiilor îl reprezintă infrastructura
rutieră. Situarea acesteia de-a lungul cursului de apă o face vulnerabilă la inundaţii şi la
alunecările de teren survenite în urma viiturilor sau ca urmare a proceselor de eroziune
laterală a albiei. Podurile prezintă o vulnerabilitate mai ridicată, în cazul producerii unor
inundaţii acestea putând fi rupte. Izolarea localităţilor în urma cedării podurilor, inundării
porţiunilor de drum sau producerii de alunecări de teren care afectează calea de acces, pune
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în pericol viaţa şi sănătatea locuitorilor prin privarea de ajutor de urgenţă sau de alimentele
necesare supravieţuirii.

Pod din Lacul lui Baban surpat în urma inundațiilor din 2012 (foto: AlmaConsulting)
Aceste sectoare de drum inundabile ar trebui semnalizate prin realizarea de semne de
circulaţie speciale pentru riscul de inundaţie, astfel încât să nu devină zone de refugiu sau căi
de evacuare pentru populaţie.
Un alt element supus riscului de inundaţii este reprezentat de terenurile agricole. Acestea
constituie obiectul principal de activitate economică a populaţiei, principala sursă de venit şi
principala sursă de hrană, în unele cazuri, iar pierderea recoltelor şi afectarea fertilităţii
terenului în urma viiturilor fac dificilă revenirea la normal după o inundaţie. (conf. Olteanu
Elena Oana,
BAZINUL HIDROGRAFIC AL RÂULUI RÂMNA. STUDIU DE HIDROGEOGRAFIE
-rezumatul tezei de doctorat- București, 2011)

Influenţa activităţilor agricole asupra solului
Agricultura poate contribui la poluarea mediului natural prin utilizarea volumului
mare de îngrăşăminte chimice şi pesticide. Aceste substanţe ajung, prin intermediul
scurgerilor de pe versanţi, în lacuri şi cursuri de apă, determinând astfel distrugerea unor
nevertebrate folositoare, intoxicarea unor păşuni şi chiar moartea animalelor.
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În ceea ce priveşte utilizarea îngrăşămintelor chimice, după cum se poate urmări în
graficul de mai jos, dintre judeţele componente ale Regiunii de Sud-Est, Vrancea s-a situat
printre ultimele, nemulţumitor fiind însă faptul că tendinţa de utilizare a acestor substanţe a
crescut între anii 2007-2011.

Exploatarea neraţională a pământului şi irigaţiile, atunci când sunt efectuate incorect
sau exagerat, pot să ducă la degradarea solului şi la pierderea unor suprafeţe din circuitul
agricol.
Fermele zootehnice sunt importante surse de poluare, atât a aerului cât şi a apelor.
Pentru ca un animal să câştige în greutate 1 kg, el elimină 6-25 kg reziduuri; aceste reziduuri
ajung, prin intermediul apei folosite la curăţarea grajdurilor, să polueze grav râurile şi
lacurile.
Spre deosebire de industrie, agricultura este vulnerabilă la schimbările climatice.
Capriciile climatice constituie unul dintre factorii ce influenţează puternic producţia agricolă
şi alimentară, prin blocarea fluxurilor energetice naturale către sistemele de lucru ale plantei.
Limitele tehnologice în agricultura durabilă, intensivă, sunt reprezentate de
dependenţa de un consum ridicat de energie şi de arealul ecologic favorabil diferitelor culturi.
Trebuie subliniat că energia înglobată în produsul agricol provine în proporţie de 95% din
mediu şi numai 5% din surse convenţionale de energie.
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Deşi agricultura, prin natura ei biologică, ar fi trebuit să contribuie la protecţia şi
îmbunătăţirea calităţii mediului înconjurător, totuşi, practicarea unor sisteme de agricultură
neraţionale a condus la deteriorarea mediului înconjurător, ea devenind astfel un factor de
poluare a mediului din care face parte.
În prezent, din cauza folosirii unor tehnologii neadecvate, agricultura poate fi
considerată o sursă potenţială de impurificare şi degradare a mediului. De asemenea,
considerate ca parte integrantă a agriculturii, industriile de prelucrare a produselor agricole
sunt responsabile şi ele de deteriorarea mediului (în special a apelor).
În plus, dezvoltarea agriculturii pe noi terenuri poate aduce schimbări nedorite ale peisajului
şi ale spaţiului recreativ.
Utilizarea durabilă a solului
Utilizarea durabilă a solului implică diverse acţiuni pe termen lung prin care să se
asigure, în paralel cu obţinerea unor rezultate economice positive, şi păstrarea şi
îmbunătăţirea calităţii solului.
Aplicarea

principiilor

agriculturii

moderne

(rotaţia

culturilor,

utilizarea

biofertilizatorilor, promovarea lucrărilor de îmbunătăţire calitativă a solului) reprezintă un
pas înainte în asigurarea unei dezvoltări durabile a acestui sector, astfel încât să fie menţinute
cele trei funcţii ecologice ale solului:
- producţia de biomasă;
- filtrarea, tamponarea, transformarea materiei şi a apei pătrunse în sol;
- habitat pentru organisme.
Gestionarea durabilă a solului înseamnă combinarea tehnologiilor şi a activităţilor,
urmând politica menită să asigure integrarea principiilor socio-economice cu preocupările
privind protecţia mediului înconjurător, astfel încât să se realizeze concomitent:
bioproductivitatea, securitatea alimentară, protecţia calităţii solului, viabilitatea economică şi
acceptabilitatea socială.
O gestionare corectă a terenurilor care să includă conservarea solurilor şi aplicarea ştiinţei şi
a tehnologiilor moderne în agricultură este absolut necesară, pentru a face faţă provocărilor
secolului XXI.
În contextul promovării noului model european de agricultură, una dintre direcţiile de
orientare a agriculturii Uniunii Europene este promovarea agriculturii durabile bazată pe o
producţie intensivă de produse competitive având raporturi armonioase cu mediul
înconjurător.
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În prezent, dat fiind că în comuna Gura Caliței locuitorii deţinători de terenuri în
proprietate sunt reticenţi la ideea asocierii pentru efectuarea de lucrări agricole moderne şi de
calitate, gestionarea solului rămâne o preocupare individuală/familială. În această situaţie,
Primăriei îi revine sarcina de a explica cetăţenilor importanţa utilizării raţionale, ştiinţifice şi
durabile a solului dar și de a lua măsuri pentru consolidarea terenurilor expuse inundațiilor și
alunecărilor.
Eroziunea în suprafaţă se produce areolar pe suprafeţele înclinate în urma căderii unor
cantităţi suficiente de ploi şi acumulării apei pe versanţi sub forma unei pelicule. Procesul de
eroziune areolară a solului are drept urmare îndepărtarea stratului superficial al solului.
Intensitatea de manifestare şi gradul de extindere a eroziunii în suprafaţă depind de modul în
care se manifestă şi interacţionează o serie de factori naturali (de natură climatică, proprietăţi
ale solului, caracteristici ale reliefului, învelişul vegetal), dar şi de intervenţia antropică
printr-o serie de activităţi ce pot avea drept consecinţă amplificarea sau frânarea procesului
de eroziune areolară.
O altă cauză a frecvenţei mari a proceselor geomorfologice actuale în bazinul
hidrografic al Râmnei o constituie amplasarea sa în aria de maximă activitate seismică a
Curburii. Printre cele mai puternice evenimente de acest gen din ultimele decenii, cu
epicentrul în această zonă, se înscriu cele din 10 noiembrie 1940 şi din 4 martie 1977, cu
magnitudini de 7,4° şi respectiv 7,2° pe scara Richter, în urma cărora suprafeţele afectate de
deplasări complexe s-au extins (alunecările din zona satelor Lacul lui Baban, Groapa Tusei,
Poienile, Plopu)
Dată fiind vulnerabilitatea comunei Gura Caliței la factorii naturali, la nivelul
Primăriei sunt stabilite toate elementele necesare pentru a se putea face față în cazul unor
calamități natural, astfel:


Plan de apărare împotriva inundațiilor;



Tabel nominal al componenței Comitetului local pentru situații de urgență;



Organigrama Serviciului voluntar pentru situații de urgență;



Schema fluxului informațional al Comitetului pentru situații de urgență;



Date caracteristice pentru acțiuni operative ale comitetelor locale pentru situații de
urgență;



Măsuri de apărare împotriva inundațiilor;



Stoc de materiale, scule, dispozitive, utilaje și mijloace de transport pentru apărare
împotriva inundațiilor;
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Codificarea atenționărilor și avertizărilor conform Ordinului Comun al MMP nr.
3403/2012 și MAI nr. 245/2012.

(Sursa: Site-ul Primăriei Gura Caliței)
Agricultura durabilă reprezintă o acţiune cu scop pe termen lung prin care se
urmăreşte să se depăşească problemele şi restricţiile cu care se confruntă agricultura
convenţională, societatea în general, pentru a se asigura: viabilitatea economică, starea bună a
mediului înconjurător şi implementarea sistemului de agricultură alternativă.
Pentru o integrare reuşită a agriculturii în mediul înconjurător sunt necesare:


eliminarea obstacolelor ridicate în calea adoptării de practici care să asigure protecţia
mediului uman şi combaterea integrată a bolilor, dăunătorilor şi buruienilor prin
reducerea mijloacelor de combatere chimică ;



introducerea de reglementări asupra factorilor de producţie, cum ar fi îngrăşămintele,
produsele fitofarmaceutice, etc. care să contribuie la prevenirea şi limitarea poluării
mediului de către agricultură.
Pentru eliminarea neajunsurilor agriculturii convenţionale, apare necesitatea trecerii

la alte sisteme de agricultură, cum ar fi agricultura alternativă şi cea ecologică.
Agricultura alternativă se referă la un sistem de producţie care aplică tehnici şi
informaţii pentru a reduce costurile, a îmbunătăţi eficienţa şi a menţine nivelele de producţie
prin aplicarea unor principii şi practici cum sunt:
-

rotaţia culturilor,

-

sisteme integrate vegetale/ animale,

-

cultivarea leguminoaselor fixatoare de azot,

-

generalizarea lucrărilor care promovează protecţia, ameliorarea şi valorificarea
superioară a solului,

-

gospodărirea integrată a elementelor nutritive,

-

reciclarea deşeurilor şi a reziduurilor din gospodăria agricolă ca biofertilizatori şi
condiţionatori ai solului,

-

combaterea integrată a bolilor şi dăunătorilor.
Agricultura ecologică (organică sau biologică) se referă la o tehnologie modernă de

a cultiva plante, de a îngrăşa animale şi de a produce alimente, care se deosebeşte
fundamental de agricultura convenţională. Rolul acestui sistem de agricultură este de a
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produce hrană mult mai curată, mai potrivită metabolismului organismului uman, dar în
deplină corelaţie cu conservarea şi dezvoltarea mediului, în respect faţă de natură şi legile ei.
Agricultura ecologică are un rol important în creşterea activităţilor economice cu o
importantă valoare adăugată şi are o contribuţie majoră la sporirea interesului pentru spaţiul
rural.
Agricultura ecologică nu utilizează fertilizanţi şi pesticide de sinteză, stimulatori şi
regulatori de creştere, hormoni, antibiotice şi sisteme intensive de creştere a animalelor.
Organismele modificate genetic şi derivatele lor sunt interzise în agricultura ecologică.
Trecerea de la agricultura convenţională la cea ecologică se face prin respectarea perioadei de
conversie, care, în producţia vegetală, are o durată de 2 ani pentru culturile anuale şi 3 ani
pentru culturile perene.
Sistemul de agricultură ecologică se bazează pe respectarea unor reguli şi principii de
producţie stricte în conformitate cu legislaţia comunitară şi legislaţia naţională în vigoare
pentru implementarea legislaţiei comunitare.
În judeţul Vrancea, numărul de producători din agricultura ecologică a crescut mult în ultimii
ani, dar, în comuna Gura Caliței, nu sunt înregistrate ferme ecologice sau producători
individuali de asemenea produse.

Zonă de islaz cu alunecări de teren din Gura Caliței (foto: AlmaConsulting)
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4.2.4. Managementul deșeurilor
Gestionarea deşeurilor reprezintă una dintre problemele cele mai acute legate de
protecţia mediului. Anual se generează mari cantităţi de deşeuri atât din producţie cât şi de la
populaţie, deşeuri nepericuloase şi periculoase, la care se adaugă cele de ambalaje, din
construcţii şi demolări, nămoluri de la epurarea apelor uzate, vehicule scoase din uz şi deşeuri
de echipamente electrice şi electronice care au un mod de gestionare specific.
Pentru a fi asigurată o bună protecţie a factorilor de mediu, este necesar ca deşeurile
generate să fie colectate şi să fie gestionate într-un mod care să nu pună în pericol sănătatea
populaţiei şi nici mediul înconjurător.
Având în vedere că volumul de deşeuri stocate în depozite speciale trebuie stabilizat
sau redus, creşterea reală a volumului de deşeuri evidenţiază importanţa asigurării de noi
capacităţi de tratare a acestora prin: reciclare, compostare, coincinerare etc.
Pentru succesul tehnicilor de reciclare, este important să se obţină deşeuri colectate
selectiv, cât mai curate. Pentru aceasta, trebuie organizată sortarea la sursă şi colectarea
selectivă, o sarcină dificilă care depinde în mare măsură de comportarea şi de gradul de
conştiinţă ecologică a consumatorilor.
Conform legislaţiei europene de mediu transpusă prin acte normative naţionale, se
impune economisirea resurselor naturale, reducerea costurilor de gestionare şi aplicarea unor
soluţii eficiente pentru diminuarea impactului deşeurilor asupra mediului.
Operatorii economici au obligaţia de a valorifica deşeurile proprii prin reciclare,
valorificare energetică, tratare (pentru diminuarea gradului de periculozitate) şi, doar în
ultimul rând, soluţia aleasă este eliminarea prin incinerare (pentru reducerea volumului) sau
depozitare. În prezent, deşeurile nevalorificate sunt, în cea mai mare parte, depozitate.
Odată cu obligativitatea închiderii tuturor depozitelor de deşeuri menajere din mediul
rural la 16 iulie 2009, primăriile au fost nevoite să rezolve problema colectării şi transportului
gunoiului la singurele depozite rămase neînchise (până în anul 2017 ) – Haret şi Adjud.
Costurile mari pentru aceste operaţiuni, raportat la bugetele sărace şi obligativitatea colectării
părţii reciclabile din deşeuri, au determinat un număr mare de primării să creeze sisteme de
colectare selectivă, în special a ambalajelor, reducând astfel volumul de deşeuri care trebuie
depozitat.
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În comuna Gura Caliței, colectarea deșeurilor se face fără presortare. Rata de reciclare a
componentelor valorificabile din deșeurile menajere este redusă, în ciuda evoluției calității
deșeurilor -ponderea mare a materialelor reciclabile, ambalaje din materiale plastice, hârtie,
metal, în detrimentul deșeurilor organice. Presortarea sistematică a deșeurilor se află într-un
stadiu incipient.
În prezent, în județul Vrancea, se derulează proiectul intitulat “Vrancea curată” –
Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Vrancea, finanțat prin fonduri
europene- Programul Operațional Sectorial de Mediu, care prevede în gestionarea deșeurilor,
3 stații de transfer și 6 platforme de colectare. Lucrările au început în trimestrul IV din 2014
și urmează a se finaliza până în decembrie 2015.
4.2.5. Biodiversitate
Biodiversitatea se referă la toate organismele vii care se găsesc pe uscat şi în apă.
Toate speciile au un rol şi constituie „ţesătura vieţii” de care depindem, de la cele mai mici
bacterii din sol, la cele mai mari vieţuitoare din ocean. Pentru protejarea speciilor pe cale de
dispariție, au fost instituite regimuri de protecție specială în zone în care acestea mai trăiesc.
Rețeaua Natura 2000 este instrumentul principal al Uniunii Europene pentru conservarea
naturii. Este o rețea de zone naturale sau semi-naturale, unde, atât specii de plante și animale
vulnerabile dar și habitate naturale, trebuie protejate. Scopul rețelei Natura 2000 este de a
proteja biodiversitatea continentului european și implicit a Romaniei, precum și de a
promova activități economice benefice pentru conservarea biodiversității. În final, rețeaua
Natura 2000 va avea rolul de a stopa declinul biodiversității, prin conservarea pe termen lung
a celor mai valoroase și periclitate specii (de plante și animale) și habitate de interes
european, având ca principal obiectiv identificarea, menținerea și refacerea arealelor pentru
protejarea speciilor de floră și faună sălbatică, precum și a coridoarelor de legătură dintre
acestea.
Pe lângă conservarea capitalului natural, reţeaua Natura 2000 oferă oportunităţi
importante pentru dezvoltare economică durabilă, atât prin posibilitatea atragerii de fonduri,
cât şi printr-un management economic eficient în beneficiul oamenilor şi al naturii.
Pe teritoriul acoperit de GAL Valea Râmnicului, printre ariile protejate se regăsește și
Comuna Gura Caliței care face parte din aria protejata cod ROSPA0141 Subcarpații Vrancei,
conform adresei nr. 2782/10.04.2012 emisă de de APM Vrancea.
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De asemenea, Planul de dezvoltare locală GAL Valea Râmnicului menționează că Gura Caliței,
cod SIRUTA 176338 face parte din Lista UAT Zona Defavorizată de condiții naturale
specific (ZDS), ceea ce înseamnă că această comună este identificată déjà ca necesitând luarea de
măsuri pentru dezvoltare pe toate planurile, prin coordonarea tuturor factorilor locali.
http://www.galvalearimnicului.ro/

Caracteristicile naturale ale ZDS sunt următoarele:
- arealele din Podişul Moldovei şi din Subcarpaţii Moldovei (din estul României) sunt
caracterizate de un climat continental cu nuanţe excesive (variaţii mari de temperaturi între
vară şi iarnă, precipitaţii scăzute mai ales în timpul verii) şi de soluri fie argiloase (greu de
lucrat), fie nisipoase (cu drenaj rapid). Aceste caracteristici conduc la acumulări de săruri în
sol (vara sărurile migrează către suprafaţă solului în procesul de evaporaţie), solurile
capătând însuşiri chimice, fizice şi biologice nefavorabile;
- arealele din Subcarpaţii Curburii şi din estul Subcarpaţilor Getici (partea central estică a
ţării) prezintă pante ridicate şi roci friabile, predispuse la eroziunea solului, motiv pentru care
suprafeţe importante sunt ocupate de soluri erodate (erodisoluri). În zonele erodate,
fertilitatea solurilor este afectată prin reducerea conţinutului de substanţe nutritive ceea ce
determină obţinerea unor producţii reduse. În aceste zone activitatea agricolă - realizată cu
respectarea Bunelor condiţii agricole şi de mediu, este important a fi susţinută, pentru ca
eroziunea să fie contracarată cu scopul de a împiedica instalarea vegetaţiei invazive, ce
profită de solurile dezgolite.
http://europedirectbucuresti.ier.ro/wp-content/uploads/brosura_europa_2020_8mb.pdf

4.2.6. Direcții de acțiune în domeniul managementului unui mediu durabil

Strategia Națională de Protecția Mediului din România și Planul Național de Acțiune pentru
Protecția Mediului, prevăd obiectivele dezvoltării durabile în țara noastră :
1. Protecția și conservarea naturii și biodiversității, cu atenție sporită pentru speciile pe
cale de dispariție și cele economic valoroase, reconstrucția zonelor deteriorate cu
asigurarea unei stări favorabile de conservare a speciilor vulnerabile ;
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2. Realizarea programului național de reducerea a emisiilor de gaze cu efect de seră,
în concordanță cu prevederile Convenției-Cadru pentru Schimbaări Climatice (1992)
și ale Protocolului de la Kyoto (1997) ;
3. Evaluarea capitalului natural al României în acord cu diversitatea și vulnerabilitatea
actuală a acestuia , dezvoltarea rețelei naționale de arii protejate, în acord cu
strategiile, politicile și practicile europene în domeniu.
4. Inițierea măsurilor de refacere a capitalului natural în zonele deteriorate.
5. Dezvoltarea managementului durabil al resurselor de apă, în acord cu prevederile
Conferinței de la Dublin (1992) și ale summit-ului de la Rio de Janeiro (1992), cu
asigurarea protecției ecosistemului Dunăre – Deltă – Marea Neagră, inclusiv prin
controlul riguros al surselor de poluare .
6. Realizarea programului național de amenajare și utilizare durabilă a solurilor și de
combatere a eroziunii acestora.
7. Realizarea programului național de gestiune a deșeurilor urbane și industriale, de
reciclare și refolosire a produselor și materialelor.
Pentru realizarea acestor obiective, în procesul de dezvoltare durabilă a României,
acțiunile și măsurile pe termen mediu pentru realizarea strategiei dezvoltării durabile prevăd :
1. Aplicarea fermă a legislației de mediu, pe baza unui sistem de norme, standarde și
reglementări compatibile cu exigențele Uniunii Europene;
2. Apărarea împotriva calamităților naturale și a accidentelor, precum și sporirea
capacității de prevenire, control și intervenție, prin realizarea unui sistem perfecționat
de monitorizare integrată a factorilor de mediu, realizarea unui sistem informațional
eficient, care să poată răspunde în timp real unor situații de urgență. În același timp,
un accent special se va pune pe dezvoltarea unor sisteme de automonitorizare la
agenții economici a căror activitate creează un impact deosebit asupra mediului și
care prezintă un grad sporit de risc la poluări accidentale;
3. Stimularea producției ecoeficiente și a consumului durabil ; urmărirea promovării
standardelor ( ISO 14000 ).
4. Descentralizarea sistemului internațional prin aplicarea consecventă a principiului
autonomiei administrative și a principiului poluatorul plătește. În acest context, se vor
stabili competente de protecție a mediului la nivelul comunităților locale reprezentate
de autoritățile locale și se vor încuraja politicile preventive de protecție a mediului la
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nivelul agenților economici, cu efecte în reducerea cheltuielilor bugetare.
Consolidarea capacităților instituționale se realizează prin încheierea unor parteneriate
între instituțiile de mediu și cele ale UE, pentru valorificarea rezultatelor și
avantajelor oferite de UE , prin strategiile și instrumentele economice destinate
României în procesul post aderare.
5. Formarea cadrului juridic și instituțional pentru facilitarea și stimularea dialogului
între autorități și societatea civilă asupra strategiei, politicii , programelor și deciziilor
privind mediul și dezvoltarea socio-economică a țării.
6. Conservarea și dezvoltarea capitalului uman din domeniul protecției mediului prin
îmbunătățirea sistemului educațional, promovarea cercetării științifice, crearea de noi
locuri de muncă în domeniul protecției mediului.
7. Realizarea unui cadru legislativ și instituțional modern în domeniul activităților
nucleare, în domeniul controlului activităților nucleare și al realizării unui sistem
sigur de gestiune a deșeurilor radioactive și de securitate a instalațiilor nucleare
dezafectate. Și în această direcție, un rol esențial revine cooperării internaționale cu
organismele similare de control nuclear din alte țări și dezvoltării bazei de acorduri
bilaterale, multilaterale și a convențiilor internaționale.
8. Introducerea și utilizarea instrumentelor financiare necesare referitoare la mediu, în
special în ceea ce privește domeniul exploatării apei, protecției mediului în industrie,
agricultură, protecția solului și a terenurilor degradate, protecția organică și
certificarea produselor organice.

În comuna Gura Caliței, autorităţile locale supraveghează îndeaproape activităţile care
pot avea impact negativ asupra mediului şi au în vedere, de asemenea, proiecte care să
asigure conservarea şi ameliorarea tuturor elementelor mediului natural și, îndeosebi, proiecte
care să diminueze cât mai mult efectele acțiunii inundațiilor și alunecărilor de teren, factori
care pun în pericol viețile și bunurile locuitorilor comunei.
Unităţile de învăţământ de la nivelul comunei, prin proiectele cu caracter ecologic pe care le
derulează, îi antrenează pe copii şi tineri în formarea deprinderilor de utilizare corectă a
factorilor naturali şi în reciclarea materialelor refolosibile.
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4.3.

Incluziune socială şi managementul de diminuare a sărăciei

Sistemul de servicii sociale este coordonat în România de Ministerul Muncii,
Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice. Potrivit legislaţiei, sistemul acoperă
„complexul de măsuri şi acţiuni necesare pentru a răspunde nevoilor sociale individuale,
familiale sau de grup, în vederea prevenirii şi depăşirii unor situaţii de dificultate,
vulnerabilitate sau dependenţă, pentru prezervarea autonomiei şi protecţiei persoanei, pentru
prevenirea marginalizării şi excluziunii sociale, pentru promovarea incluziunii sociale şi în
scopul creşterii calităţii vieţii” (Ordonanţa Nr. 68/2003privind serviciile sociale).
Din totalul furnizorilor de servicii sociale, doar 8% sunt autorităţi locale, aceasta din
cauza fragmentării responsabilităţilor în acest domeniu, lipsei resurselor financiare şi umane,
unei capacităţi de implementare insuficiente şi lipsei planificării.
În ultimii 10 ani, furnizorii de servicii sociale s-au implicat activ la nivelul comunităţilor. În
prezent, 86% din totalul ONG-urilor furnizează servicii sociale, singure sau în parteneriat
public – privat cu autorităţile locale, care deţin marea majoritate a clădirilor în care
funcționează astfel de servicii.
Sistemul de servicii sociale este flexibil şi interacţionează cu serviciile medicale,
educaţionale, de locuinţe şi de ocupare, în funcţie de situaţia beneficiarilor. Serviciile sociale
pot fi furnizate în comunităţi, la domiciliul beneficiarului, în centre de zi şi centre
rezidenţiale. Serviciile sociale sunt furnizate de personal calificat care utilizează facilităţi şi
echipamente adecvate.
În ceea ce priveşte repartizarea regională a serviciilor sociale, regiunile Sud şi Sud
Vest sunt semnificativ rămase în urmă, având cel mai mic număr de servicii.
Sunt, de asemenea, diferenţe mari între furnizorii de servicii sociale din mediul rural şi cel
urban: 482 de autorităţi locale în zonele urbane, comparativ cu 167 în cele rurale şi 2224
ONG -uri în mediul urban faţă de 107 în mediul rural .
Infrastructura socială la nivelul comunităţilor locale furnizează servicii de asistenţă
socială primară. Totuşi, problemele sociale din comunităţi sunt mult mai complexe. Potrivit
Strategiei serviciilor sociale, a părut un nou concept, acela de „centre multifuncţionale”
care furnizează servicii integrate la nivel local. Ele oferă diferite categorii de servicii
(medicale, de consiliere, orientare pe piaţa muncii, work-shop-uri etc.), adresându-se
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grupurilor sociale defavorizate. Se estimează că centrele multifuncţionale vor avea la bază un
nucleu reprezentat de centre de zi, cantine sociale etc.
Asistenţa socială în Gura Caliței, în anul 2014:
Nr. Crt.

Categorii de persoane care sunt asistate

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Copii în dificultate
Cupluri mamă-copil
Familii aflate în nevoi cu 1, 2 şi 3 copii
Familii aflate în dificultate cu 4 şi mai mult de 4 copii
Tineri în dificultate
Copii cu dizabilităţi (autism , handicap accentuat)
Copii cu handicap grav
Copii cu ambii părinţi plecaţi în străinătate
Copii în plasament (maternal , centre de zi etc)
Tineri care au abandonat şcoala
Mame sub 18 ani singure cu copii
Persoane adulte cu handicap
Persoane adulte cu handicap grav
Persoane vârstnice peste 60 de ani
Persoane aflate în şomaj
Victime ale violenţei în familie / agresori familiali
Persoane adulte fără adăpost
Persoane dependente de consumul de droguri, alcool sau alte
substanţe toxice
Persoane beneficiare de venit minim garantat
Persoane de etnie rromă

19
20

Nr.
Persoane
asistate
8
75
5
1
25
2
5
1
140
13
250
27
59
-

Date furnizate de Primăria Gura Caliței

Prestații sociale oferite în anul 2014
Tipul prestaţiei
Salarii asistenți personali
Venit minim garantat
Indemnizații creștere copil 0-2 ani
Indemnizații creștere copil cu handicap
Alocaţii de stat
Alocații complementare şi monoparentale
Sprijin pentru căsătorie
Trusou pentru nou născuți
Alocație copii nou născuți
Ajutor pentru încălzirea locuinței
Familii cu venituri mici

Nr. beneficiari
13
59
3
1
33
70
33
77
Date furnizate de Primăria Gura Caliței
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Persoane vârstnice

În ultimele două decenii, calitatea vieţii s-a deteriorat sistematic în România şi peste
84% dintre pensionarii de asigurări sociale de stat se confruntă cu greutăţi considerabile în
viaţa de zi cu zi.
Veniturile lor sunt din ce în ce mai mici în comparaţie cu salariul mediu pe economie,
dar mai ales în comparaţie cu indicele mediu de creştere a preţurilor produselor şi serviciilor.
Statisticile arată că mai mult de jumătate dintre persoanele vârstnice au mari dificultăţi în
ceea ce priveşte achitarea facturilor la serviciile curente, au renunţat la telefon, la TV, la
radio, pentru a-şi cumpăra medicamentele necesare şi pentru a-şi plăti facturile de întreţinere
şi energie electrică.
O parte dintre vârstnicii care au urmaşi în viaţă se bucură de un anumit sprijin din
partea acestora dar, de cele mai multe, ori vârstnicii sunt puşi în situaţia de a-i ajuta pe cei
tineri care sunt şomeri sau au salarii foarte mici.
Însă, una dintre cele mai vulnerabile categorii este cea a persoanelor în vârstă care trăiesc
singure, categorie puternic reprezentată în mediul rural din România. Mulţi dintre tineri au
plecat la muncă în străinătate ori s-au mutat în Focşani pentru a avea acces la un loc de
muncă mai bun şi la şcoli mai performante pentru copiii lor.

Din rezultatele chestionarului aplicat în rândul locuitorilor comunei Gura Caliței, a
reieşit că 73,3% dintre respondenţi consideră că, în următorii 10 ani, va fi nevoie de
construirea/înfiinţarea unui cămin pentru bătrâni. Pentru momentul actual, respondenţii
vârsnici, tind să fie mai preocupaţi de găsirea urgentă a unor soluţii pentru ajutorarea
bătrânilor.
Persoane cu handicap
În România, persoanele cu handicap sunt acelea care, din cauza unor deficienţe fizice,
senzoriale, psihice sau mentale nu au sau au acces limitat la o viaţă socială adecvată,
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corespunzătoare vârstei, sexului, resurselor materiale, mediului social şi cultural; aceste
persoane necesită protecţie specială şi sprijin pentru integrarea lor socială şi profesională.
În momentul de faţă, problema persoanelor cu handicap cade sub incidenţa serviciilor
specializate ale Consiliului Judeţean şi ale Direcției Generale de Asistență Socială şi Protecția
Copilului Vrancea, precum şi a ONG-urilor active în acest domeniu. În prezent, serviciile
dedicate copiilor şi adulţilor cu handicap sunt limitate şi distribuite inegal în teritoriu, în
special în municipiul Focșani.
În Gura Caliței, această categorie de persoane (copii şi adulţi) reprezintă aprox. 5%
din populaţia comunei, după cum arată numărul ajutoarelor acordate de Primărie.
Persoane neocupate
În prezent, doar o minoritate de salariați susține economia României, bugetul şi restul
populației. Populația activă este foarte redusă (aproximativ 47% din totalul populației şi 55%
din populația de 15 ani şi peste). Problema cea mai mare este ponderea redusă a salariaților în
mediul rural, care reprezintă doar 36% din populația ocupată față de 92% în mediul urban.
Structura pe grupe de vârstă a populației pune o presiune ridicată asupra grupei cu
vârstă de muncă (15-64 ani, în definiția Raportului Dezvoltării Umane), care este
semnificativ mai redusă decât la nivel național şi regional (Vrancea – 67,4% in 2005 şi
67,6% în 2006, faţă de media națională în 2005 - 69,7% şi media regională 70,3%), situație
reflectată şi de indicele de dependenţă demografică.
Ponderea medie a acestei populații în totalul populației județului la nivelul anului
2007 a fost 61,7% (sursa : Strategia de Dezvoltare a Județului Vrancea pentru perioada 2007
- 2013). În profil teritorial se remarcă faptul că doar cele 5 orașe ale județului şi unele
comune mari din proximitatea acestora (Câmpineanca, Golești, Gugești) au înregistrat
ponderi ale populației în vârstă de muncă peste media județeană, în timp ce mediul rural se
situează aproape fără excepție sub acest nivel (sub 50%).
Acest lucru este cauzat în principal de contextul economic local defavorabil care a
determinat plecarea unei părți din populația activă spre mediul urban sau în străinătate, locații
care oferă mai multe locuri de muncă.
În prezent, în agricultura românească, lucrează încă 30% din populația ocupată, faţă
de 5% în ţările UE -25, dar ponderea în PIB a agriculturii este de numai 8%.
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Ratele de ocupare sunt deosebit de mici în rândul tinerilor (15-24 de ani) şi femeilor (care au
vârsta de pensionare cu trei ani mai mică decât a bărbaţilor, dar speranța de viață este cu
peste șase ani mai mare).
La nivelul comunei Gura Caliței, numărul șomerilor la 30.06.2015 era de 60 (15
femei și 45 bărbați) , conform datelor AJOFM Vrancea. Interesant din punct de vedere
sociologic este rata mult mai mare a șomajului în rândul bărbaților, precum și tendința
creșterii numărului de șomeri în lunile de iarnă (v. date INS Tempo Online), fenomen care ar
putea fi explicat prin antrenarea predominantă a locuitorilor în muncile sezoniere (de vară).
Pe raza comunei Gura Caliței, persoanele neocupate şi care nu beneficiază de ajutor de șomaj
reprezintă o prioritate, iar noile servicii sociale trebuie orientate în această direcție pentru a
facilita calificarea/recalificarea profesională şi angajarea în muncă a acestor persoane.
Familii monoparentale
Studiile asupra familiilor monoparentale arată că probabilitatea de a apărea nașteri
ilegitime, abandonuri ale copiilor, tulburări de comportament, abandon/eșec școlar sau chiar
delincvenţă este mai mare în această categorie de populație.
Familiile monoparentale sunt adesea victime ale sărăciei, iar copiii proveniţi din
aceste familii au tendința de a repeta experiența părinţilor.
De asemenea, monoparentalitatea rezultată din divorț este corelată cu o diminuare a
activității educative din partea părintelui dat fiind că mama este suprasolicitată atât din punct
de vedere emoțional cât și material, fiind şi mai puţin disponibilă pentru copil exact când
acesta are mai mare nevoie de atenție şi preocupare din partea ei.
In anul 2014, în comuna Gura Caliței, au beneficiat de alocații complementare şi
monoparentale un număr de 70 familii.

4.4.

Educaţie

În elaborarea strategiei de dezvoltare a comunei Gura Caliței s-a avut în vedere şi
asigurarea concordanţei cu documentele strategice elaborate şi aprobate la nivel naţional, al
Regiunii de Dezvoltare Sud-Est şi al judeţului Vrancea.
Orizontul 2020 al Strategiei Naţionale pentru Dezvoltare Durabilă, prevede, ca obiectiv
naţional: Atingerea nivelului mediu de performanţă al UE în domeniul educaţiei şi formării
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profesionale, cu excepţia serviciilor în mediul rural şi pentru grupurile dezavantajate, unde
ţintele sunt cele ale UE pentru 2010.
Pentru acest orizont de timp se vor avea în vedere, sub rezerva elaborărilor şi fundamentării
ulterioare, următoarele direcţii strategice de acţiune:


Restructurarea ciclurilor de învăţământ pe baza profilului de formare specific, şi
redefinirea programelor de pregătire în funcţie de nivelurile de referinţă agreate
pentru Cadrul Naţional al Calificărilor, astfel încât să fie asigurate transparenţa
sistemului care sprijină învăţarea pe tot parcursul vieţii, precum şi mobilitatea
ocupaţională. Operaţiunile de restructurare trebuie să ducă la asigurarea accesului şi la
îmbunătăţirea substanţială a calităţii ofertei de pregătire prin dobândirea de
competenţe care să susţină dezvoltarea personală, competitivitatea şi dezvoltarea
durabilă;



Dezvoltarea capacităţii şi inovaţiei instituţionale, având la bază managementul
cunoaşterii, şi crearea reţelelor de cooperare care să includă parteneriatele publicprivat, în condiţiile descentralizării sistemului de învăţământ şi al autonomiei
universitare;



Profesionalizarea managementului educaţional şi şcolar prin formarea resurselor
umane pentru leadership eficient, pentru promovarea atitudinilor participative,
proactive şi anticipative, şi prin dezvoltarea competenţelor specifice, acordând aceeaşi
prioritate celor sociale şi personale.



Deschiderea sistemului formal de educaţie prin recunoaşterea achiziţiilor de învăţare
dobândite în contexte non-formale sau informale. Este de aşteptat ca, până în 2020, să
existe acces real la centre de validare a competenţelor dobândite în asemenea
contexte, promovând astfel importanţa acordată experienţei de viaţă şi muncă şi
relevanţa ofertei educaţionale, atât pentru aspiraţiile celor care învaţă cât şi pentru
nevoile de dezvoltare economică şi socială.



Dezvoltarea bazei instituţionale şi logistice a sistemului educaţional naţional, inclusiv
în ceea ce priveşte educaţia fizică şi activităţile sportive şi recreative, paralel cu
diversificarea ofertei educaţionale non-formale şi informale. Cuprinderea în sisteme
de învăţare permanentă, recalificare sau reciclare profesională se va ridica la
minimum 15% din grupa de vârstă 25-64 ani.



Creşterea calităţii procesului de formare a personalului didactic şi de conducere din
învăţământ prin sisteme flexibile, pentru înnoirea stocului de cunoştinţe, punând
accentul pe promovarea comportamentelor de tip „practician reflexiv”, capabil să
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transmită abordări interdisciplinare în susţinerea dobândirii rezultatelor învăţării, în
special a celor derivate din exigenţele socio-culturale, economice şi ambientale ale
dezvoltării durabile.


Accentuarea pregătirii tinerilor pentru a se instrui pe tot parcursul vieţii, pentru a
dobândi inteligenţa socio-emoţională şi capacitatea de a se adapta competitiv pe piaţa
muncii din Uniunea Europeană.



Dezvoltarea unor programe de studiu diferenţiate conform specificului regiunilor şi
nevoilor elevilor/studenţilor, acoperirea unui spectru larg şi echilibrat de domenii ale
89 cunoaşterii pentru înţelegerea în profunzime a legăturilor corelative între aspectele
economice, sociale şi de mediu, însuşirea limbilor străine, valorizarea oportunităţilor
pentru învăţare inter- şi trans-disciplinară, dobândirea de abilităţi privind
planificarea/cercetarea atât la nivel individual cât şi în echipe, implicarea participativă
în serviciile pentru comunitate; spiritul de responsabilitate faţă de problemele globale
comune; respect faţă de valorile universale, multiculturalitate şi specificul identitar;
dezvoltarea curiozităţii creatoare şi (auto)interogarea continuă.



Extinderea învăţământului şi formării profesionale de calitate în mediul rural,
cultivarea egalităţii de şanse şi atragerea în sistemul educaţional a tinerilor din
grupurile defavorizate.



Extinderea cooperării internaţionale prin iniţierea şi participarea la programe şi
proiecte europene, bilaterale, transfrontaliere; lărgirea prezenţei şcolii româneşti în
organismele reprezentative la nivel european şi internaţional; încurajarea participării
diasporei ştiinţifice româneşti la proiecte educaţionale realizate în România, şi la
evaluarea proiectelor, programelor şi politicilor educaţionale relevante pentru
domeniul dezvoltării durabile.
La nivelul Regiunii de Sud-Est, principala preocupare o constituie reabilitarea

infrastructurii educaţionale, componentă de bază a structurii serviciilor, dar şi îmbunătăţirea
condiţiilor de pregătire a elevilor. Se pune accent pe infrastructura educaţională din mediul
rural, în vederea diminuării ratei abandonului şcolar
Alte aspecte avute în vedere în planificarea strategică sunt dezvoltarea campusurilor
preuniversitare pe nucleele unităţilor de învăţământ profesional şi tehnic, familiarizarea cu
sistemele IT începând cu nivelele educaţionale de bază, precum şi valorificarea potenţialului
de inovare existent în centrele universitare. La acestea se adaugă necesitatea dotării cu
echipamente didactice a spaţiilor de învăţământ, laboratoarelor didactice şi de cercetare.
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Un rol important în dezvoltarea sectorului educaţiei la nivel regional o au şi Centrele
de Formare Profesională Continuă, prin intermediul cărora se asigură accesul egal la educaţie
iniţială şi continuă de calitate, ceea ce se reflectă într-un stoc de capital uman educat şi
competitiv pe piaţa europeană a muncii.
Toate aceste aspecte sunt sintetizate într-un obiectiv specific:
“Dezvoltarea sectorului educaţiei prin îmbunătăţirea infrastructurii şi a dotărilor,
prin creşterea calităţii serviciilor de educaţie, dezvoltarea de centre de formare continuă
pentru adulţi, realizarea de reţele şcolare, dezvoltarea parteneriatului între unităţile de
învăţământ şi mediul de afaceri, universităţi şi administraţia publică şi susţinerea cercetăriiinovării”.
Pentru realizarea acestui obiectiv au fost stabilite următoarele linii de intervenţie prioritare:
-dezvoltarea şi reabilitarea infrastructurii educaţionale la toate nivelurile;
-corelarea ofertei sistemului educaţional şi de formare profesională cu noile cerinţe ale pieţei
muncii.
În Strategia de dezvoltare a judeţului Vrancea pentru perioada 2007-2013 au fost
identificate o serie de vulnerabilităţi ale sistemului de învăţământ, care au rămas valabile şi în
prezent, cum sunt:
-stoc educaţional sub media naţională şi regională;
-ponderea mare a şcolilor cu învăţământ simultan;
-infrastructură educaţională slab dezvoltată, în special în mediul rural;
-rata scăzută de cuprindere în învăţământ;
-declinul interesului populaţiei şcolare faţă de domenii tradiţionale, cum este industria
confecţiilor;
-rata ridicată a abandonului şcolar.
Aceste probleme se reflectă în obiectivul stabilit pentru îmbunătăţirea accesului la
servicii educaţionale în perioada 2007-2013: “creşterea egalităţii de şanse şi reducerea
dificultăţilor de integrare pe piaţa muncii a grupurilor defavorizate, prin reducerea
abandonului şcolar şi dezvoltarea competențelor şi calificărilor de bază ale grupurilor
vulnerabile şi prin continuarea îmbunătăţirii educaţiei incluzive.”
Realizarea acestui deziderat depinde de punerea în practică a următoarelor măsuri,
specifice Liniei Prioritare de intervenţie pentru acest sector de activitate (creşterea şanselor
educaţionale ale zonelor şi segmentelor sociale defavorizate educaţional - mediu rural, săraci
sever, romi):
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-prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii;
-reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale;
-acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate;
-îmbunătăţirea accesului şi participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii prin programe
de formare pentru dezvoltarea competenţelor şi calificărilor de bază.
Infrastructura educaţională în comuna Gura Caliței
Având o populație în scădere de la an la an, comuna Gura Caliței se confruntă cu
fenomenul închiderii unor unități de învățământ, așa cum s-a întâmplat în ultimii ani. În
momentul prezent mai funcționează doar 4 grădinițe și 4 școli primare și gimnaziale în satele:
Gura Caliței, Dealu Lung, Lacul lui Baban și Plopu.
În comună nu există liceu, în judeţul Vrancea acestea fiind concentrate în oraşe, iar
dintre comune, existând licee doar în Vidra și Dumitreşti.
Numărul şcolilor şi, desigur, şi al elevilor, a scăzut, în general, în ultimii ani la nivelul
Regiunii de Sud-Est şi în judeţul Vrancea; Gura Caliței, desigur, nu face excepţie în această
privinţă.
Învăţământul universitar este slab reprezentat dar, deşi nu existã niciun centru
universitar pe teritoriul judeţului, în prezent există mai multe universitãţi care oferã diferite
forme de învãţãmânt în Focşani (învãţãmânt de zi, seral, cu frecvenţã redusã şi deschis la
distanţã). Aceste forme de învãţãmânt universitar contribuie semnificativ la creşterea
numãrului de absolvenţi cu educaţie superioarã şi faciliteazã accesul la educaţie al
persoanelor deja încadrate în muncã în judeţul Vrancea şi/sau al celor cu resurse insuficiente
(inclusiv al celor din mediul rural) pentru a putea obţine educaţie superioară într-un centru
universitar tradiţional. Cu toate acestea, impactul pozitiv al acestor forme de învãţãmânt
superior asupra economiei judeţului Vrancea rãmâne limitat, din cauza structurii ofertei
universitare slab reprezentată în privinţa unor profiluri adecvate zonei, cum ar fi cel tehnic şi
cel agricol).
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Școala nouă din Gura Caliței (Momanu, Bălan, 2010)
Dotarea unităţilor de învăţământ din Gura Caliței în anul şcolar 2013-2014
Nr. laboratoare
3
Nr. Biblioteci şcolare
2
Nr. Calculatoare/ din care câte racordate la internet
37/17
Nr. Sali de clasă şi cabinete
26
Nr. ateliere
1
Nr. elevi din Gura Caliței olimpici la nivel judeţean şi naţional în ultimii 3 ani:
An şcolar 2011-2012
An şcolar 2012-2013
An şcolar 2013-2014

2

2

1

Unităţile de învăţământ din comună beneficiază de spaţii şi de o dotare cu
echipamente didactice şi IT adecvate desfăşurării în bune condiţii a procesului instructiveducativ.

Resurse umane. Populaţia şcolară
În cadrul unităţilor de învăţământ îşi desfăşoară activitatea 24 de cadre didactice (4 în
grădiniţe şi 20 în şcoli).
Personalul didactic este calificat şi a fost implicat în programe de perfecţionare, pregătire şi
formare profesională continuă, dar şi de schimb de bune practici în domeniul educaţiei .
Efective elevi şi cadre didactice în unităţile de învăţământ din Gura Caliței:
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Tipul
unităţii de
învăţămînt
Grădiniţe
Şcoli
TOTAL:

An şcolar 2012-2013

An şcolar 2013-2014

An şcolar 2014-2015

Nr. Elevi
55
196
251

Nr. Elevi
60
191
251

Nr. Elevi
65
185
250

Nr. Prof.
4
20
24

Nr. Prof.
4
20
24

Pregătirea cadrelor didactice din Gura Caliței (nr.)
Cu
Cu gradul I Cu gradul
Cu gradul
masterat/
II
definitiv
doctorat
2
11
4
3

Nr. Prof.
4
20
24

Stagiare

Necalificate

4

2

Date furnizate de Primăria Gura Caliței

Nr. cadrelor didactice care au participat la cursuri de formare continuă în ultimii 3 ani
An şcolar 2011-2012
An şcolar 2012-2013
An şcolar 2013-2014

1

4

2

Sursa: Primăria Gura Caliței

La nivelul administraţiei publice locale şi a unităţilor de învăţământ se constată un
grad redus de accesare a fondurilor europene destinate resurselor umane, reintegrării în
educaţie a tinerilor care au părăsit de timpuriu şcoala, elevilor proveniţi din grupuri
defavorizate. În acest context, este indicată formarea în management de proiect a personalului
didactic cu responsabilităţi în atragerea de fonduri nerambursabile şi în implementarea
acestora.
Comunitatea locală este implicată în viaţa şcolii, în deciziile care privesc şcolarii şi
preşcolarii, existând o bună colaborare între familie şi şcoală pentru dezvoltarea personală a
elevilor.
În general, din răspunsurile cetățenilor la chestionarul aplicat, rezultă că școala și cadrele
didactice se bucură de apreciere pozitivă. Importanța învățământului/educației din comună
reiese și din faptul că s-a situat pe locul II (după agricultură) ca domeniu în care locuitorii ar
investi, dacă ar dispune de banii necesari! Cu siguranţă, acest rezultat se datorează şi faptului
că mulţi dintre respondenţi au fost cadre didactice.
Dacă, din punct de vedere al ratei de cuprindere în învăţământ, comuna Gura Caliței
se încadrează în tendinţa existentă la nivel judeţean, situaţia este diferită în privinţa
abandonului şcolar, nefiind înregistrate decât cazuri izolate, generate de situaţia materială
precară a familiei. Însă, în condiţiile scăderii nivelului de trai, pe fondul crizei economice, se
estimează o creştere a numărului de elevi cu risc de părăsire timpurie a şcolii, ceea ce ridică
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problema adaptării unităţilor şcolare la această situaţie şi a adoptării de măsuri pentru
asigurarea accesului la educaţie, cu respectarea principiului european al egalităţii de şanse.

4.5.

Sănătate

Sănătatea publică este un concept a cărui semnificaţie a evoluat de-a lungul timpului
de la preocuparea strictă asupra controlului bolilor infecţioase, sănătăţii mediului, ocrotirii
sănătăţii grupelor defavorizate şi educaţiei pentru sănătate, la o abordare comprehensivă a
stării de sănătate a populaţiei.
Strategia europeană în domeniul sănătăţii plasează problemele sanitare în centrul ansamblului
politicilor comunitare, pentru a-i proteja mai mult pe cetăţenii europeni şi pentru a le
îmbunătăţi starea de sănătate. Sănătatea publică a devenit în mod oficial un domeniu care
intră în preocuparea şi competenţa Uniunii Europene, în condiţiile respectării principiului
subsidiarităţii, odată cu adoptarea Tratatului de la Maastricht (1992), iar prin Tratatul de la
Amsterdam (1997) s-a stipulat că toate politicile în alte domenii-cheie ale activităţii
comunitare trebuie să ţină cont de cerinţele de protecţie a sănătăţii umane. La nivel macro se
impune, în mod deosebit, combaterea unor probleme tot mai acute şi a unor riscuri majore la
adresa sănătăţii, cum ar fi pandemiile şi bioterorismul.
În Judeţul Vrancea, în anul 2011, infrastructura de sănătate arată că unităţile private,
comparativ cu cele de stat, sunt cele mai puţine din întreaga Regiune de Sud-Est, concluzia
fiind că sectorul privat medical din Vrancea nu este încurajat suficient şi necesită a fi susţinut
în perioada următoare.
Situaţia numărului de unităţi sanitare din Regiunea Sud-Est, pe formă de proprietate,în anul
2011
Judeţul din Regiunea
S-E

Unităţi sanitare cu
proprietate majoritară de stat
Total în Regiunea S-E 1475
Brăia
351
Buzău
336
Constanţa
187
Galaţi
139
Tulcea
179
Vrancea
283
Sursa: Direcţia Regională de Statistică Brăila
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Unităţi sanitare cu proprietate
majoritară privată
4706
522
482
2098
989
285
330
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La nivelul comunităţilor rurale însă, accentul se pune pe accesul cât mai facil la
servicii de sănătate, precum şi pe nivelul de calitate al actului medical. Din acest punct de
vedere, comunităţile locale au nevoie de infrastructură de sănătate şi resurse umane, starea de
sănătate a populației fiind dependentă atât de starea şi calitatea factorilor de mediu, de
standardul de viață creat de comunitate cât şi de gradul de acces al populației la resursele
comunității.
În comuna Gura Caliței funcționează un singur cabinet medical de medicină de
familie încadrat cu un medic și un asistent medical.
De asemenea, mai există două cadre medicale veterinare medii.
Locuitorii comunei nu dispun de servicii stomatologice și nici de unități farmaceutice,
situație care necesită luarea unor măsuri de către autoritățile publice locale.

Dispensarul uman din Gura Caliței (Momanu, Bălan, 2010)

4.6.

Cultura

Chiar dacă în comuna Gura Caliței nu se află monumente, ansambluri, lăcaşuri de cult
şi situri de valoare naţională, pe teritoriul comunei se află, ca elemente ale culturii locale,
câteva biserici pe care le descriu autorii lucrării “Monografia comunei Gura Caliței. Între
istorie și legendă”, apărută la Editura Fundației ”Tradiția Românească”, în 2010:
-

Biserica veche din Dealul Lung, construită pe locul Schitului Peletic, datând din
1697;

-

Biserica nouă, ”Sf. Ioan Botezătorul”, din Dealul Lung, construită între 1970-1979;
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Biserica nouă din Dealul Lung (Momanu, Bălan, 2010)
-

Biserica ”Adormirea Maicii Domnului” din Lacul lui Baban, datând din 1820-1821;

-

Biserica nouă din Lacul lui Baban, ”Sf. Mare Mocenic Gheorghe și Cuviosul Vasile
de la Poiana Mărului”, construită între 2006-2008;

Biserica nouă din Lacul lui Baban (Foto: AlmaConsulting - 2015)
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-

Biserica ”Sf. Voievozi” din Gura Caliței, ridicată din lemn în 1852, pe locul căreia s-a
construit, între 1990-1999, actuala biserică ”Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil și Sf.
Mare Mc. Gheorghe” ;

Biserica din satul Gura Caliței (Momanu, Bălan, 2010)
-

Biserica ”Sf. Nicolae” din Poieni, ridicată în 1834 și reparată în 1886;

-

Biserica ”Sf. Nicolae” din Plopu. (Momanu, Bălan, 2010)

În Gura Caliței, infrastructura culturală este slab dezvoltată, căminul cultural
necesitând intervenţii în sensul reabilitării şi dotării corespunzătoare, cu atât mai mult cu cât
acesta dispune de o sală de festivităţi care poate fi folosită pentru organizarea de evenimente,
conferinţe, simpozioane şi activităţi cultural – artistice.
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Căminul cultural din Gura Caliței (Momanu, Bălan, 2010)
În comună nu există spaţii pentru petrecerea timpului liber sau centre de recreere, care
să poată deveni puncte de atracţie pentru tinerii din satele comunei. La nivelul căminului
cultural nu există un plan de acţiune sau un calendar de manifestări .
De altfel, spaţiile destinate recreerii şi activitatea căminului cultural sunt clasate de cetăţeni
printre aspectele cele mai nemulţumitoare din comuna lor (conform sondajului realizat).
În anul 2013 erau înregistrate 5 biblioteci pe raza comunei, una singură fiind publică (restul
aparținând școlilor).
- Cititori activi la biblioteci
Anul 2011

Anul 2012

Anul 2013

Numar persoane

Numar persoane

Numar persoane

330

176338 GURA CALITEI

385

343

(Sursa: INS Tempo online)
În condiţiile îmbătrânirii biologice şi dispariţiei meşterilor populari şi a gradului redus de
interes pe care îl manifestă tinerii faţă de această activitate, conservarea şi perpetuarea artei
populare locale este afectată.
Muzeul tradiţiilor locale pare să nu reprezinte o prioritate a cetăţenilor pentru următorul
deceniu, acest muzeu situându-se spre coada clasamentului celor mai importante obiective de
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realizat în comună (conform sondajului întreprins). Această situaţie atrage atenţia asupra
necesităţii informării populaţiei cu privire la directivele europene legate de conservarea
tradiţiilor şi promovarea culturilor locale în scopul conservării identităţii naţionale a statelor
membre. De asemenea, se impune ca autorităţile locale să explice locuitorilor că renaşterea,
conservarea şi dezvoltarea tradiţiilor locale ar putea reprezenta modalităţi de atragere a
turiştilor străini care caută locuri mai puţin “atinse” de civilizaţie, precum şi produse
ecologice, obiecte artizanale ( handmade şi homemade).

4.7. Turism
La nivel naţional şi mondial în sectorul turismului există nişte tendinţe în ceea ce
priveşte cererea şi oferta turistică. Luând în considerare aceste tendinţe, “Master Planul
pentru Dezvoltarea Turismului Naţional 2007”, a identificat o serie de grupuri-ţintă pentru
turismul românesc, dintre care unele sunt relevante pentru judeţul Vrancea şi posibil pentru
comuna Gura Caliței, cum ar fi:
-

Tineri profesionişti – turism științific, cultural, eventual combinate cu ecoturism

-

Familiile din pătura medie – destinaţii tradiţionale – vizite scurte în natură

-

Cupluri în vârstă – programe sociale, turism religios şi cultural

-

Tineri – turism de grup ( destinaţii tradiţionale), turism activ, tabere

-

Căutătorii de aventură .
Judeţul Vrancea se bucură de o localizare favorabilă, din punct de vedere al

dezvoltării turismului, fiind situat în imediata apropiere a drumului care uneşte patru dintre
zonele turistice ale ţării identificate în “Master Planul pentru Dezvoltarea Turismului
Naţional”, ca având potenţial mare de atragere a turiştilor: drumul european E85 care
conectează capitala ţării cu Nordul Moldovei, Delta Dunării/Litoralul Mării Negre şi
Transilvania.
Cu toate acestea, investiţiile străine au fost destul de reduse în judeţ, între anii 1991 şi
2006 Vrancea ocupa doar locul 33 în clasamentul judeţelor României. Potenţialul natural al
judeţului, pe lângă avantaje, prezintă şi factori care limitează activitatea turistică, din cauza
incidenţei relativ ridicate a riscurilor climatice şi mai ales a celor geomorfologice, care impun
o analiză prudentă a investiţiilor.
Din punct de vedere al infrastructurii de turism, comuna Gura Caliței nu este
avantajată şi nu deține o tradiție turistică, mai ales că ea, ca poziţionare geografică, este mai
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ales o zonă de tranzit către localităţi învecinate din județele Vrancea și Buzău, care au deja
renume pentru potenţialul turistic.
Infrastructura de cazare, de agrement şi de alimentație este inexistentă. În comună nu
există pensiuni, nici măcar agroturistice, nu există restaurante sau popasuri.
Cu toate acestea, există nișe de turism care se pot valorifica, nefiind necesară
existența unui cadru natural de excepție, iar comuna dispune de anumite avantaje, care,
fructificate corespunzător, pot crea un turism local de scurtă durată. Astfel, în condiţiile
înfiinţării unor pensiuni agroturistice şi a unor amenajări pentru campare, pot fi petrecute
sfârşiturile de săptămână sau pot fi găzduite tabere şi expediţii pentru copii şi tineri.

Peisaj din zona Gura Caliței
Chiar dacă nu se bucură de un cadru natural de excepție cum este cazul comunelor de
la munte, localizarea comunei este bună. Astfel, Gura Caliței este situată în apropierea
municipiului Focșani, zona urbană cu cea mai mare densitate la nivel de județ, comuna fiind
străbătută de drumul județean 204P care face legătura cu E85, atât către Focșani, reședința
județului Vrancea, cât și către capitala țării.

4.8Tineret
Problematica incluziunii sociale a tinerilor a fost prezentă dintotdeauna pe agendele
politice, însă, primul document strategic dedicat tinerilor, „The White Paper on Youth” a fost
lansat abia în 2001. Acesta propune colaborarea statelor membre ale Uniunii Europene în
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direcţia prioritizării următoarelor sectoare: participare, informare, voluntariat, înţelegere şi
cunoaştere a tinerilor.
În 2009, Comisia Europeană a prezentat un nou document strategic „O Strategie a UE pentru
Tineret – Investiţie şi Capacitare” („EU Strategy for Youth – Investing and Empowering. A
renewed open method of coordination to address youth challenges and opportunities”).
Strategia vizează politicile legate de tinerii din Europa în ceea ce priveşte educaţia,
ocuparea forţei de muncă, incluziunea socială, participarea civică, antreprenoriatul etc.
Strategia Europeană pentru Tineret defineşte două mari clase de obiective: pe de o parte
asigurarea accesului tinerilor la educaţie şi pe piaţa muncii, iar, pe de altă parte, participare
civică, incluziune socială şi solidaritate.
Cel mai recent document strategic de la nivel european, „Europa 2020” îşi propune ca
Europa să devină o societatea inclusivă cu o economie durabilă bazată pe cunoaştere şi
inovare. Din cele şase obiective principale pe care şi le propune strategia, două se referă la
tineri şi vizează reducerea ratei de abandon şcolar de la valoarea actuală de 15% la 10% şi
majorarea procentului persoanelor cu vârste cuprinse între 30 şi 34 de ani, cu studii
superioare, de la 31% la cel puţin 40%.
Ministerul Tineretului şi Sportului a elaborat Strategia Naţională în Domeniul
Tineretului 2014-2020 care are ca obiectiv general: Susţinerea participării active a tinerilor la
viaţa economică, socială, culturală şi politică a ţării, asigurând oportunităţi egale de acces la
educaţie, ocupare şi condiţii de viaţă decente, inclusive pentru grupurile vulnerabile.
Domenii principale de intervenţie şi obiectivele specifice ale Strategiei sunt:
1. Cultură şi Educaţie Non-formală
Obiective specifice şi direcţii de acţiune
1.1. Asigurarea accesului tuturor tinerilor la formare şi educaţie de calitate, atât formală cât şi
non-formală
1.2. Asigurarea unei mai bune relevanțe practice a abilităților dobândite prin educație formală
și non-formală
1.3.Îmbunătățirea ofertei de educație non-formală
1.4. Stimularea interesului tinerilor de a participa la educația non-formală
1.5. Facilitarea accesului tinerilor la consum şi creaţie culturală de calitate
2. Sănătate, sport, recreere
2.1. Susţinerea sănătăţii şi calității vieții tinerilor, prevenirea rănirilor, tulburărilor de
alimentaţie, dependenţei şi abuzului de substanţe.
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2.2.Realizarea educaţiei prin sport şi activitate fizică pentru formarea unui stil de viaţă
sănătoasă, a dezvoltării ca cetăţeni activi şi responsabili și încurajarea asocierii de
către tineri a recreerii cu practicarea sportului şi mişcării
2.3. Îmbunătăţirea oportunităţilor de petrecere a timpului liber de către tineri atât în
modalităţi organizate cât şi în modalităţi informale.
3.Participare şi Voluntariat
3.1. Creşterea gradului de participare a tinerilor la viaţa comunităţii, sub toate aspectele ei,
sociale, educaţionale, culturale, economice, de sănătate.
3.2. Creşterea gradului de participare a tinerilor la viaţa politică.
3.3.Creşterea gradului de participare a organizaţiilor non-guvernamentale de/ pentru tineret la
Dialogul structurat
3.4.Crearea unui mediu favorabil voluntariatului în România.
3.5.Recunoaşterea activităţii de voluntariat.
3.6.Creşterea gradului de sensibilizare a opiniei publice cu privire la importanţa implicării în
activităţi de voluntariat
4. Muncă şi antreprenoriat
4.1. Creşterea ratei de ocupare a forţei de muncã tinere, cu focalizare pe grupele de vârstã 1524
ani şi 25-29 ani.
4.2.Promovarea unor mãsuri, inclusiv legislative, în favoarea tinerilor, prin care sã fie
asiguratã tranziţia coerentã de la sistemul educaţional cãtre piaţa forţei de muncã.
4.3.Promovarea şi susţinerea echilibrului între viaţa profesională şi cea personală a tinerilor.
4.4. Stimularea mobilitãţii tinerilor pe piaţa internã a muncii.
4.5. Sprijinirea mobilitãţii tinerilor din România pe piaţa europeanã a forţei de muncã,
inclusiv prin programe de combinare a muncii cu pregãtirea şi prin programe de
integrare, în cadrul fazei post-pilot a programului "Primul tãu job EURES".
4.6. Asigurarea unor şanse mai bune de acces şi de menţinere pe piaţa muncii a tinerilor,
prin însuşirea şi dezvoltarea abilitãţilor şi competenţelor care le asigurã locul de muncã în
viitor.
4.7. Utilizarea optimã a generaţiilor existente şi a celor noi de programe şi fonduri UE, ca
instrumente importante de promovare a moblitãţii pentru învãţare şi a altor forme de învãţare,
precum şi pentru creşterea oportunitãţilor tinerilor de acces pe piaţa muncii.
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4.8. Creşterea gradului de auto-ocupare a tinerilor în domeniul afacerilor.
4.9. Promovarea antreprenoriatului, la toate nivelele educaţiei şi formării tinerilor.
4.10. Facilitarea adaptării tinerilor întreprinzători la procesele de integrare europeană şi
globalizare.
Dintre principalele probleme cu care tinerii din România (şi, deci, şi din comuna Gura
Caliței) se confruntă pot fi enumerate următoarele:
-

Lipsa de proiecte sociale pentru implicarea tinerilor;

-

Lipsa resurselor locative;

-

Lipsa resurselor financiare;

-

Absenţa serviciilor care să se adreseze tinerilor conform resurselor lor financiare;

-

Insuficienta consiliere profesională şi educaţională;

-

Lipsa unei corelaţii între cerere şi ofertă pe piaţa forţei de muncă;

-

Lipsa existenţei unor modele/exemple pozitive, demne de urmat;

-

Lipsa acumulării de cunoştinţe practice în sistemul educaţional preuniversitar şi lipsa
de timp destinat acţiunilor de voluntariat;

-

Lipsa unor organizaţii non-guvernamentale puternice care să se adreseze tuturor
tinerilor, indiferent de mediul social din care aceştia provin;

-

Dezinteresul autorităţilor locale în ceea ce priveşte iniţiativele adresate tinerilor;

-

Prezenţa unui sistem administrativ birocratic greoi şi lipsa unui mediu stimulativ.
(Sursa: http://tdl.org.ro/).

În luna august 2015, în comuna Gura Caliței fost inaugurat un drum modernizat, în
cadrul Măsurii 322 “Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru
economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale” din Strategia de
Dezvoltare Locală. Terenul cu valoarea de inventar de 189.000 lei
Sondajul de opinie realizat în rândul cetăţenilor comunei Gura Caliței a pus în
evidenţă câteva caracteristici ale tinerilor. Astfel, aceştia tind să fie mai mult preocupaţi –
comparativ cu vârstnicii- de soluţionarea urgentă la nivelul comunei lor a problemei locurilor
de muncă. De asemenea, tinerii apreciază în mai mare măsură decât ceilalți că școala are o
mare responsabilitate în asigurarea bunului mers al treburilor comunei.

4.9. Dezvoltarea economică a localităţii Gura Caliței
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În 2011, Judeţul Vrancea s-a situat pe primul loc în Regiunea de Sud-Est, la producţia
de: sfeclă de zahăr, cartofi, viţa de vie şi furaje verzi din teren arabil, şi pe locul secund la
fructe. (conf. INS 2011).
În Vrancea, terenurile pomicole ocupă 1,5% din suprafaţa agricolă, dezvoltarea
acestora fiind favorizată de particularităţile cadrului natural – varietatea formelor de relief şi
dispunerea lor în trepte, caracteristicile climatice. Pomicultura reprezintă una dintre
subramurile agricole bine dezvoltate, cu deosebire în depresiunile intracolinare, fiind o
activitate tradiţională a economiei rurale a judeţului Vrancea, prin urmare și a comunei Gura
Caliței.
Dezvoltarea aşezărilor umane a favorizat apariţia în jurul gospodăriilor, pe suprafeţe
restrânse, a terenurilor cultivate cu cereale, legume, cartofi, iar în zonele cu condiţii de relief
şi climă favorabile, extinderea viilor şi livezilor.
Cultura pomilor fructiferi este bine dezvoltată în depresiunile intracolinare din sudvestul judeţului Vrancea, încadrându-se în activităţile tradiţionale ale economiei din acest
spaţiu. Această cultură are o importanţă deosebită pentru economia locală, întrucât furnizează
materia primă necesară unor activităţi din industria alimentară şi utilizează terenuri care nu-şi
pot găsi întrebuinţarea pentru alte culturi. Gura Caliței deţine 252 ha ocupate de livezi, adică
cea mai mare suprafaţă dintre comunele zonei de dealuri şi munţi din vestul judeţului
Vrancea.
Productia de fructe în Gura Caliței

Anul 2000
Localitati

Anul 2001

Anul 2002

Anul 2003

Tone

Tone

Tone

UM: Tone
Tone
589

176338 GURA CALITEI

1049

180

598

(Sursa: INS Tempo online)
- Productia totala de struguri
Ani
Anul 2000

Anul 2001

Anul 2002

Anul 2003

Tone

Tone

Tone

Localitati
UM: Tone
Tone
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697

176338 GURA CALITEI

482

580

465

(Sursa: INS Tempo online)
În structura terenurilor agricole se remarcă suprafeţele ridicate ocupate de păşuni şi
fâneţe, favorizate de relieful fragmentat, climatul caracterizat de temperaturi medii anuale de
8-9 grade C şi precipitaţii anuale de 800 mm, precum şi de solurile mai puţin fertile
(cambisoluri şi spodosoluri).
În Gura Caliței, atât în trecut, cât şi în prezent, o parte din suprafeţele arabile sunt
ocupate de cereale. Cultura cartofului reprezintă, de asemenea, una dintre culturile
caracterizate prin productivitate ridicată, datorită faptului că se adaptează la condiţiile de
mediu existente în zona depresionară şi montană a judeţului Vrancea

Suprafata cultivata cu principalele culturi

Anul 2000
Principalele culturi

Localitati

Anul 2001

Anul 2002

Anul 2003

Hectare

Hectare

Hectare

UM: Ha
Hectare

Porumb boabe

176338 GURA CALITEI

897

907

905

900

Cartofi

176338 GURA CALITEI

15

10

10

10

Legume

176338 GURA CALITEI

20

20

22

30

(Sursa: INS Tempo online)
Cultura legumelor completează necesarul de produse alimentare pentru populţie şi
baza furajeră pentru animale. Producţia de legume se ridica, de exemplu, în anul 2000, la
2614 tone în zona de vest a Vrancei, cea mai mare pondere revenind comunelor Vidra,
Vizantea-Livezi
şi
Dumitreşti.
Productia agricola vegetala la principalele culturi

Anul 2000
Principalele culturi

Localitati

Anul 2001

Anul 2002

Anul 2003

Tone

Tone

Tone

UM: Tone
Tone

Porumb boabe

176338 GURA CALITEI

735

795

602

773

Cartofi

176338 GURA CALITEI

105

100

100

100

Legume

176338 GURA CALITEI

142

235

220

353
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(Sursa: INS Tempo online)
Creşterea animalelor a reprezentat una dintre principalele opţiuni ale populaţiei din
zona montană şi subcarpatică pentru a-şi obţine resursele alimentare necesare supravieţuirii.
Eficienţa scăzută a terenurilor arabile şi suprafaţa întinsă ocupată de păduri au obligat
populaţia din zona montană şi subcarpatică să se adapteze. Astfel, s-a dezvoltat păstoritul
agricol, care utilizează păşunile şi fâneţele din apropierea localităţilor situate în zonele
depresionare.
Dezvoltarea sectorului de creştere a bovinelor s-a datorat atât existenţei unor suprafeţe
extinse de păşuni şi fâneţe în apropierea localităţilor, cât şi rentabilitatăţii ridicate a acestei
activităţi, întrucât costurile de întreţinere sunt mai reduse iar productivitatea creşterii vitelor
este
ridicată.
Creşterea porcinelor este o ramură agricolă cu expansiune mai recentă în spaţiul
montan şi subcarpatic al judeţului Vrancea, menită să acopere deficitul de produse alimentare
specific acestui areal. De asemenea, varietatea ridicată a hranei şi costurile relativ reduse de
întreţinere a acestei specii au permis dezvoltarea acestei activităţi, fără a ocupa, însă, un loc
dominant.
Creşterea ovinelor este una dintre activităţile cu tradiţie în sudul și vestul judeţului Vrancea,
la nivelul căreia se produc în prezent profunde mutaţii impuse de realităţile socio-economice.
Deşi există o suprafaţă ridicată de păşuni si fâneţe cu productivitate medie, activităţile de
creştere a ovinelor înregistrează un declin evident în ultimii 10 ani. Astfel, în vestul judeţului
Vrancea, efectivele de ovine au scăzut de la 63981 capete în 1992 la 43910 capete în anul
2000. Dacă se ia în considerare indicatorul număr de ovine la 100 ha păşuni şi fâneţe, se
înregistreaza o valoare medie de 114, Gura Caliței figurând printre comunele cu un număr
ridicat de ovine.

Productia agricola animala
Ani
Principalele produse agricole animale

Unitati de
masura

Localitati

Greutatea in viu a animalelor destinate sacrificarii
pentru consum

176338 GURA
CALITEI

Tone greutate
vie

Productia de lapte de vaca si bivolita (inclusiv
consumul viteilor)

176338 GURA
CALITEI

Productia de lana

Productia de oua

Anul
2000

Anul
2001

Anul
2002

Anul
2003

231

281

179

326

Hectolitri (100 l)

9939

11348

10650

12260

176338 GURA
CALITEI

Kilograme

6200

5000

4110

4800

176338 GURA
CALITEI

Mii bucati

1820

2128

1702

1320

(Sursa: INS Tempo online)
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Silvicultura este una dintre cele mai vechi activităţi promovate în judeţul Vrancea.
Gestionarea raţională a fondului forestier este o condiţie absolut necesară pentru dezvoltarea
echilibrată a aşezărilor umane şi pentru menţinerea echilibrului ecologic în mediul natural.
Activităţile din silvicultură se referă la gestionarea fondului forestier, la exploatarea
lemnului, colectarea de produse forestiere (fructe, ciuperci etc.), acţiuni de reîmpădurire.
Gestionarea fondului forestier este realizată de Regia Naţională a Pădurilor sau de către obşti
locale. În ultimul secol, tăierile abuzive şi insuficienta preocupare pentru reîmpădurire au
condus la reducerea drastică a fondului forestier, ceea ce impune luarea de măsuri cu totul
speciale în următoarea perioadă.
Activităţile de vânătoare se bazează pe existenţa unui fond cinegetic foarte bogat şi
diversificat şi se desfăşoară conform Legii fondului cinegetic. Principalele specii de interes
cinegetic în vestul judeţului Vrancea sunt: cerbul, capra neagră, căpriorul, mistreţul, ursul,
râsul, lupul, pisica sălbatică, vulpea. Capra neagră, ursul, râsul şi lupul beneficiază de un
statut special de protecţie impus de includerea acestora printre speciile protejate din România,
atât în Legea fondului cinegetic nr.106 din 1997, cât şi în Legea nr. 462 din 2002 privind
regimul ariilor protejate, conservarea speciilor şi a habitatelor.Fondurile de vânătoare din
vestul judeţului Vrancea sunt gestionate de Agenţia Judeţeană de Vânătoare şi Pescuit
Sportiv
şi
Regia
Naţională
aPădurilor.
Industria este o activitate economică având o dezvoltare redusă în partea sud-vestică a
judeţului Vrancea, în ciuda existenţei unor resurse (fructe, produse lactate, carne, lână, piei de
animale, lemn, produse apicole etc.) care ar permite susţinerea unor unităţi mici şi mijlocii.
De altfel, majoritatea comunelor din judeţul Vrancea deţin unităţi de obţinere a băuturilor
alcoolice, în special utilizând ca materie primă fructele, profitând de legislaţia ambiguă din
acest domeniu.
De asemenea, fiind o zonă forestieră, sunt prezente exploatarea şi
prelucrarea primară a lemnului.
În comună nu există niciun inginer agronom sau zootehnist şi niciun medic veterinar.
Sunt doar două cadre medicale veterinare cu pregătire medie.
Principalele ramuri economice ale comunei Gura Caliței sunt agricultura şi zootehnia, care
sunt practicate inclusiv de o mare parte din personalul salariat în diferite domenii de
activitate.
Existenţa suprafeţelor mari de livezi, precum şi numărul mare de pomi răzleţi, dau
comunei un caracter pomicol ridicat, producţia de fructe fiind diferită de la an la an, în
funcţie de condiţiile meteorologice. Problema cea mai dificilă o reprezintă valorificarea
acestor produse, nefiind asigurată o piaţă stabilă de desfacere, fiecare producator fiind nevoit
să se preocupe singur de găsirea cumpărătorilor pentru a-şi putea valorifica produsele
proprii.
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Datorită aşezării comunei în zonă intracolinară şi existenţei unor suprafeţe mari de
păşuni şi fâneţe, o pondere substanţială în economia locală o are şi zootehnia, principalele
efective fiind cele de ovine şi bovine. O altă activitate care este favorizată de factorii naturali
locali este apicultura, practicată de mai mulți localnici.
În paralel cu activitatea agricolă care este dominantă, economia comunei este completată şi
de alte activităţi cu caracter comercial, industrial precum şi de prestări de servicii.
În ceea ce priveşte activitatea comercială din comuna Gura Caliței, în prezent, există
câteva spaţii comerciale private, în majoritate cu activitate comercială cu amănuntul şi
alimentaţie publică , precum şi activităţi de producţie cu precădere pentru prelucrarea
lemnului.

4.10. Antreprenoriatul micilor afaceri
La nivel național, IMM-urile reprezintă sursa principală de venit naţional, de valoare
adăugată şi de locuri de muncă. În momentul de faţă, peste 70% din PIB şi aproape 50% din
exportul României sunt produse direct şi indirect de către IMM-uri.
Din punct de vedere al inițiativei antreprenoriale, comuna Gura Caliței este caracterizată, ca
majoritatea localităților din mediul rural, de existenţa unui număr relativ mic de IMM-uri şi
PFA-uri, cu o pondere covârșitoare a activităților de comerț comparativ cu industria şi
serviciile.
Situaţia firmelor private existente în satele comunei Gura Caliței, în 2015:
Nr.crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Localitatea
Gura Caliței
Bălănești
Cocoșari
Dealu Lung
Groapa Tufei
Lacul lui Baban
Plopu
Poienile
Rașca
Șotârcari

Nr. de locuitori
984
8
108
117
54
370
360
315
210
22
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Nr. firme
14
4
1
1
4
4
1
-
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Magazin mixt în Gura Caliței (Momanu, Bălan, 2010)
Principalele firme private existente în comuna Gura Caliței, în 2014 :
-

CUCU ȘI PUPĂZĂ SRL
LARC VET SRL
PROGETMOB SRL
CRISTIANDIMAR SRL
TEOLARIS SRL
CON MED SRL
GEMALEX SRL
STADION COM SRL
DORIANIS IMPEX SRL
FIOREGARDENAL SRL

Situaţia firmelor din comună după obiectul de activitate, în 2014:
Nr. Crt.

Obiectul principal de activitate

1
2

Creşterea animalelor
Prelucrarea lemnului
Lucrări de construcţii (depozite de materiale)
Comerţ
Baruri

3
4
5

Nr. firmelor (și
PFA)

5
1
1
16
1

Date furnizate de Primăria Gura Caliței

În Gura Caliței se desfăşoară activităţi tradiţionale care ar putea atrage turişti şi
organizaţii interesate de schimburi de experienţă, cum ar fi: tâmplărie şi cizmărie, prelucrarea
fierului, realizarea pieselor textile din lână. De asemenea, Gura Caliței este recunoscută
pentru produse cum ar fi: miere de albine, ciuperci, fructe, ţuică, vin.
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4.11. Aranjamente instituţionale şi servicii de relaţii cu publicul
Locaţia
Administraţia locală beneficiază de un spaţiu modern, amenajat relativ recent (20052006), cu mobilier şi dotări moderne, condiţii de lucru foarte bune. Sediul administrativ este
localizat în centrul comunei, cu o bună accesibilitate şi vizibilitate.

Primăria din Gura Caliței (Momanu, Bălan, 2010)
Pentru a acoperi toate sectoarele de activitate dar şi pentru a respecta normele şi
prevederile legale care au adus, în mod frecvent, noi sarcini şi atribuţii administraţiei publice
locale, structurile funcţionale existente sunt, în majoritatea lor, la nivel de compartiment.
Statul de funcţii al Primăriei Gura Caliței este acesta:
Resurse umane - Stat de funcţii Primăria Gura Caliței
Structura

Nr. posturi

Nr. ocupate

Primar

1

1

Viceprimar

1

1

Secretar

1

-

Compartiment Financiar-Contabil, impozite şi taxe

6

3

Compartiment Agricol

1

1

Compartiment Autoritate tutelară şi asistenţă socială

1

1

Compartiment Urbanism

1

-

Compartiment Administrativ

8

5
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Cămin cultural şi Bibliotecă

1

1

Serviciul Public pentru Situaţii de Urgenţă

1

1

Serviciul Public Alimentare cu apă şi canalizare

-

-

Serviciul Public de Salubrizare

-

-

Poliţie locală

3

3

Stare civilă+ registratură

-

-

Cadastru

-

-

Evidenţa persoanelor

-

-

Asistenţi personali comunitari

-

-

TOTAL

22

14

Date furnizate de Primăria Gura Caliței

Motivaţia acestei structuri este dată de necesităţile legislative de existenţă a anumitor
structuri funcţionale şi de atribuţiile distincte aflate în sarcina autorităţilor locale.
Analiza unora dintre fişele posturilor funcţionarilor arată o preocupare evidentă pentru
profesionalizarea funcţiei publice şi delimitarea strictă a atribuţiilor. Responsabilizarea
salariaţilor devine astfel o componentă extrem de importantă, iar implicarea factorilor
decizionali trebuie să meargă până în detaliu, oferind coordonare şi îndrumare pentru toate
structurile.
Primăria Gura Caliței are un deficit de personal faţă de organigrama aprobată, în
condiţiile în care legislaţia din ultimul timp i-a interzis orice angajări. Acest lucru a impus o
anumită reorganizare a personalului şi o redistribuire a sarcinilor.
Funcţionând cu un număr mai mic de persoane, incluzând aici şi personalul tehnic de la
Serviciul de apă şi canalizare, activitatea impune o responsabilitate crescută a fiecăruia şi, de
asemenea, o creştere a gradului de profesionalizare a fiecărei persoane. Pentru aceasta,
personalul Primăriei a urmat diverse cursuri de instruire şi pregătire profesională, în funcţie
de necesităţile identificate şi de oportunităţile apărute.
Veniturile Primăriei Gura Caliței în ultimii trei ani:
Anul

2012

Venituri persoane fizice (impozite şi taxe
pentru terenuri, clădiri, mijloace de
transport)
Venituri persoane juridice (impozite şi
89

2013

2014

187.637

245.794

189.796

40.106

25.359

28.364
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taxe pentru terenuri, clădiri, mijloace de
transport)
Subvenţii de la stat, sume defalcate din
1.525.000
TVA pentru echilibrarea bugetelor locale
TOTAL
1.752.743
Sursa: Primăria Gura Caliței

1.444.000

1.951.000

1.715.153

2.169.160

Dotarea tehnică şi utilizarea TIC
Sediul Primăriei comunei dispune de o reţea informatică nouă, funcţională,
interconectată şi cu o conexiune la un furnizor de acces internet. Nu există un management al
reţelei şi nici echipamente specifice de reţea, în afară de cele de conectare.
Se remarcă existenţa unor echipamente IT moderne şi funcţionale, utilizând soft-uri
licenţiate.
Din punct de vedere al programelor specifice utilizate, se remarcă doar câteva: de taxe
şi impozite, economico-financiar, registru agricol sau program de facturare servicii apă-canal.
Nu există programe comune ale instituţiei şi nici o interconectare între programele utilizate.
Schimbul de informaţii în mediul electronic se produce dificil şi nesecurizat, prin
Internet. De asemenea, nu există un sistem de back-up.
Ca o apreciere generală, dotarea tehnică în domeniul IT, este superioară,
corespunzător funcţionalităţilor curente.
La acest moment marea majoritate a echipamentelor sunt staţii de lucru independente,
dotate cu periferice separate, fără a utiliza facilităţile de reţea. Fiecare staţie de lucru are
imprimantă proprie, programe şi soft-uri instalate local. Echipamentele de copiere sunt
independente, fără a utiliza conexiunea la reţea şi facilităţile oferite de aceasta.
Spaţiile în care funcţionează administraţia locală beneficiază de o reţea informatică
nouă, în stare foarte bună. Reţeaua este însă utilizată doar pentru conexiunea la internet şi
doar local pentru aplicaţia de taxe şi impozite.
Comunicarea internă
Un aspect important pentru buna funcţionare a instituţiei îl reprezintă, desigur, o bună
comunicare internă. Din punct de vedere al comunicării formale şi informale verbale, se
remarcă o deschidere foarte mare, manifestată încă de la nivelul de conducere. Astfel, este
încurajată şi sprijinită comunicarea directă, interpersonală, aspect care conduce la rezolvarea
eficientă a sarcinilor curente.
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Dat fiind însă că nu există proceduri de lucru definite şi documentate în scris, poate
crea sincope în soluţionarea unor probleme, generate mai ales de lipsa de unitate şi integrare
a informaţiilor.
Un factor catalizator important ar trebui să fie buna dotare tehnică, dar slaba utilizare
a reţelei informatice nu este de natură să ajute acest proces, comunicarea internă în mediul
electronic fiind foarte redusă şi limitată doar la câteva domenii.
Relaţia cu cetăţenii comunei
Relaţia directă cu cetăţenii se desfăşoară în toate compartimentele organizatorice şi în
toate spaţiile de lucru ale primăriei. Astfel, nu există un program de lucru cu publicul diferit
faţă de programul de lucru obișnuit, şi nu există decât ca evidenţă, un program de audienţe al
conducerii. Practic, cetăţeanul are acces la primar sau la viceprimar ori de câte ori solicită
acest lucru şi este posibil. Conducerea primăriei acordă o atenţie deosebită acestui aspect,
pentru a veni în întâmpinarea nevoilor locuitorilor şi de a păstra o relaţie directă cât mai
strânsă cu aceştia. De altfel, 83,3% dintre cetăţenii chestionaţi, au afirmat că au o relaţie bună
şi foarte bună cu Primăria.
Partea de informare a cetăţenilor include mai multe aspecte; astfel, informarea
generală include atât informarea publică din oficiu cât şi informaţiile specifice dar de interes
general.
Aplicarea prevederilor Legii 544 – a liberului acces la informaţiile de interes public se
face corespunzător. Informarea se face atât prin afişare la sediul instituţiei cât şi prin
publicare pe site-ul propriu care, însă, nu este actualizat permanent. Acest lucru poate
constitui un impediment important în eficientizarea comunicării externe.
Partea de informare directă prin afişare este realizată prin intermediul unui afişier
extern, la sediul instituţiei; se remarcă lipsa unor instrumente de informare utile, cum ar fi
diverse flyere cu acte necesare. De asemenea, formularele tip nu sunt standardizate, de multe
ori sunt preluate din anexele la lege, fără personalizare şi sunt de o calitate tipografică redusă,
creând dificultăţi la completare.
Chiar dacă pe moment, în contextul actual, modalitatea de informare utilizată pare
mulţumitoare, se impune o modernizare şi extindere a acestei activităţi.
Concluzia generală privind administraţia locală Gura Caliței este că funcţionează la un nivel
de eficienţă adecvat posibilităţilor actuale.
Comuna Gura Caliței reprezintă o comunitate cu planuri şi proiecte bine conturate şi
cu o viziune de viitor bine definită. Pentru a merge cu succes pe acest drum este necesară o
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administraţie modernă, cu o structură funcţională şi mai eficientă şi o relaţie de comunicare şi
sprijin reciproc între conducere şi cetăţeni.

4.12. Rezultatele obținute prin sondajul de opinie
Chestionarul care a fost aplicat în cadrul sondajului de opinie realizat în rândul
locuitorilor comunei Gura Caliței se găseşte în Anexa 1 la prezenta Strategie. El a fost aplicat
cu ajutorul angajaţilor Primăriei Gura Caliței iar răspunsurile au fost prelucrate statistic de
către firma contractată.
Au răspuns 90 locuitori aparţinând ambelor sexe şi tuturor categoriilor de vârstă, venituri şi
ocupaţie.

4.12.1. Profilul respondenţilor
Structura respondenților după gen: 1= bărbați; 2= femei

1.00
2.00

1 bărbați=49%; 2 femei=51%

Se poate observa că cele două genuri/sexe au fost reprezentate corespunzător situaţiei
reale din comună, procentul femeilor depăşindu-l doar uşor pe cel al bărbaţilor.
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Structura respondenților după vârstă: 1=16-20 ani; 2=21-34 ani; 3=35-49 ani; 4= 50-64 ani,
5= peste 65 ani
50

40

30

20

Count

10

0
Missing

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

VARSTA

Ponderea respondenților adulți (3 pe grafic) a fost mai mare dat fiind că Primăria a
considerat că aceștia sunt printre cei mai îndreptăţiţi să-şi exprime opinia cu privire la
comuna în care vor să trăiască, să muncească și să investească în următorii ani.
Structura respondenților după venit: 1= niciun venit; 2= sub 500 lei; 3= 501-800 lei;
4= 801-1500 lei; 5= 1500-2500 lei; 6= peste 2500 lei
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30

20

Count

10

0
Missing

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

VENIT

Se poate observa din grafic cum categoriile de respondenţi se înscriu în curba lui
Gauss, cei cu venituri medii având ponderea cea mai mare.
Structura respondenților după studii: 1= fără; 2= școala primară; 3= gimnaziu; 4= șc.
profesională; 5= liceu; 6= facultate; 7=studii postuniversitare

7.00

2.00

3.00

6.00

4.00

5.00

Structura respondenților după ocupație: 1=elev; 2= student; 3= salariat la stat; 4= salariat la
privat; 5= patron; 6= casnică; 7= pensionar; 8= șomer
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Missing

8.00

7.00

3.00

6.00

5.00
4.00

4.12.2. Gradul de mulţumire a locuitorilor privind principalele aspecte ale
comunităţii
Nr.crt. Aspecte din comuna Gura
Caliței

F.mulțumit și

Nemulțumit și

mulțumit %

f.nemulțumit %

în opinia cetăţenilor
1

Starea străzilor principale

25,6

51,1

2

Starea străzilor secundare

7,8

80

3

8,9

59,1

4

Locuri pentru petrecerea timpului
liber
Activităţile de la căminul cultural

14,4

44,8

5

Alimentarea cu apă

52,2

27

6

Canalizare

5,5

75,9

7

Iluminat public

46,7

32,2

8

Curăţenia în comună

42,2

38,2

9

Transport public de persoane

30

44,9

10

Numărul de locuri în grădiniţe

56,7

15,6

11

Dotarea grădiniţelor

44,4

20
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12

Numărul de locuri în şcoli

58,9

14,4

13

Dotarea şcolilor

44,5

25,8

14

Numărul de unităţi sanitare
(spital,dispensare,cabinete)
Dotarea unităţilor sanitare

31,1

40,4

30

38,2

15
16

Măsurile luate in cazul
7,8
inundaţiilor,eroziunea solului.
Opinia cetăţenilor privind calitatea factorilor de mediu

76,1

17

Calitatea apei

64,5

14,4

18

Calitatea aerului

90

4,4

19

Calitatea pământului

42,2

11,1

Opinia respondenților cu privire la relația cu principalii factori de
influență din comună
Instituţia
Primăria
Poliţia
Biserica
Cadrele didactice
Cadrele sanitare

Foarte bună și
Bună %

Proastă și
Foarte proastă %
83,3
83,3
95,5
94,5
93,3

5,6
2,2
2,2
1,1
3,3

După cum reiese din tabelele de mai sus, principalele aspecte din comună care îi mulțumesc
cel mai mult pe cetăţeni sunt:


Numărul de locuri din şcoli și grădiniţe

•
•
•

Alimentarea cu apă
Calitatea aerului și a apei
Relaţia cu: biserica, cadrele didactice, cadrele sanitare, primăria și poliția

Prin contrast, principalele aspecte din comună care îi nemulţumeşte cel mai mult pe cetăţeni
sunt:


Starea precară a străzilor secundare



Măsurile luate în cazul inundațiilor



Problema canalizării
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•

Insuficienţa locurilor pentru petrecerea timpului liber

Măsura responsabilității instituțiilor, în opinia respondenților:
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8

Instituţia considerată
responsabilă:
Primăria
Poliţia
Biserica
Şcoala
Parlamentul
Guvernul
Consiliul judeţean
Agenții economici

În mare și f. mare
măsură %

În f. mică măsură sau deloc
responsabilă %

97,7
71,1
56,7
70
71,1
82,2
90
43,3

1,1
23,8
39,3
13,6
14
8,1
4,7
23,1

Responsabilitatea cea mai mare pentru bunul mers al comunei este apreciată de către
cetăţeni ca revenindu-i Primăriei (97,7%), ceea ce indică, pe de o parte, aşteptări mari faţă de
prestaţiile acestei instituţii, iar, pe de altă parte, necesitatea implicării depline a administraţiei
locale în rezolvarea diferitelor probleme ale oamenilor din comună.

4.12.3. Principalele probleme imediate şi de perspectivă ale comunei, în
viziunea locuitorilor

Problemele cele mai urgente, în opinia respondenților:
Nr.crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Ce este cel mai urgent pentru comuna dv.?
Să se îmbunătăţească starea drumurilor.
Să se amenajeze mai multe spaţii verzi, să se planteze pomi.
Să se facă amenajări ale râurilor pentru prevenirea inundaţiilor şi
eroziunilor
Să se amelioreze aspectul clădirilor, caselor, gardurilor
Să se amelioreze sistemul de apă şi canalizare.
Să se reducă poluarea aerului.
Să se colecteze selectiv deşeurile (plastic, sticlă, hârtie).
Să se creeze condiţii pentru dezvoltarea turismului (spaţii de
cazare).
Să se organizeze mai multe activităţi cultural-distractive (spectacole,
filme).
Să se amenajeze spaţii de joacă pentru copii.
Să se modernizeze şi doteze sala de sport existentă.
Să se îmbunătăţească starea unităţilor de învăţământ (grădiniţe,
şcoli).
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16
68
20
59
7
17
15
20
22
7
25
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Să se amelioreze condiţiile de tratament din unităţile sanitare (spital,
cabinete).
Să fie ajutate mai mult familiile cu venituri mici.
Să fie ajutate mai mult persoanele vârstnice şi cele cu handicapuri.
Să se modernizeze piaţa agroalimentară.
Să se construiască un depozit frigorific pentru fructe şi legume.
Să se creeze mai multe locuri de muncă în comună.
Să fie sprijiniţi mai mult întreprinzătorii particulari.
Să se înfiinţeze mai multe firme private.
Să fie sprijiniţi producătorii de legume şi fructe.
Să fie sprijiniţi crescătorii de animale.
Să se asigure o mai bună securitate a oamenilor şi bunurilor în
comună.
Să se realizeze o mai bună comunicare între cetăţeni şi autorităţile
locale.

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

25
22
23
7
13
35
8
5
20
19
11
16

Tabelul de mai sus arată (prin cifrele îngroşate) primele 6 cele mai urgente probleme de
rezolvat în comuna Gura Caliței, acestea fiind:
•

Îmbunătăţirea stării drumurilor

•

Amenajarea râurilor pentru prevenirea inundațiilor și eroziunii

•

Ameliorarea sistemului de apă şi canalizare

•

Crearea de noi locuri de muncă

•

Îmbunătăţirea condiţiilor de tratament din unităţile sanitare

•

Îmbunătăţirea stării unităţilor de învăţământ

Proiectele pentru următorii 10 ani, în opinia respondenților

Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Proiecte pentru următorii 10 ani
Toate gospodăriile să aibă apă curentă.
Toate gospodăriile să aibă canalizare.
Toate drumurile să fie asfaltate sau pietruite.
Drumurile principale să fie iluminate în toate
satele.
Gunoiul să fie colectat selectiv/separat: plastic,
sticlă, hârtie.
Să se elimine pericolul inundaţiilor şi eroziunii
solurilor prin lucrări adecvate.
Să se aducă gaze în gospodăriile comunei.
Să se îmbunătăţească aspectul caselor şi al
gardurilor.
Să se realizeze un sistem de colectare (pentru
valorificare) a produselor animale şi vegetale de
98

Foarte
important
%

Puţin
important
%

Nu este
important
%

95,5
83,3
97,8
93,3

4,5
11,1
2,2
3,3

3,3
-

55,6

32,2

8,9

96,7

1,1

-

23,3
44,4

32,2
36,7

36,7
12,2

78,9

14,4

4,4
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la cetăţeni (lapte, ouă, fructe...).
Să se îmbunătăţească asistenţa sanitară a
locuitorilor.
Să se îmbunătăţească condiţiile de educaţie din
şcoli şi grădiniţe.
Să se introducă transportul public în comună.
Să se creeze condiţii pentru practicarea
ocupaţiilor tradiţionale.
Să se creeze mai multe locuri de muncă în
comună.
Locuitorii să fie sprijiniţi să devină întreprinzători
particulari, prin organizarea de cursuri de
re/calificare şi ajutor financiar.
Bătrânii singuri să beneficieze de un cămin
pentru bătrâni.
Să se înfiinţeze un muzeu cu obiecte populare
locale.
Să se înfiinţeze un club pentru tineri.
Să se construiască o pensiune turistică.
Să se construiască locuinţe pentru tineri.

10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21

Primăria să-i implice mai mult pe cetăţeni în
rezolvarea problemelor.

91,1

4,4

1,1

88,9

6,7

-

62,2
56,7

26,7
31,1

6,7
6,7

93,3

5,6

-

74,4

15,6

1,1

73,3

17,8

6,7

38,9

35,6

18,9

36,7
41,1
70
82,2

41,1
42,2
14,4
11,1

17,8
12,2
13,3
1,1

Se poate observa că toate aspectele cuprinse în chestionar, care se referă la următorul
deceniu, sunt considerate foarte importante de peste 50% dintre respondenţi, cu excepţia a
cinci:
1. Îmbunătățirea aspectului caselor și al gardurilor- 44,4%; cu siguranță că problemele
de estetică a mediului îi preocupă mai puțin pe locuitorii acestor zone greu și repetat
încercate de vitregiile naturii!
2. Construirea unei pensiuni turistice- 41,1%; localnicii recunosc potențialul turistic
redus al comunei lor;
3. Înfiinţarea unui muzeu cu obiecte populare locale - 38,9% ; necesitatea valorizării
tradițiilor locale este mai puțin înțeleasă de localnicii preocupați cu asigurarea traiului
zilnic;
4. Înfiinţarea unui club pentru tineri – 36,7% ;
5. Aducerea gazelor în gospodăriile comunei- 23,3%. În general, populația din mediul
rural este reticentă la această facilitate din cauza pericolului de explozie și a costului
ridicat.
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Domeniile în care ar investi respondenții
Nr.crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Domeniul de investiţie:

Agricultură
Comerţ
Industrie
Turism
Meşteşuguri
Transport
Învăţământ
Cultură
Alt domeniu
Nu aş investi/Nu ştiu/Nu răspund

Nr.opţiuni
37
13
8
14
4
9
14
3
8

%
41,1
14,4
8,9
15,6
4,4
10
15,6
3,3
8,9

Din cele două tabele de mai sus reiese că majoritatea proiectelor pentru următorii 10
ani sunt foarte importante pentru respondenţi, care, fiind conştienţi de specificul zonei în care
trăiesc, consideră că agricultura este primul domeniu în care ar investi (urmat de învăţământ,
comerţ, turism…). Un procent important de respondenţi (8,9%), însă, nu ştiu sau nu răspund
la întrebarea referitoare la domeniul în care ar investi, ceea ce poate fi un semnal pentru
nevoia de a fi informaţi şi ajutaţi mai mult, pentru a putea contribui la dezvoltarea comunei
lor. Pe de altă parte, domeniul la care se pricep, pe care îl cunosc cel mai bine, este cel al
agriculturii și, din acest motiv, ar avea mai mult curaj de a investi.

4.12.4. O analiză corelațională a răspunsurilor la chestionar
O analiză statistică mai detaliată a răspunsurilor date de cetățeni a vizat relația
reciprocă dintre unele caracteristici personale (genul, vârsta, venitul, studiile) acestora pe de o
parte, și diferitele aspecte pe care le-au avut de apreciat, pe de altă parte. Astfel, a reieșit că:


Femeile tind să fie mai mulțumite de relația cu cadrele didactice (poate și pentru că un
număr important al respondenților au fost cadre didactice);



Cetățenii mai vârstnici tind să fie mai mulțumiți de numărul locurilor din școli, și
consideră ca fiind mai importantă, pentru următorul deceniu, înființarea unui cămin de
bătrâni;



În schimb, cetățenii mai tineri consideră că școala are o mai mare responsabilitate în
bunul mers al comunei, și sunt mai interesați ca în următorii 10 ani să se înființeze
mai multe locuri de muncă;



Persoanele cu venituri mai mari tind să aibă și studii mai înalte și apreciază mai mult
transportul public, numărul de locuri din grădinițe, numărul de unități sanitare, relația
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cu biserica; aceste persoane tind să considere importantă construirea unei pensiuni
turistice în comună;


Cetățenii cu studii mai înalte nu apreciază calitatea apei din comună și tind să
considere mai importante în viitor: canalizarea, selectarea gunoiului, transportul
public și responsabilitatea agenților economici pentru bunul mers al comunei.
Rezultatele prezentate mai sus arată că există diferențe de opinie între persoanele de

gen, vârste și pregătire diferite, dat fiind că ele au nevoi, așteptări și proiecte diferite pentru
prezent și pentru viitor. De aceste diferențe este necesar să se țină cont în toate demersurile pe
care autoritățile locale le întreprind atunci când îi informează pe cetățeni, când îi consultă în
luarea unor decizii precum și în realizarea unor proiecte de perspectivă.

5. Analiza SWOT a comunei Gura Caliței
Analiza SWOT reprezintă un tip de analiză simplă şi de impact creată de Albert
Humphrey la Stanford University ca un instrument de planificare strategică. Deși inițial a fost
concepută şi utilizată pentru strategiile de dezvoltare corporatiste, domeniul său de aplicare sa extins fiind utilizată la scară largă pentru planificarea strategică la nivel instituțional.
In esență, analiza ne răspunde la întrebarea “unde ne aflăm?”, aceasta implicând analiza
mediului intern al comunei şi mediul extern general şi specific, cu accent asupra: punctelor
tari (strenghts – S), punctelor slabe (weaknesses – W),oportunităţilor (opportunities - O) şi
ameninţărilor (threats – T).
Analiza SWOT pentru fiecare domeniu de interes abordat a fost elaborată în cadrul
focus-grupurilor organizate în etapa de analiză a profilului socio-economic al comunei Gura
Caliței şi reprezintă o sinteză a informațiilor cuantificate şi prezentate pe larg în capitolul
anterior.
Analizele SWOT pe domenii (sectoriale) prezintă, într-o manieră structurată,
informațiile identificate în etapa de cercetare derulată iniţial, în timp ce analiza SWOT
integrată sintetizeză aspectele cele mai importante pentru comună .
Această trecere în revistă a situaţiei existente la nivel local în comuna Gura Caliței are
ca rezultat o imagine completă şi coerentă asupra comunităţii.
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Aşadar, analiza SWOT este o analiză a situaţiei actuale care are rolul de a identifica
elementele de potenţial intern şi extern ( cum sunt resursele, competenţele, tendinţele unor
procese conexe) care pot avea un impact decisiv asupra relizării acţiunilor viitoare.
Plecând de la acest tip de demers, în capitolele următoare vor fi identificate direcţiile
de dezvoltare ale comunei Gura Caliței pornind de la resursele materiale, financiare şi umane,
oportunităţile de dezvoltare, incluzând şi priorităţile strategice ale actorilor locali care au
elaborat documente programatice pentru perioada 2014-2020.
În evaluarea şi selecţia opţiunilor strategice se va avea în vedere gradul în care acestea
se bazează pe elementele forte /avantajele (punctele tari) ale comunităţii, modul în care ele
pot să asigure depăşirea dificultăţilor /minusurilor (punctelor slabe), utilizarea maximală a
condiţiilor favorabile (oportunităţilor) care pot apărea şi minimalizarea pericolelor
(ameninţărilor) care pot prejudicia realizarea obiectivelor strategice.
Astfel, analiza SWOT reprezintă elementul cheie al unei strategii de dezvoltare locală,
fiind etapa care, împreună cu analiza diagnostică, face legătura între starea de fapt, şi
proiecţia comunităţii pe termen scurt sau mediu, exprimată în direcţii de dezvoltare şi plan de
acţiune.

5.1. Analize SWOT sectoriale
5.1.1 Analiza SWOT – Dezvoltare locală
PUNCTE TARI








PUNCTE SLABE

Poziţionarea la numai 40 km distanţă
faţă de oraşul Focşani, reşedinţă de
judeţ;
Existența drumului județean, cu acces
la facilitățile oferite de vecinătatea cu
localități mai mari (Dumbrăveni,
Focșani, Râmnicu Sărat);
Existenţa solurilor bune pentru
agricultură şi în special pentru
pomicultură.
Existența pășunilor și fânețelor,
propice creșterii intensive a
animalelor;
Fond cinegetic specific zonei
colinare;
Racordarea la reţeaua de apă a
majorităţii locuinţelor (cel mai
mulţumitor aspect din comună, în
102












Existenţa gospodăriilor neracordate la
reţeaua de canalizare reprezentând al
treilea aspect care-i nemulţumeşte pe
locuitori.
Scăderea numărului de locuitori şi,
implicit, al numărului de angajaţi.
Preţul ridicat pentru apa potabilă
Starea tehnică necorespunzătoare a
infrastructurii rutiere și capacitatea
gabaritică redusă a unor poduri și
podețe;
Inexistența reţelei de canalizare
Lipsa unor reţele IT moderne şi
extinse în comună şi în zonele din
jurul acesteia;
Lipsa terenurilor care să poată fi
acordate pentru construcţii;
Sectorul industrial foarte slab
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opinia cetăţenilor);
Spaţii libere, disponibile pentru
dezvoltarea comunei.
Existența surselor de apă potabilă în
majoritatea satelor comunei.
Poluarea redusă a apelor subterane;
Existența rețelelor TV în toate satele;
Existența rețelei de telefonie mobilă;






OPORTUNITĂŢI













dezvoltat în localitate, ceea ce reduce
şansele de sporire a locurilor de
muncă pentru locuitori.
Slaba putere de cofinanțare a
autorităților publice, pentru a
implementa proiecte majore;
Lipsa unei viziuni asupra dezvoltării
locale și a unei strategii de
dezvoltare, pe baza consultării
cetățenilor.
Lipsa acțiunilor de promovare activă
a imaginii localității și zonei.

AMENINŢĂRI

Posibilităţi de promovare a produselor
locale tradiţionale;
Stimularea investiţiilor productive în
industria pomicolă;
Disponibilitatea finanţărilor pentru
mediul rural (în special prin PNDR);
Accesarea unor finanţări nerambursabile în vederea reabilitării şi
redimensionării sistemelor de utilităţi;
Promovarea şi dezvoltarea
parteneriatului public-privat în
furnizarea serviciilor sociale;
Prestarea la standarde superioare a
serviciilor medico-sociale sau a celor
de asistenţă socială datorită intrării
României în Uniunea Europeană;
Contextul
legislativ
(directivele
europene transpuse în legislaţia
naţională)
susţine
eforturile
Administraţiilor Publice Locale,
privind extinderea şi modernizarea
serviciilor publice de alimentare cu
apă,
canalizare şi epurare a apelor uzate;
Existenţa
programelor
guvernamentale de susţinere a unor
investiţii în domeniul reabilitării şi
extinderii reţelelor de apă, canalizare
şi epurare a apelor uzate;
Contextul legislativ (directivele
europene transpuse în legislaţia
naţională) susţine eforturile
Administraţiilor Publice Locale,
privind extinderea şi modernizarea
serviciilor publice de alimentare cu
apă,
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Slaba Stimulare a investiţiilor
productive în industria pomicolă;
Procedurile de implementare a
proiectelor finanţate din fonduri
comunitare sunt complicate şi
necesită un volum mare de muncă de
documentare;
Deteriorarea condiţiilor de trai, în
contextul crizei economice;
Degradarea reţelelor de drumuri și
poduri din satele comunei,
vulnerabile la inundații;
Reducerea investiţiilor publice în
infrastructură ca urmare a crizei
economico-financiare;
Depopularea spaţiului rural cauzată
de lipsa intervenţiilor prompte în
echiparea cu instalaţii centralizate,
canalizare;
Mărirea suprafețelor de teren
amenințate de riscuri naturale
(inundații, alunecări, seisme).
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canalizare şi epurare a apelor uzate;
Nivelul scăzut de poluare a aerului şi
a
apelor din localitate factori care
favorizează producţia ecologică a
culturilor agricole;
Îmbunătăţirea transportului public

5.1.2. Analiza SWOT – Mediul ambiant
PUNCTE TARI














PUNCTE SLABE

Existenţa unui operator economic
având ca obiect de activitate comerţ
cu ridicata al deşeurilor
Resurse hidrografice semnificative;
Nivel scăzut al poluării agricole şi
industriale;
Încadrarea în valorile limită ale
nivelului poluanţilor gazoşi, în
conformitate
cu
Ord.592/2002,
respectiv STAS 12574/87;
Încadrarea în limitele admise ale
nivelului de poluare al atmosferei cu
pulberi sedimentabile;
Existenţa unei staţii hidrologice la
Groapa Tufei
Posibilitati de abordare a unor
proiecte privind folosirea energiei
alternative, cel putin pentru institutiile
publice,
Derularea unor proiecte cu obiective
ecologice în şcolile comunei.
Calitatea ridicată a apei potabile.
Asociații de utilitate publică nou
create (asociații de dezvoltare
intercomunitară















OPORTUNITĂŢI


Deversările frecvente ale râului
Râmna și alunecările de teren care
produc pagube bunurilor locuitorilor,
pe fondul insuficientelor lucrări de
regularizare albiei acestui râu;
Risc de seismicitate ridicat, datorită
aşezării în proximitatea Munţilor
Vrancei;
Neutilizarea potenţialului de energie
solară sau eoliană în perioadele
favorabile meteorologic;
Inexistenţa ONG-urilor cu obiect de
activitate protecţia mediului;
Majoritatea locuinţelor din comună,
utilizează încălzirea cu material
lemnos, un factor important de
poluare;
;
Încadrarea sub norma europeană a
suprafeţei spaţiilor verzi şi a
parcurilor pe cap de locuitor;
Insuficienţa educaţiei ecologice a
copiilor şi adulţilor;
Deversarea de ape uzate insuficient
epurate în râul Râmna și afluenții ei.
Curăţenia în comună este unul dintre
aspectele care-i nemulţumeşte pe
42,2% dintre locuitori.
Inexistenţa în comună a unui punct de
colectare selectivă material
recuperabil (PET-uri, sticlă etc.);

AMENINŢĂRI

Accesarea unor programe de finanţare
în vederea creării de noi parcuri şi
spaţii verzi;
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Lipsa unui sistem de preluare a apelor
de pe versanţi şi de canalizare a
acestora;
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Existenţa spaţiului disponibil pentru
amenajarea locurilor de joacă pentru
copii, parcuri şi spaţii verzi;
Întărirea structurilor administrative
drept element de bază pentru
construirea unui sistem eficient de
management al mediului şi contribuţia
la dezvoltarea durabilă;
Evaluarea stării reale şi monitorizarea
factorilor de mediu în vederea
fundamentării unor scenarii şi
strategii de dezvoltare pe termen
scurt, mediu şi lung în domeniul
mediului, al sănătăţii populaţiei şi în
domeniul resurselor regenerabile şi
neregenerabile;
Posibilitatea utilizării energiilor
neconvenţionale prin tehnologii noi;
Întărirea parteneriatelor naţionale şi
internaţionale cu instituţii care au ca
domeniu de activitate evaluarea
biodiversităţii şi protecţia mediului;
Realizarea de programe/proiecte
pentru
atragerea de fonduri naţionale şi
europene în vederea protecţiei
mediului şi implementării politicilor
de mediu şi a dezvoltării durabile;
Instruirea permanentă şi specifică
pentru dezvoltarea capacităţii
personalului care implementează şi
aplică efectiv politicile în domeniul
protecţiei mediului;
Introducerea fermă a criteriilor de
ecoeficienţă în toate activitaţile de
producţie şi servicii;
Asigurarea securităţii şi siguranţei
alimentare prin valorificarea
avantajelor oferite de mediul natural
al comunei în privinţa dezvoltării
producţiei agricole;
Corelarea măsurilor de creştere
cantitativă şi calitativă a producţiei
agricole, fără a face rabat de la
exigenţele privind menţinerea şi
sporirea fertilitaţii solului, a
biodiversităţii şi protejării mediului;
Posibilitatea organizării de campanii
de informare şi educare pentru
protecţia mediului.
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Risc permanent de degradare a
factorilor de mediu, ca urmare a
inexistenței reţelei de canalizare;
Gospodăriile care au alimentare cu
apă în sistem centralizat, dar nu au
sistem de canalizare şi epurare a
apelor uzate sunt un factor major de
presiune asupra mediului;
Insuficienţa resurselor financiare
pentru
realizarea unor proiecte la nivel local
şi cofinanţarea unor proiecte din
fonduri UE;
Personal insuficient instruit pentru
implementarea şi aplicarea efectivă a
politicilor în domeniul protecţiei
mediului
Slaba identificare a unor surse
suplimentare de finanţare, în condiţii
de sustenabilitate, pentru realizarea
unor proiecte şi programe de
anvergură, în special în domeniile
infrastructurii, energiei, protecţiei
mediului,
siguranţei alimentare, educaţiei,
sănătăţii şi serviciilor sociale;
Manifestarea unor fenomene
climatice
extreme cu consecinţe negative
asupra unor activităţi economice;
Posibile inundaţii ca urmare a
revărsării apelor râului Râmna şi a
deficitului de lucrări hidrotehnice
pentru scurgerea apelor pluviale;
96,7% dintre respondenţi consideră
foarte importantă eliminarea acestui
pericol în următorul deceniu.
Distrugerea habitatului natural ca
urmare a deversării de ape uzate
insuficient epurate în râul Râmna.
Exploatarea fără niciun control a
pădurilor va avea urmări asupra
dezvoltării durabile;
Mentalitatea caracterizată prin
indiferenţă faţă de protecţia mediului;
Educaţia ecologică încă insuficientă
în şcoli.
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5.1.3 Analiza SWOT – Cultură, tineret şi societate civilă
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

Existenţa a cinci biblioteci, una fiind
publică
 Existenţa unui cămin cultural în Gura
Caliței, dotat corespunzător pentru
derularea diverselor activităţi.
 Existenţa unui teren de fotbal;
 Număr relativ redus al inadaptaţilor
social;
 Rata infractionalităţii foarte redusă;
 Existența unor meșteșuguri
tradiționale (tâmplărie/dogărie) la
Rașca;
 Buna mobilitate și adaptabilitate a
locuitorilor comunei, care, în lipsa
locurilor de muncă, s-au reprofilat, au
intreprins activități pe cont propriu ori
au plecat în străinătate;













OPORTUNITĂŢI







Număr redus al activităţilor culturale
pe raza localităţii;
Inexistența unei săli de sport pe raza
comunei;
Participarea redusă a cetăţenilor la
viaţa civică şi implicarea insuficientă
în luarea deciziilor;
Gradul scăzut de implicare a tinerilor
în
activităţi culturale şi artistice;
Lipsa monumentelor istorice;
Lipsa interesului tinerilor pentru
portul popular;
Insuficiența fondurilor pentru
întreținerea bisericilor existente.
Scăderea drastică a populației din
satele comunei.
Îmbătrânirea populației;
Acces dificil al populației la serviciile
de bază.

AMENINŢĂRI

Programe naţionale de reabilitare,
modernizare şi dotare a aşezămintelor
culturale din mediul rural;
Oportunităţi sporite de accesare a
fondurilor europene pentru finanţarea
culturii;
Reabilitarea spaţiilor destinate
activităţilor culturale, respondenţii
studiului considerând problema
spaţiilor destinate activităţilor
culturale ca fiind de importanţă medie
în viitoarea dezvoltare a comunei;
Diversificarea activităților rurale care
pot fi susținute prin diverse programe
de finanțare.
Resurse pentru încurajarea
antreprenoriatului în rândul tinerilor.
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Legea sponsorizării nu prevede
facilităţi fiscale pentru sponsorii în
domeniul culturii;
Slaba protecţie şi punere în valoare a
patrimoniului cultural şi natural local.
Interesul în scădere al cetăţenilor faţă
de păstrarea tradiţiilor (înfiinţarea
unui muzeu în comună se situează la
coada priorităţilor, în opinia
locuitorilor).
Pierderea identității portului popular.
Migrația tinerilor spre zone mai
sigure și mai ofertante.
Reticența în a participa la cursuri de
formare, recalificare.
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5.1.4. Analiza SWOT – Dezvoltarea economiei locale
PUNCTE TARI









PUNCTE SLABE

Existența unor întreprinzători privați
de succes, dovadă a posibilităților
economice ale zonei;
Suprafaţă mare de teren disponibilă
pentru investiţii;
Grad mare de ocupare a forţei de
muncă în domeniul pomicol.
Vechi tradiţii în prelucrarea unor
resurse locale (exploatarea şi
prelucrarea lemnului);
Tradiţii locale în creşterea animalelor,
în special a ovinelor şi bovinelor;
Consum redus de substanțe chimice
în agricultură;
Existența pieței de desfacere în
orașele și târgurile din apropiere;
Potențial de energie din surse
regenerabile din agricultură.

Scăderea accentuată a profitului
operatorilor economici din localitate;
 Lipsa parteneriatelor public-privat;
 Lipsa investitorilor în localitate.
 Număr insuficient al tractoarelor şi al
maşinilor agricole;
 Scăderea nivelului de trai al
populaţiei comunei în ultimii ani.


 Slabul interes al locuitorilor pentru








OPORTUNITĂŢI





domeniul productiv, după cum a
reieşit din sondajul realizat.
Lanţ de aprovizionare neorganizat
(distanţă mare de la fermă la piaţă).
Lipsa infrastructurii de marketing şi
de
prelucrare care conduce la un nivel
scăzut al veniturilor,
Canale de marketing nepotrivite
pentru
fermele mici.
Nivel scăzut de conformitate cu
normele UE;
Zone în declin economic; slaba dotare
cu echipamente tehnologice
performante;
Competitivitatea scăzută a firmelor
din zonă.

AMENINŢĂRI

Disponibilitatea finanţărilor pentru
dezvoltarea mediului de afaceri şi
susţinerii IMM-urilor;
Folosindu-se de apropierea geografică
de Focşani, atragerea investitorilor şi
a
oamenilor care nu doresc să locuiască
într-o localitate mai mare;
Condiţii pentru dezvoltarea unor mici
afaceri familiale, fără investiţii mari
(creşterea păsărilor, iepurilor,
ciupercilor, apicultură, uscarea şi
comercializarea fructelor, prelucrarea
lânii etc.).
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Costuri mari de conformare a
agenţilor
economici la standardele de mediu;
Proceduri dificile de obţinere a
avizelor (de ex. de mediu) de către
societăţile comerciale;
Disfuncţionalităţi ale pieţei funciare şi
de arendare;
Reticenţa locuitorilor posesori de
teren agricol de a se asocia,
Localizarea comunei în apropierea
unor zone turistice mai atractive (din
județul Buzău), ceea ce face foarte
dificilă dezvoltarea unei infrastructuri
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Dezvoltarea unor parteneriate între
mediul de afaceri şi administraţia
publică locală;
Susţinerea micilor întreprinzători,
criteriu evaluat ca fiind de
importanţă maximă de 74,4% dintre
respondenţi;
Elaborarea unor programe de formare
profesională şi inserţia tinerilor pe
piaţa
muncii.
Măsuri de susţinere a activităţilor
economice în comună, persoanele
intervievate considerând că, dacă ar
dispune de fonduri suficiente, ar
investi într-o afacere în comuna Gura
Caliței, principala ramură fiind
agricultura .
Existenţa resurselor locale, puţin sau
necorespunzător valorificate în
prezent,
reprezentate prin suprafeţe importante
de pădure, precum şi produse
accesorii
pădurii.
Creşterea cererii de produse
alimentare
Producţia bio şi ecologică au
perspective favorabile de dezvoltare
Cererea în creştere de produse locale
şi regionale de calitate, direct de la
producători.














turistice (pensiuni, restaurante) în
Gura Caliței
Sistarea activităţii unor operatori
economici ca urmare a creşterii
insuportabile pentru aceştia a
impozitelor şi taxelor .
Absorbţie insuficientă a fondurilor
UE
Instabilitate politică şi legislativă,
Concurenţă străină (inclusiv pentru
produsele ecologice),
Necesitatea unor investiţii masive şi
perioada mare de implementare
necesare pentru modernizarea
infrastructurii rurale.
Schimbările climatice și dezastrele
naturale;
Creșterea prețurilor la energie
amenință activitățile de irigare;
Lipsa de receptivitate și flexibilitate la
cerințele pieții;
Creșterea ponderii muncii la negru;
Prețul scăzut al produselor în
achizițiile de la producători.

5.1.5. Analiza SWOT – Turism
PUNCTE TARI







PUNCTE SLABE

Dorinţa unora dintre locuitori de a
investi în turismul local, în condiţiile
în care ar dispune de banii necesari;
Zonă geografică atractivă, cu un cadru
natural propice odihnei şi relaxării.
Existenţa unor posibilităţi de
practicare a agro-turismului;
Păstrarea unor tradiții și obiceiuri
locale;
Existența zonelor Natura 2000;
Existenta patrimoniului cultural si
ecleziastic.
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Starea necorespunzatoare a
infrastructurii rutiere de acces catre
obiectivele turistice;
Promovarea insuficientă a
potenţialului turistic al comunei Gura
Caliței;
Pregătire profesională inexistentă în
domeniul serviciilor turistice;
Lipsa investiţiilor în turism, ca
urmare a necesității alocărilor
bugetare în domenii considerate
prioritare, precum infrastructura
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OPORTUNITĂŢI










rutieră;
Lipsa ONG-urilor având ca obiect de
activitate turismul;
Infrastructura de cazare foarte slab
dezvoltată pe teritoriul comunei Gura
Caliței (doar la localnici).

AMENINŢĂRI

Existenţa programelor de valorificare
şi
promovare a capitalului / potenţialului
natural pentru turism;
Restaurarea şi valorificarea durabilă a
patrimoniului cultural, precum şi
crearea/modernizarea infrastructurilor
conexe;
Interesul pentru dezvoltarea
serviciilor turistice, acest aspect
prezentând importanţă medie pentru
cei mai mulţi dintre respondenţii
studiului ;
Dezvoltarea unor parteneriate publicprivat în vederea promovării
obiectivelor turistice din localitate;
Accesarea fondurilor europene de
promovare a potentialului turistic;
Posibilitatea realizării unor proiecte
de educaţie ecologică împreună cu
şcolile din comună.

Concurenţa zonelor turistice din
apropiere, cu oferte turistice mai
bogate (cum ar fi cele din județul
Buzău);
 Nerealizarea unor proiecte de turism
din cauza dificultăţilor legate de
proprietatea terenurilor din zonele cu
potenţial turistic;
 Situarea turismului pe o poziţie medie
în rândul priorităţilor locale (conform
respondenţilor).
 Degradarea terenurilor, pajiștilor.
 Pierderea treptată a specificului rural
tradițional al construcțiilor din zonă;
 Impunerea unor norme noi de
sanatate poate limita accesul
produselor traditionale in turismul
rural;
 Pericolul calamităților naturale.


5.1.6 Analiza SWOT – Dezvoltare socială, educaţie, sănătate
PUNCTE TARI







PUNCTE SLABE

Existenţa serviciului de asistenţă
socială;
Existența unităților de învățământ
primar în majoritatea satelor;
Rata mare a promovabilităţii în
şcolile comunei la examenele de
capacitate;
Rata relativ scazută de abandon şcolar
în cadrul şcolilor.
Actualele unităţi de învăţământ
corespund necesarului numeric al
preşcolarilor şi şcolarilor.
Existența unui microbuz școlar
funcțional;
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Inexistența medicilor stomatologi în
localitate ;
Număr mare al beneficiarilor de
ajutor social din localitate, asistenţa
socială şi serviciile de sănătate fiind
aspecte evaluate ca fiind de
importanţă maximă de către
respondenţii studiului
Pondere necunoscută a persoanelor
active neocupate şi neînregistrate ca
şomeri;
Inexistenţa unui ONG care să se
implice în proiecte educaţionale şi/sau
sociale;
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Cadrele didactice au experienţă la
catedră, grade didactice înalte şi
cursuri de formare continuă efectuate
Asigurarea primului ajutor sanitar
prin existența celor două cadre
medicale din comună;
Accesul relativ facil la serviciile
medicale ale spitalului din
Dumbrăveni.

 Locuri de muncă insuficiente, aspect





OPORTUNITĂŢI










care ocupă primul loc între urgenţele
sesizate de cetăţeni.
Educaţia sanitară în şcoli este
insuficientă.
Dotarea unităţilor sanitare din
comună este nemulţumitoare pentru
40,4% dintre cetăţeni.
Accesul dificil al ambulanțelor în
satele comunei;
Medie mică de absolvire a ciclului
gimnazial de către elevi.

AMENINŢĂRI

Programe de finanţare pentru sănătate
(POR, programe naţionale);
Programe de finanţare pentru
asistenţa socială (POR, programe
naţionale);
Programe de finanţare pentru
reabilitarea unităţilor de învăţământ
(POR, Banca Mondială);
Noile reglementări ale Ministerului
Sănătăţii care creează posibilitatea
dotării cu aparatură performantă a
unităţilor ambulatorii de specialitate;
Legislaţia privind cabinetele medicale
şi posibilitatea modernizării acestora;
Dezvoltarea fondului de locuinţe
pentru
tineri, 70% dintre respondenţii
studiului atribuind locuinţelor pentru
tineri o importanţă maximă;
Măsuri de susţinere a bătrânilor,
minorilor fără părinţi şi a persoanelor
cu dizabilităţi.












Subfinanţare ca urmare a
descentralizării administrative;
Suspendarea / întreruperea /
diminuarea unor programe naţionale
de finanţare ca urmare a crizei
economice mondiale;
Migraţia cadrelor medicale cu
pregătire
superioară şi medie în afara
localităţii;
Insuficienta motivare a personalului
medical sub aspect financiar;
Perspectivele reduse de angajare pe
piaţa muncii;
Migraţia cadrelor didactice spre medii
de viaţă mai ofertante;
Migrarea locuitorilor în afara
localităţii ca urmare a locurilor de
muncă insuficiente în comună,
Estomparea şi chiar dispariţia
tradiţiilor locale, odată cu trecerea
timpului.

5.1.7.Analiza SWOT – Servicii publice

PUNCTE TARI




PUNCTE SLABE

Existenţa Serviciului Public de
Asistenţă Socială, subordonat
Consiliului Local, oferind servicii de
bază persoanelor cu nevoi speciale;
Existenţa Serviciului pentru Situaţii
de
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Capacitate încă limitată de absorbţie a
fondurilor structurale/adaptarea
dificilă la cerinţele fondurilor
structurale;
Primăria nu are personal suficient
raportat la diversitatea problemelor
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Urgenţă;
Personalul din serviciile Primăriei a
efectuat cursuri de TIC.
Toate serviciile din Primărie dispun
de dotare modernă TIC.
Interes crescut al administraţiei
publice
locale în planificarea strategică
pentru
dezvoltarea localităţii.
Existenţa în comună a staţiei de
pompieri







OPORTUNITĂŢI







locale.
Insuficienţa personalului în cadrul
serviciului de gospodărire comunală
şi alimentare cu apă (întrucât nu
există o regie care să gestioneze
aceste probleme),
Inexistenţa Serviciului de Salubritate
care să gestioneze colectarea selectivă
a deşeurilor menajere;
Accesul limitat al locuitorilor la
informarea online.
Dificultăţi mari în evidenţa şi
administrarea fondului funciar, în
absenţa realizării cadastrului.

AMENINŢĂRI

Existenţa unor programe care
urmăresc
creşterea calităţii şi eficienţei
furnizării
serviciilor publice la nivelul
administraţiei publice locale.
Continuarea procesului de
descentralizare a serviciilor publice;
Organizarea periodică a dezbaterilor
publice, în condiţiile în care 82,2%
dintre respondenţi cred că implicarea
cetăţenilor este foarte importantă în
următorul deceniu.
Programul LEADER pentru
comunitățile locale.






Cadrul legislativ extrem de instabil,
care determină slaba capacitate
managerială
a
autorităţilor
administraţiei publice în promovarea
şi susţinerea reformelor, a unei
reglementări mai bune şi a unei
guvernări eficiente.
Comunicarea
insuficientă
între
autoritățile
locale
și
mediul
antreprenorial, asociativ și cetățeni.
Lipsa resurselor pentru cofinanțarea
proiectelor.

5.2 Analiza SWOT integrată a comunei Gura Caliței

PUNCTE TARI





Infrastructura de utilităţi nouă și cu acoperire mare (apă – 100%, stație de epurare –
20%, electricitate – 100%, iluminat public – 80%, managementul deșeurilor – 60%,
stație de sortare, platforme cu pubele).
Infrastructură de comunicații bine reprezentată: 2 furnizori de internet, 1 furnizor de
cablu TV, 4 operatori de telefonie fixă şi mobilă.
Experiență în derularea de proiecte cu finanțare de la Uniunea Europeană şi bugetul
de stat (Sapard, Banca Mondială, POS DCA, Fondul de mediu – “Casa verde” şi
amenajarea de parcuri şi spaţii verzi etc).
Există interes la nivelul instituţiilor locale (APL, şcoală) pentru acţiuni/programe proiecte locale de reabilitare şi conservare a infrastructurii şi a mediului .
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Parteneriate existente şi funcționale cu ONG-uri din domeniul asistenței sociale
(Crucea Roșie).
Existenţa resurselor umane bine pregătite: cadre medicale şi de învăţământ
specializate, populație activă în număr mare, personalul primăriei pregătit şi cu
experienţă.
Infrastructură educațională existentă reabilitată recent şi aflată în bune condiții.
Activități deja existente de obţinere a produselor ecologice.
Productivitate bună a terenurilor agricole.
Diversitatea domeniilor abordate de întreprinzătorii locali: agricultură, zootehnie,
comerţ (magazine mixte).
5500 ha din suprafaţa comunei acoperită cu pădure; naturalitatea arboretelor
forestiere, pluriene, de tip natural-fundamental din zona colinară unde daunele
produse de factorii meteo-climatici şi biologici sunt relativ reduse.
Biodiversitate ridicată; 37 % din ariile.protejate .
Nu există poli de poluare şi se păstrează tradiţia utilizării îngrăşămintelor naturale,
creând premisele pentru dezvoltarea agriculturii ecologice.
Localizare relativ favorabilă a comunei, care facilitează accesul la pieţe zonale.
Structura economică flexibilă, reprezentată predominant de IMM-uri.
Mediu rural viu şi atractiv pentru populaţie, după cum demonstrează trendul migrator
pozitiv către sate.
Puternica dezvoltare a sectorului pomicol, în condiţiile existenţei unei tradiţii, a
condiţiilor pedo-climatice favorabile şi a unor soiuri adecvate culturilor ecologice.
Existenţa unor produse agricole solicitate de piața actuală (fructe, legume).
Diversitate etnoculturală bine conservată în mediul rural, inclusiv biserici.
Potenţial pentru dezvoltarea“Drumurilor”/Circuitelor turistice: al bisericilor, al
fructelor
Speranţa de viaţă ridicată a locuitorilor.
Situaţie bună a dotărilor cu infrastructuri edilitare.

PUNCTE SLABE












Infrastructura de transport de slabă calitate (străzi neasfaltate, trotuare lipsă sau
impracticabile, lipsă parcări, spaţii verzi insuficiente).
Promovarea insuficientă a valorilor culturii locale.
Lipsa centrelor de recreere şi a spaţiilor de petrecere a timpului liber .
Infrastructura culturală slab dezvoltată.
Număr redus de acţiuni culturale organizate în comună (spectacole, expoziţii, proiecţii
de filme, festivaluri etc.).
Folosirea unor tehnologii vechi, cu productivitate şi eficienţă economică scăzute.
Infrastructura deficitară de asistenţă pentru afaceri şi consultanţă agricolă.
Costuri mari de întreținere şi exploatare a terenurilor agricole şi a zootehniei .
Lipsa canalelor de colectare a produselor agricole şi a pieței de desfacere a acestora.
Informarea insuficientă cu privire la fondurile şi normele europene.
Inexistența unui centru de informare şi consiliere a cetățenilor şi instituțiilor în
domeniul deschiderii unei afaceri sau accesării de fonduri structurale pentru
deschiderea de noi afaceri şi alte investiții.
112

Strategia de dezvoltare a Comunei Gura Caliței, Judeţul Vrancea – 2014-2020





























Scăderea drastică a populației în ultimii ani.
Slaba calificare a forței de muncă locale.
Slaba corelare a ofertei de formare profesională (iniţială sau continuă) cu cererea de
pe piaţa muncii .
Lipsa ofertei de locuri de muncă pe plan local.
Inexistența unei statistici actualizate cu privire la resursele umane disponibile în
localitate.
Resurse financiare insuficiente pentru finanţarea şi co-finanţarea proiectelor prin
Fonduri Structurale.
Cunoştinţe insuficiente legate de elaborarea şi administrarea proiectelor finanţate din
Fondurile Structurale pentru proiecte de infrastructură pentru orizontul 2014 – 2020 .
Managementul defectuos şi nesustenabil al zonelor forestiere de stat şi private.
Staţii de epurare puţine şi/sau ineficiente.
Management precar şi necorespunzator normelor, al deşeurilor menajere.
Capacitate instituţională redusă pentru urmărirea şi aplicarea legislaţiei privind
utilizarea terenurilor în zonele inundabile şi în cele cu risc de alunecări, comunicarea
interinstituţională defectuoasă, conlucrare scăzută a autorităţii locale şi naţionale
pentru lucrări CES.
Situaţia geomorfologică periculoasă, slaba dezvoltare şi întreţinere a infrastructurii de
protecţie a reţelelor de transport faţă de riscurile naturale specifice zonei (în
special inundaţiile, alunecările de teren şi eroziunile).
Timpi ridicaţi de transport în zona colinară /sub-montană din cauza degradării
drumurilor şi a existenţei unor porţiuni de drumuri închise circulaţiei publice.
Lipsa posibilităților de dezvoltare a surselor de energie alternativă.
Structura economică a comunei reprezentată predominant de ramuri economice cu
valoare adăugată scăzută (agricultura).
Capacitate redusă de a atrage investiţiile străine.
Interes relativ scăzut al populaţiei şcolare pentru învăţământul profesional şi tehnic.
Interes limitat al agenţilor economici de cooperare cu unităţile de IPT.
Fragmentarea foarte ridicată a exploataţiilor agricole, caracterizată de prezenţa
predominant a exploataţiilor de subzistenţă şi semi-subzistenţă
Nivel scăzut de asociativitate al micilor producători agricoli, reticenţi la procesul de
asociere.
Existenţa unor suprafeţe semnificative de teren degradat, erodat, poluat, cu alunecări.
Lipsa unor eforturi organizate de marketing şi promovare a mărcilor locale specifice.
Neconformitatea unei bune părţi a industriei alimentare cu standardele UE.
Infrastructura slabă, constând în drumuri necorespunzătoare, lipsa semnalizărilor
rutiere,
turistice şi a marcajelor turistice etc.
Lipsa unei abordări integrate privind dezvoltarea şi promovarea turismului.
Existenţa zonelor de sărăcie şi acces limitat la servicii de bază, grupate în special în
ariile cu o accesibilitate mai redusă.
Infrastructura serviciilor de sănătate învechită.

OPORTUNITĂŢI


Poziţionarea comunei relativ aproape de drumul european E85 (la cca 10 km) cu
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acces la coridorul IX pan-european şi rețeaua TEN-T .
Traversarea comunei de drumul judeţean 204P care este prevăzut pentru modernizare
Localizare în apropierea municipiului Focșani (40 km)
Existenţa fondurilor guvernamentale şi structurale pentru realizarea de investiții în
infrastructură de utilitate publică, transport, mediu, educație, turism.
Existenţa resurselor locale (materiale de construcții) pentru amenajarea infrastructurii
de transport.
Existența unui portofoliu de proiecte pentru inițierea de investiții în domeniul
creării/reabilitării infrastructurii.
Creşterea asistenţei financiare din partea Uniunii Europene şi a bugetului de stat
pentru IMM-uri şi infrastructura de utilitate public.
Oportunitatea accesării fondurilor structurale și a subvențiilor și sprijinului
guvernamental în domeniul dezvoltării agricole.
Cartografierea parcelelor de terenuri agricole, identificarea acestora în teren în
vederea completării titlurilor de proprietate emise până în prezent fără evidenţierea
parcelelor.
Sprijinirea crescătorilor de animale, prin asocierea de profil, înfiinţată la nivelul
comunei, pentru executarea lucrărilor de ameliorare şi îmbunătăţirii păşunii comunale,
precum şi pentru accesarea subvențiilor ce se vor acorda în continuare.
Politici de stimulare a angajărilor din rândul grupurilor vulnerabile (şomeri de lungă
durată, absolvenţi).
Posibilitatea încheierii de parteneriate pentru atragere de capital (parteneriat publicprivat, înfrățiri).
Primăria dispune de mai multe spaţii care pot fi închiriate, concesionate, în scopul
construirii de locuinșe și desfăşurării unor activităţi utile.
Oportunitatea deschiderii de afaceri în domeniul serviciilor, Accesarea Fondurilor
Structurale.
Constituirea Grupurilor de Acţiune Locală finanţate din măsura LEADER.
Accesul la pieţele judeţene şi naţionale pentru valorificarea produselor locale.
Investiţiile şi/sau revenirea în ţară a persoanelor care au muncit în străinătate şi şi-au
îmbunătăţit astfel situaţia materială.
Creşterea atractivităţii comunei Gura Caliței ca destinaţie turistică şi creşterea
interesului pentru dezvoltarea turismului rural.

AMENINŢĂRI







Numărul în scădere al populaţiei active.
Accenturea riscurilor climatice şi geomorfologice şi / sau aridizării în anumite zone
ale comunei, pericol extins de inundaţii, eroziunea solului, alunecări de teren.
Continuarea politicilor de salarizare nemotivantă a persoanelor cu înaltă calificare şi
specializare.
Meșteșuguri populare pe cale de dispariţie, în condiţiile îmbătrânirii şi dispariţiei
biologice a creatorilor populari.
Creşterea ponderii muncii la negru, cu efecte negative asupra pieţei muncii,
economiei locale şi asistenţei sociale în perspectivă.
Receptivitate şi flexibilitate scăzută a populaţiei locale la cerinţele noi ale pieţei care
determină, în timp, decalaje economice mari.
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Oferte de creditare greu accesibile (garanţii mari, rată ridicată a dobânzii la credite).
Instabilitatea politică şi lipsa de continuitate a politicilor publice şi fiscale .
Fiscalitate excesivă.
Schimbările climatice cu încălzirea globală, extremizarea fenomenelor naturale:
inundaţii, secete, cutremure etc.
Poluarea care a scăpat de sub control, în special din cauza flacoanelor PET şi
rumeguşului, depozitate în conditii improprii, în depozite înfiinţate în afara limitei
cadrului legal;
Exploatarea necontrolată a resurselor pădurii, periclitând echilibrul natural şi
potenţialul economic în perspectivă al comunei;
Birocrația excesivă în domeniul obținerii şi implementării proiectelor cu finanțare de
la Uniunea Europeană .
Orientarea fondurilor alocate prin programe europene sau guvernamentale spre alte
zone considerate prioritare.
Pierderea competiţiei pentru atragerea investiţiilor în faţa unor centre urbane mai
dezvoltate / judeţe cu o infrastructură de afaceri mai bine dezvoltată.
Reducerea forţei de muncă (în special a celei calificate) din cauza emigrării temporare
pentru muncă mai bine remunerată.
Lipsa interesului proprietarilor de pământ de a accepta restructurarea fermelor de
dimensiuni mici.
Dificultăţi în obţinerea certificărilor de mărci de origine protejate datorită reticenţei la
asociere a producătorilor agricoli şi alimentari.
Politicile care înlesnesc concurenţa neloială prin importuri de legume şi fructe în
detrimentul producătorilor locali.
Nivel scăzut al informaţiei privind fondurile structurale.
Efecte negative ale migraţiei externe–(ex. asupra copiilor rămaşi în grija rudelor).
Imposibilitatea menţinerii unei evidenţe exacte a numărului locuitorilor, din cauza
migrărilor sezoniere şi a neinformării autorităţilor cu privire la aceste deplasări.

6.Viziunea strategica
Viziunea dezvoltării locale este definită ca o imagine concretă a unui posibil viitor pe
care comunitatea o împărtăşeşte şi, implicit, doreşte să-l creeze, asigurând bazele elaborării
strategiei şi stabilirii obiectivelor dezvoltării.
O viziune trebuie să fie:
-

ambiţioasă, pentru a conduce la depăşirea stadiului actual în toate domeniile,

-

fezabilă, adică realistă în raport cu întreaga configuraţie a societăţii actuale şi

-

să aibă un cadru de desfăşurare pe termen mediu- lung, în sensul că este suficient
de aproape în timp, pentru ca locuitorii să simtă rezultatele, dar este şi destul de
îndepărtată, pentru a nu fi afectată de circumstanţele actuale.

Comuna Gura Caliței va deveni comuna cea mai dezvoltată din zona subcarpatică a
judeţului Vrancea din punct de vedere economic şi social, prin mai buna valorificare a
115

Strategia de dezvoltare a Comunei Gura Caliței, Judeţul Vrancea – 2014-2020
resurselor

locale,

atragerea

investiţiilor

şi

investitorilor,

revigorarea

tradiţiilor,

crearea/reabilitarea infrastructurilor de tip urban şi punerea în valoare a poziţionării
geografice, în deplin respect faţă de mediul înconjurător.
Comuna Gura Caliței va deveni, până în anul 2020, o localitate mai atractivă,
prosperă şi durabilă, cu o capacitate sporită de creștere a numărului populației prin atragerea
locuitorilor din satele învecinate şi încurajarea tinerilor comunei să rămână în locul natal şi să
contribuie la dezvoltarea lui. Calitatea vieții locuitorilor va spori şi comuna va contribui la
prosperitatea întregii zone prin diversificarea economiei locale şi valorificarea avantajelor
competitive datorate apropierii de rețelele naționale de transport şi a potențialului agricol
ridicat.
Creșterea economică va sta sub semnul conceptelor moderne de economie bazată pe
cunoaștere, prin promovarea tehnologiilor informaticii şi ale comunicațiilor, consultanță
orientată către toate categoriile de populație şi întreprinzători, atragerea fondurilor
nerambursabile, a investițiilor şi know-how-ului şi creșterea gradului de pregătire a resurselor
umane disponibile în comună.
Invăţământul local va fi orientat spre sprijinirea acestor transformări, spre menținerea calității
actului didactic şi a condițiilor de derulare a acestuia, prevenirea şi combaterea abandonului
școlar şi promovarea conceptului de învăţare continuă, astfel încât toate categoriile socioprofesionale şi de vârstă să participe şi să se identifice cu comunitatea.
Transformarea localității se va realiza pe principii de dezvoltare durabilă, asigurânduse o repartizare socială cât mai egală a beneficiilor, îmbunătăţind accesul la bunăstare al
grupurilor dezavantajate, precum şi garantându-se protecția factorilor de mediu şi utilizarea
eficientă a resurselor naturale locale.
Creșterea calității vieții, asigurarea accesului la utilităţi, dezvoltarea infrastructurii de
transport şi revigorarea economiei locale vor deveni prioritare pentru următorii 5-6 ani, astfel
încât oferta de locuințe civilizate, de locuri de muncă adecvate pregătirii profesionale şi de
servicii comunitare să răspundă cu realism nevoilor şi aspirațiilor cetățenilor şi să creeze noi
modele de viață şi muncă. Pentru perioada 2014 – 2020, atenția autorităţilor locale va fi
îndreptată spre dezvoltarea serviciilor către populație, investițiile de interes comunitar,
încurajarea micilor întreprinzători care vor conduce la regenerarea aspectului localității.
Standarde noi de design şi management al localității vor îmbunătăţi calitatea mediului
construit și natural.
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Dat fiind că în Europa structurile eterogene agricole şi sistemele de producţie
contribuie la atractivitatea şi identitatea regiunilor rurale, şi Gura Caliței tinde către realizarea
acestor deziderate.
În acest scop, se va pune accent pe:
-

consilierea și accesul la informație ale potențialilor investitori,

-

crearea infrastructurii şi cadrului propice pentru dezvoltarea de noi afaceri şi
consolidarea celor deja existente,
îmbunătăţirea competitivității sectorului agricol şi consolidării poziţiei în cadrul

-

lanţului alimentar,
-

diversificarea structurală în cadrul sistemelor agricole şi non-agricole,

-

îmbunătăţirea condiţiilor pentru fermele mici şi dezvoltarea pieţelor locale.
Atât Strategia de Dezvoltare Locală cât şi mecanismele instituţionale implicate în

procesul de implementare vor ţine cont de interesele comunităţii; acestea au reieşit din
sondajul de opinie realizat prin chestionarea unui număr de 90 locuitori ale căror păreri au
fost luate în considerare în stabilirea proiectelor prezentate în capitolul 8.

7. Obiective şi direcţii strategice de dezvoltare

7.1. Obiectivul general şi obiectivele specifice de dezvoltare durabilă
Obiectivul general: Dezvoltarea echilibrată şi armonioasă a comunei Gura Caliței în
context zonal, prin valorificarea resurselor locale, crearea şi susţinerea unui mediu
economico–social competitiv, stabil, sănătos şi diversificat, care să asigure creșterea
economică în ritm continuu şi îmbunătăţirea calităţii vieţii cetăţenilor.
Obiective specifice:


Îmbunătățirea infrastructurii mediului fizic al comunei, ca o condiţie esenţială pentru
dezvoltarea socio-economică durabilă.



Asigurarea protecției şi calității mediului înconjurător în vederea creșterii standardului
de viață al locuitorilor comunei Gura Caliței.



Îmbunătățirea serviciilor sociale furnizate pentru comunitatea locală şi asigurarea
echității, egalităţii de şanse şi facilitarea integrării sociale și pe piața muncii a
categoriilor defavorizate.
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Dezvoltarea sistemului de învăţământ din comuna Gura Caliței, prin îmbunătăţirea
infrastructurii şi a dotării şcolilor şi grădiniţelor, crearea condiţiilor pentru
desfăşurarea de activităţi extracurriculare, creşterea calităţii şi diversificarea
serviciilor educaţionale.



Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi susținerea ofertei de servicii medicale în
vederea asigurării accesului tuturor categoriilor de locuitori la serviciile de sănătate de
bază.



Valorificarea superioară a culturii locale, prin reabilitarea obiectivelor de patrimoniu
cultural şi crearea de facilităţi pentru petrecerea timpului liber.



Dezvoltarea durabilă a sectorului turistic în comuna Gura Caliței prin promovarea
potențialului cultural local şi crearea condițiilor pentru dezvoltarea unui turism de
agrement.



Crearea unei game largi de servicii destinate tinerilor, accesibile, de calitate şi
adaptabile nevoilor individuale şi de grup ale acestora, care să prevină şi să combată
marginalizarea lor socială, să recupereze şi să reintegreze social tinerii aflaţi în situaţii
de risc.



Revigorarea şi diversificarea economiei locale, bază a dezvoltării socio-economice a
comunei Gura Caliței.



Sporirea varietăţii elementelor componente ale economiei locale prin sprijinirea
micilor afaceri şi promovarea antreprenoriatului.



Creșterea capacității administrației publice locale de a răspunde nevoilor cetăţenilor
printr-o mai bună comunicare cu aceştia şi furnizarea unor servicii de calitate către
populația comunei.

7.2.

Direcții strategice de dezvoltare

7.2.1. Direcții de dezvoltare domeniul Infrastructura localității şi
transportul

Motivare
La nivel naţional, obiectivul global al Programului Operaţional Infrastructură Mare
2014–2020, prevede:
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Dezvoltarea infrastructurii de transport, mediu, energie şi prevenirea riscurilor la
standarde europene, în vederea creării premiselor unei creşteri economice sustenabile, în
condiţii de protecţie şi utilizare eficientă a resurselor naturale.
Obiectivul general al Programului de guvernare 2013-2016 al Guvernului României
prevede că:
Strategia privind infrastructura rutieră din România are în vedere preluarea eficientă
a traficului, dezvoltarea regională echilibrată, eliminarea decalajelor, un sistem eficient de
gestionare și întreţinere a tuturor drumurilor naţionale.
În comuna Gura Caliței, până în prezent, autorităţile publice locale au fost preocupate
de refacerea sau construirea infrastructurii satelor componente. Proiectele şi investițiile în
infrastructură au fost realizate atât din fonduri bugetare locale şi de stat, cât şi din finanțări
nerambursabile.
În general, au fost rezolvate în mare măsură problemele legate de reţelele de apă (mai
puţin şi cele de canal), precum şi cele de iluminat şi electricitate. Aşteptările cetăţenilor, după
cum a rezultat din răspunsurile date la chestionarul aplicat, vizează rezolvarea completă a
acestor aspecte din comună în următorii ani.
Obiectiv general: Îmbunătățirea infrastructurii fizice a comunei pentru susţinerea
dezvoltării socio-economice durabile.
Obiective operaționale:


Îmbunătățirea accesului în toate zonele şi direcţiile prin reabilitarea şi modernizarea
rețelei de drumuri comunale pentru asigurarea deplasării mai uşoare şi rapide pentru
toți locuitorii comunei, atragerii investitorilor şi diversificării economiei locale;



Sporirea gradului de atractivitate al comunei prin crearea unei imagini unitare a
localităților componente (arhitectură, cromatica faţadelor, spații verzi, alei pietonale,
trotuare, parcări)



Creșterea nivelului de viață al cetățenilor şi asigurarea condițiilor de bază ale unui trai
modern, la nivelul standardelor Uniunii Europene, prin asigurarea accesului la utilităţi
pentru toți locuitorii comunei;



Asigurarea accesului cetăţenilor la tehnologiile actuale informatice prin susținerea
investițiilor în sisteme de comunicație moderne.
Activităţi și operațiuni:
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1. Obiectivul operațional Îmbunătățirea accesului în toate zonele şi direcţiile prin
reabilitarea şi modernizarea rețelei de drumuri comunale pentru asigurarea deplasării
mai uşoare şi rapide pentru toți locuitorii comunei, atragerii investitorilor şi
diversificării economiei locale:
1.1. Refacerea şi modernizarea drumurilor comunale;
1.2. Reabilitarea şi construirea de poduri şi podețe;
1.3. Reabilitarea drumurilor agricole.

2. Obiectivul operațional Sporirea gradului de atractivitate al comunei prin crearea unei
imagini unitare a localităților componente (arhitectură, cromatica faţadelor, spații
verzi, alei pietonale, trotuare, parcări):
2.1. Amenajarea spaţiilor verzi din comună, construirea de parcuri pentru recreere, locuri de
joacă pentru copii în toate satele care au spaţii disponibile;
2.2. Construirea sau/şi modernizarea parcărilor, trotuarelor şi aleilor pietonale;
2.3. Cosmetizarea fațadelor locuințelor și gardurilor.
3. Obiectivul operațional Creșterea nivelului de viață al cetățenilor şi asigurarea
condițiilor de bază ale unui trai modern, la nivelul standardelor Uniunii Europene, prin
asigurarea accesului la utilităţi pentru toți locuitorii comunei:
3.1. Finalizarea construirii rețelei de alimentare cu apă în toată comuna şi creșterea capacităţii
de furnizare a apei potabile prin forarea de noi puţuri şi modernizarea staţiei de captare;
3.2. Extinderea rețelei de canalizare şi a stației de epurare;
3.3. Finalizarea şi modernizarea rețelei de iluminat public.
4. Obiectivul operaţional Asigurarea accesului cetăţenilor la tehnologiile actuale
informatice prin susținerea investițiilor în sisteme de comunicație moderne:
4.1. Conectarea tuturor instituțiilor publice din comună la internet;
4.2. Asigurarea accesului la internet al populației;
4.3. Asigurarea de facilități pentru investitorii care dezvoltă servicii IT în comună.
Indicatori de realizare:
-creşterea lungimii drumurilor comunale modernizate şi îmbunătăţite;
-creşterea numărului de poduri şi podeţe nou construite şi reabilitate;
-creşterea lungimii drumurilor agricole;
-crearea de noi locuri de joacă pentru copii şi spaţii de relaxare pentru adulţi;
120

Strategia de dezvoltare a Comunei Gura Caliței, Judeţul Vrancea – 2014-2020
-amenajarea de noi spaţii verzi;
-creşterea lungimii trotuarelor noi şi a celor modernizate;
-crearea unor noi spaţii pentru parcare;
-extinderea reţelei de apă potabilă la toţi locuitorii comunei;
-sporirea reţelei de canalizare;
-creşterea numărului de puţuri de apă forate;
-creşterea lungimii reţelei de iluminat public;
-creşterea numărului de instituţii publice cu acces la internet;
-sporirea numărului de aplicaţii informatice achiziţionate;
-creşterea numărului de IMM-uri şi PFA-uri nou înfiinţate;
-creşterea numărului de noi locuri de muncă.

7.2.2. Direcții de dezvoltare a domeniului Managementul unui mediu
sustenabil
Motivare
Programul de guvernare 2013-2016 al Guvernului României prevede că:
Politicile în domeniul apelor şi pădurilor vor urmări gestionarea durabilă și eficientă
a resurselor naturale în scopul creșterii beneficiilor economice ale populației, fără
periclitarea dreptului constituțional la un mediu sănătos, asigurarea unui management
durabil al apelor, inclusiv prevenirea riscului şi diminuarea efectelor calamităţilor naturale
pentru creşterea gradului de siguranţă a cetăţenilor şi asigurarea unui management durabil
al pădurilor şi al faunei cinegetice.
Autorităţile locale din Gura Caliței s-au preocupat de protecția mediului înconjurător
şi dezvoltarea serviciilor pentru populație adoptând măsuri de limitare a efectelor diferiţilor
factori poluanţi asupra mediului natural. Acestea au întreprins măsuri de conservare şi
protejare a mediului înconjurător prin proiecte de colectare şi epurare a apelor uzate
menajere, pentru colectarea şi transportul deșeurilor. De asemenea, s-au realizat investiții în
amenajarea de spaţii verzi în centrul comunei.
Se impun însă, în continuare, realizarea de investiții întrucât:
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- rețeaua de canalizare şi stația de epurare nu exista;
- colectarea deseurilor te nerezolvata;
- nu este implementat încă un sistem integrat de colectare selectivă a deșeurilor;
- nu există încă o soluție de neutralizare/colectare şi transport a gunoiului de grajd şi a
resturilor vegetale;
- folosirea ca metodă de încălzire a sobelor cu lemne de către majoritatea locuințelor din
centrul comunei;
-există zone cu pericol de eroziune a solului unde nu s-au făcut consolidări;
- este încă slab nivelul de educare al populației în spiritul reciclării, protecției mediului şi
voluntariatului.
Obiectivul general : Protejarea calităţii mediului înconjurător în vederea creșterii
standardului de viață al locuitorilor şi dezvoltării durabile a comunei Gura Caliței.
Obiective operaționale:


Asigurarea managementului de calitate al apei ,



Dezvoltarea unui sistem integrat eficient de management al deșeurilor;



Promovarea unor tehnologii alternative de generare a energiei şi de eficienţă
energetică;



Realizarea de lucrări pentru prevenirea riscurilor naturale şi de sănătate a populației.
Activităţi și operațiuni:

1. Obiectivul operațional Asigurarea managementului de calitate al apei
1.1.Finalizarea rețelei de alimentare cu apă şi creșterea capacităţii de furnizare a apei potabile
prin forarea de noi puţuri şi modernizarea staţiei de captare şi a reţelei de apă;
1.2. Extinderea rețelei de canalizare şi a stației de epurare;
1.3. Monitorizarea calităţii apei potabile furnizate cetăţenilor.
2. Obiectivul operațional Dezvoltarea unui sistem integrat eficient de management al
deșeurilor:
2.1. Realizarea unui sistem integrat de colectare selectivă a deșeurilor la nivel de comună.
2.2. Achiziționarea de echipamente pentru stația de sortare şi transfer şi punerea în funcțiune
a acesteia;
2.3. Reducerea cantităţii de deşeuri biodegradabile depozitate prin realizarea unor stații de
compostare a acestora.
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3. Obiectivul operațional Promovarea unor tehnologii alternative de generare a energiei
şi
de eficienţă energetică:
3.1. Creșterea eficienţei energetice a clădirilor publice şi a blocurilor de locuințe prin lucrări
de reabilitare termică;
3.2. Crearea de sisteme centralizate de furnizare a energiei termice pentru blocurile de
locuințe utilizând sisteme convenționale de încălzire completate de sisteme ce utilizează
energii nepoluante (solare, eoliene etc).;
3.3. Reducerea consumului energetic al comunei prin modernizarea rețelei de iluminat public
şi înlocuirea lămpilor actuale poluante şi neeconomice, cu lămpi solare sau alte sisteme care
reduc consumul de energie electrică.
3.4. Acordarea de facilități pentru realizarea de infrastructuri de generare şi distribuire a
surselor de energie alternativă, promovarea culturilor energetice şi a proiectelor de energie
eoliană, biomasă, energie solară.
4.Obiectivul operațional Îmbunătăţirea stării mediului înconjurător şi prevenirea
riscurilor naturale şi de sănătate a populației:
4.1. Ameliorarea progresivă a capacității de producție a terenurilor agricole degradate,
menținerea biodiversității şi dezvoltarea continuă a funcțiilor ecologice şi sociale ale
pădurilor;
4.2. Reducerea eroziunii solului prin lucrări de apărare a malurilor împotriva eroziunii în
zonele afectate de acest fenomen şi acțiuni de împădurire în zonele de formare a viiturilor, în
zonele inundabile şi în luncile râurilor;
4.3. Realizarea de perdele de protecție a căilor de comunicații, localităților şi terenurilor
agricole;
4.4. Prevenirea/reducerea efectelor riscurilor naturale prin modernizarea sistemului de
intervenții în situații de urgenţă (sistemul de avertizare);
4.5. Îmbunătăţirea activităților de conștientizare a populației cu privire la necesitatea
conservării mediului înconjurător şi de implicare
mediului.

Indicatori de realizare:
-creşterea capacităţii reţelei de apă potabilă;
-sporirea reţelei de canalizare;
-creşterea numărului de puţuri de apă forate;
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-creşterea cantităţii de deşeuri reciclabile valorificate;
-sporirea numărului de clădiri rehabilitate termic;
-înmulţirea numărului de locuinţe cu sisteme de încălzire centralizate nepoluante;
-reducerea consumului de curent electric prin modernizarea reţelei de iluminat public
existente;
-sporirea lungimii malurilor apărate prin consolidări împotriva eroziunii şi surpărilor;
-creşterea suprafeţelor împădurite;
-creşterea numărului voluntarilor în acţiunile ecologice;
-sporirea numărului de campanii de informare pe teme ecologice;
-creşterea suprafeţelor cultivate cu plante tehnice;
-sporirea numărului de proiecte propuse pentru valorificarea biomasei;
-creşterea numărului de panouri solare instalate şi exploatate.

7.2.3. Direcții de dezvoltare a domeniului Incluziune socială şi
managementul de diminuare a sărăciei
Motivare
Una dintre condițiile de bază pentru o dezvoltare echilibrată şi mai ales durabilă este accesul
cetăţenilor la serviciile de sănătate, educație şi servicii sociale întrucât:


accesul comunităţii la serviciile publice este mai dificil de realizat în mediul rural ;



ponderea persoanelor care necesită diferite forme de ajutor este relativ mare .
Programul Operaţional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate (PO AD) 2014

precizează că populaţia cea mai afectată de sărăcie şi de excluziune socială în România este
grupată în următoarele categorii:
-

Persoanele care nu au un loc de muncă sau au venituri foarte mici,

-

Pensionarii,

-

Cetăţenii români aparţinând minorităţii romilor,

-

Persoanele cu dizabilităţi,

-

Copiii şi tinerii.
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Întrucât pe teritoriul Comunei Gura Caliței trăiesc toate aceste categorii de persoane,
autorităţile publice locale sunt preocupate de soluţionarea problemelor acestora în cele mai
bune condiţii.
Obiectivul general: Îmbunătăţirea serviciilor sociale furnizate pentru cetăţenii
comunei şi asigurarea echității, egalităţii de șanse şi facilitarea integrării sociale şi pe piața
muncii a grupurilor defavorizate.
Obiective operaționale:


Dezvoltarea infrastructurii de servicii sociale;



Dezvoltarea parteneriatelor public-private şi a celor cu primării comunale/ autorităţi
publice locale în scopul dezvoltării infrastructurii serviciilor de asistenţă socială:



Îmbunătăţirea activităţii serviciilor sociale specializate pentru grupurile vulnerabile
din comună, în parteneriat cu furnizori acreditați;



Dezvoltarea SPAS Gura Caliței prin angajarea de persoane calificate în domeniul
muncii de asistenţă socială şi al accesării fondurilor nerambursabile.

Activităţi și operațiuni:
1. Obiectivul operațional Dezvoltarea infrastructurii de servicii sociale:
2.1. Construirea de locuințe sociale pentru grupurile dezavantajate;
2.2. Implementarea, împreună cu alte autorităţi publice locale, a unor proiecte de dezvoltare
regională, pentru dezvoltarea şi îmbunatăţirea infrastructurii serviciilor sociale: azil de
bătrâni, case de copii etc.
2.3. Dotarea unităţilor prestatoare de servicii sociale cu echipament special (medical, social,
terapie reparatorie);

2. Obiectivul operațional Dezvoltarea parteneriatelor public-private şi a celor cu primării
comunale/ autorităţi publice locale în scopul dezvoltării infrastructurii serviciilor de
asistenţă socială .
2.1. Încheierea de parteneriate public-private cu ONG-uri acreditate în domeniile asigurării
de
servicii specializate pentru persoane vârstnice aflate în nevoie, pentru persoane cu handicap,
pentru copii aflați în dificultate şicu un singur părinte, precum şi pentru calificarea și
formarea profesională a adulților.
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2.2. Colaborarea cu alte autorităţi publice locale în vederea finanțării unor servicii
specializate destinate acelorași grupuri vulnerabile, la nivelul mai multor comunităţi.
3. Obiectivul operațional Îmbunătăţirea activităţii serviciilor sociale specializate pentru
grupurile vulnerabile din comună, în parteneriat cu furnizori acreditați.
3.1. Crearea unui sistem de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice singure, aflate în
imposibilitatea autoservirii şi autogospodăririi, prin parteneriate cu furnizori acreditaţi.
3.2. Crearea unui serviciu de sprijin la domiciliu pentru persoane vârstnice singure, prin
dezvoltarea unei rețele de voluntariat în parteneriat cu unitățile școlare din comună.
3.3. Înființarea de centre de zi de tip after-school pentru copiii defavorizați, în parteneriat cu
unitățile școlare din comună .
3.4. Asigurarea de suport pentru angajatorii locali care organizează cursuri de calificare/
recalificare profesională pentru persoanele neocupate, în parteneriat cu Agenția Județeană de
Ocupare a Forței de Muncă Vrancea.
3.5. Înființarea unui centru pentru sprijinirea şomerilor pentru a (re)intra pe piaţa forţei de
muncă prin consiliere, tutoriat, mediere şi plasare în muncă, pus la dispoziția prestatorilor de
servicii în domeniu, în cadrul unui parteneriat .
3.6. Asigurarea condiţiilor necesare pentru organizarea de cursuri de antreprenoriat pentru
persoanele neocupate în vederea dezvoltării de noi activităţi economice în comună.
3.7. Crearea unor servicii sociale de tip alternativ pentru persoanele cu handicap (centre de zi,
cluburi, ateliere protejate, etc.), în parteneriat cu un furnizor de servicii acreditat
3.8. Crearea unui centru specializat pentru asistenţă şi consilierea copiilor aflați în dificultate,
familii monoparentale, victime ale violenţei domestice, în parteneriat cu un furnizor de
servicii acreditat şi cu psihologul/consilierul şcolar.
4. Obiectivul operațional Dezvoltarea SPAS Gura Caliței prin angajarea de persoane
calificate în domeniul muncii de asistenţă socială şi al accesării fondurilor
nerambursabile.
4.1. Angajarea de asistenți sociali specializați în dezvoltare comunitară, asistenţă socială a
persoanelor cu handicap, asistenţa socială a copilului şi familiei;
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4.2. Angajarea de experți în accesarea fondurilor nerambursabile şi implementarea
proiectelor finanțate din astfel de fonduri.
4.3. Formarea şi angajarea de asistenți personali profesioniști pentru persoanele cu handicap
grav, în parteneriat cu Direcția Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vrancea,
Agenţia Județeană de Ocupare a Forţei de Muncă Vrancea şi Direcţia de Sănătate Publică
Vrancea.

Indicatori de realizare:
-sporirea suprafeţei şi amenajarea spaţiilor destinate serviciilor sociale;
-construirea de noi locuinţe sociale;
-sporirea tipurilor de noi servicii sociale acordate cetăţenilor;
-creşterea numărului de noi locuri de muncă în domeniul asistenţei sociale;
-creşterea gradului de satisfacţie a beneficiarilor de asistenţă socială (stabilit prin sondaje de
opinie).

7.2.4. Direcții de dezvoltare a domeniului Educaţie
Motivare
Strategia Europa 2020 a stabilit reducerea ratei de părăsire timpurie a şcolii, fenomen
care, în 2011, în România, atingea 17,5%, ţinta pentru finalul deceniului fiind 11,3%.
Un alt obiectiv european însuşit şi de ţara noastră este creşterea ponderii absolvenţilor de
învăţământ superior în rândul tinerilor între 30-34 ani.
În contextul dezvoltării durabile, școala reprezintă un sistem complex, o organizație a
învățării, care pregăteşte viitorii cetăţeni capabili să-şi asume responsabilităţi personale şi
sociale, într-un context deosebit de dinamic.
De aceea, implicarea comunității și a autorității locale în viața școlii se impune cu necesitate,
astfel încât să poată fi asigurată îmbunătățirea continuă a condițiilor în care se desfășoară
procesul de învățământ, crescând nivelul de pregătire în școlile din comunitate și sporind
astfel accesul elevilor elevilor din ciclul gimnazial către liceele din mediul urban.
Obiectivul general: Îmbunătăţirea infrastructurii şi a dotărilor din unităţile de
învăţământ din comună, crearea cadrului pentru desfăşurarea de activităţi extracurriculare,
creşterea calităţii şi diversificarea serviciilor educaţionale.
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Obiective operaționale:


Dezvoltarea infrastructurii educaţionale;



Stimularea creșterii gradului de perfecţionare a personalului didactic;



Diversificarea serviciilor educaţionale furnizate la nivel local.
Activităţi și operațiuni:

1. Obiectivul operațional Dezvoltarea infrastructurii educaţionale:
1.1. Dotarea cu echipamente şi materiale didactice moderne a şcolilor din Gura Caliței;
1.2. Îmbogăţirea fondului de carte al bibliotecilor şcolare;
1.3. Realizarea website-ului de prezentare a instituţiilor de învăţământ.
2. Obiectivul operațional Stimularea creșterii gradului de perfecţionare a personalului
didactic.
2.1. Asigurarea condițiilor pentru derularea de programe de formare în psihopedagogie
aplicată, în parteneriat cu Casa Corpului Didactic Focșani;
2.2. Asigurarea condițiilor pentru instruirea în managementul proiectelor pentru persoanele
implicate în gestionarea proiectelor europene la nivelul unităţilor de învăţământ, în
parteneriat cu Casa Corpului Didactic Focșani;
2.3. Sprijinirea școlilor din comună pentru inițierea şi derularea de proiecte de schimb de
experiență şi parteneriate în domeniul educaţiei.
2.4. Încurajarea cadrelor didactice să aplice pentru participarea la programe europene de
perfecţionare de tip LLP (învăţare pe tot parcursul vieţii).
3. Obiectivul operațional Diversificarea serviciilor educaţionale furnizate la nivel local:
3.1. Înființarea unui centru after school pentru copiii din învăţământul primar (activităţi în
cadrul centrului: consiliere psihologică, învăţare prin educaţie non-formală, supraveghere şi
sprijin pentru pregătirea temelor, o masă caldă);
3.2. Asigurarea condițiilor pentru formarea profesorilor, a formatorilor şi a altor categorii de
personal care lucrează cu persoane cu risc de părăsire timpurie a şcolii, în parteneriat cu
furnizori de servicii de formare și/sau Casa Corpului Didactic;
3.3. Asigurarea condițiilor pentru furnizarea serviciilor de educaţie remedială (validarea
învăţării anterioare, detectarea lacunelor în pregătire, programe de recuperare, consiliere
psihologică şi orientarea carierei), în parteneriat cu furnizori de servicii acreditați;
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3.4. Derularea, în cadrul unităţilor şcolare, a programelor de tip “a doua şansă” pentru
reintegrarea în educaţie a celor care au părăsit de timpuriu şcoala (inclusiv activităţi de
alfabetizare), în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Vrancea;
3.5. Asigurarea suportului pentru realizarea unei publicaţii şcolare online.
Indicatori de realizare:
-creşterea suprafeţelor modernizate în spaţiile destinate procesului de învăţământ;
-sporirea numărului de materiale didactice moderne achiziţionate pentru şcoli şi grădiniţe;
-creşterea numărului de programe şi proiecte educaţionale elaborate şi implementate;
-creşterea schimburilor de experienţă între cadrele didactice locale şi cele din alte comune;
-creşterea numărului de persoane alfabetizate, din grupurile defavorizate;
-creşterea mediei de admitere la liceu faţă de anii anteriori;
-creşterea numărului de activităţi nonformale în rândul elevilor;
-sporirea numărului de elevi asistaţi psihopedagogic şi vocaţional;
-crearea de noi locuri de muncă în domeniul educaţiei.

7.2.5. Direcții de dezvoltare a domeniului Sănătate
Motivare
Sănătatea populaţiei depinde atât de factori interni, individuali (factori genetici, de
mediu, de nivelul economic, de nivelul socio-cultural al cetăţenilor), cât şi de factori externi,
cum sunt condiţiile asigurate de sistemul de sănătate .
Accesul la servicii de îngrijire medicală specializată este legat de factori care ţin de
vârsta, veniturile, locul de rezidenţă, gradul de educaţie al cetăţenilor. De aceea, în contextul
legislativ actual, misiunea autorității locale este aceea de a asigura accesul egal şi
nediscriminator al membrilor comunității la serviciile de îngrijiri de sănătate furnizate în plan
local .
Programul „Sănătate pentru creştere economică” (2014-2020) este al treilea program
multianual de acţiune al Uniunii Europene (UE). Acesta ajută/sprijină statele membre în
vederea:


întreprinderii reformelor necesare pentru a avea sisteme de sănătate inovatoare şi durabile;



creşterii accesului la asistenţă medicală mai bună şi mai sigură pentru cetăţeni;



promovării unei stări bune de sănătate a cetăţenilor şi prevenirii bolilor;
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protejării cetăţenilor împotriva ameninţărilor transfrontaliere.
Ministerul Sănătăţii şi-a stabilit “Strategia Naţională de Sănătate 2014-2020. Sănătate
pentru Prosperitate” a cărei viziune este: O naţiune cu oameni sănătoşi şi productivi prin
accesul la servicii preventive, de urgenţă, curative şi reabilitare de calitate, în condiţiile
utilizării eficace şi eficiente a resurselor disponibile şi a promovării unor standarde cât mai
înalte şi a bunelor practice.
Principiile de bază ale Strategiei sunt: Acces echitabil la servicii esenţiale, costeficacitate, fudamentare pe dovezi, optimizarea serviciilor de sănătate, cu accent pe
serviciile şi intervenţiile cu caracter preventiv, descentralizare, parteneriat cu toţi actorii ce
pot contribui la îmbunatăţirea stării de sănătate.
Obiectivul general al Programului de guvernare 2013-2016 al Guvernului României
vizează “Un sistem de sănătate care sprijină şi oferă posibilitatea cetăţenilor să atingă o
stare cât mai bună de sănătate şi care contribuie la creşterea calităţii vieţii acestora”.
Dat fiind că locuitorii din Gura Caliței nu dispun de un spital, asigurarea și sporirea
gradului de sănătate al populaţiei este una dintre preocupările centrale ale autorităţilor publice
locale.
Obiectivul general: Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi a calităţii serviciilor
medicale în vederea asigurării accesului tuturor categoriilor de locuitori la serviciile de
sănătate de bază.
Obiective operaționale:


Realizarea de investiții în infrastructura sanitară, echipamente şi resurse umane
specializate.



Creșterea accesibilității grupurilor vulnerabile la serviciile de sănătate.



Creșterea responsabilității membrilor comunităţii pentru sănătatea publică.



Implicarea autorităţilor publice locale, societăţii civile, ONG-urilor şi sectorului
privat în rezolvarea problemelor serviciilor de sănătate locale.
Activităţi şi operațiuni:

1. Obiectivul operațional Realizarea de investiții în infrastructura sanitară, echipamente
şi resurse umane specializate.
1.1. Reabilitatea / construcția de imobile/spaţii destinate activităţii de îngrijire medicală (de
ex. laboratoare de analize, laboratoare de imagistică, spaţii pentru primire urgenţe) .
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1.2. Asigurarea unei dotări tehnice corespunzătoare şi implementarea sistemelor
informatizate în cabinete;
1.3. Înființarea unui serviciu de prim ajutor şi dotarea acestuia;
1.4. Înființarea unui centru de permanenţă pentru asigurarea asistenței ambulatorii.
1.5. Asigurarea necesarului de resurse umane în domeniul sănătăţii prin oferirea de facilități
de cazare în locuințe de serviciu în scopul atragerii de specialiști;
1.6. Organizarea unui sistem de primire a reclamațiilor şi sugestiilor pacienților.
2. Obiectivul operațional Creșterea accesibilității grupurilor vulnerabile la serviciile de
sănătate:
2.1. Asigurarea spațiului necesar pentru înființarea de noi servicii de sănătate, în parteneriat
cu furnizori publici și privați autorizați pentru fiecare domeniu, cum ar fi un cabinet de
planificare familială, un centru de consiliere antifumat, antialcool și consilierea minorilor
singuri .
2.2. Implementarea unui sistem de asistare/monitorizare la domiciliu prin buton de panică
pentru persoanele ce suferă de afecțiuni medicale grave, în parteneriat cu un furnizor de
servicii de îngrijire la domiciliu.
3. Obiectivul operațional Creșterea responsabilității membrilor comunităţii pentru
sănătatea publică.
3.1. Realizarea de campanii de informare-educare–comunicare pe probleme de sănătate
publică (de ex. educație pentru sănătate în şcoli şi grădiniţe), în parteneriat cu Direcția de
Sănătate Publică Vrancea și Inspectoratul Școlar Județean Vrancea.
3.2. Realizarea de campanii în școli împotriva fumatului, consumului de droguri, bolilor
transmisibile, de planificare familială, de sănătate mintală, pentru un stil de viața sănătos, în
parteneriat cu Centrul de Consiliere și Prevenire Antidrog Vrancea, Direcția de Sănătate
Publică Vrancea și Inspectoratul Școlar Județean Vrancea, CJRAE Vrancea.
4. Obiectivul operațional Implicarea autorităţilor publice locale, societăţii civile, ONGurilor şi sectorului privat în rezolvarea problemelor din rețeaua de sănătate locală.
4.1. Inițierea unui parteneriat cu ONG-uri care să asigure organizarea unor grupuri de acțiune
pentru promovarea unui stil de viață sănătos (alimentație sănătoasă, activitate fizică)
4.2. Organizarea unor evenimente publice pentru promovarea sănătăţii populației, în
parteneriat cu Direcția de Sănătate Publică.
4.3. Sprijinirea medicilor de familie prin acordarea unor stimulente destinate gravidelor, în
scopul prezentării acestora la consultația periodică prenatală.
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Indicatori de realizare:
-sporirea suprafeţelor reabilitate şi modernizate în rețeaua de sănătate;
-înfiinţarea unui nou cabinet medical;
-sporirea numărului de programe de promovare a sănătăţii derulate în comună;
-sporirea numărului de locuinţe de serviciu pentru cadrele medicale;
-creşterea numărului de cadre medicale care să profeseze în comună;
-sporirea gradului de satisfacţie a beneficiarilor de servicii de sănătate (stabilit prin sondaje
de opinie periodice).

7.2.6. Direcții de dezvoltare a domeniului Cultură
Motivare
Strategia Sectorială în Domeniul Culturii şi Patrimoniului Naţional pentru perioada
2014-2020 are ca obiectiv general: Dezvoltarea infrastructurii cultural prin reabilitarea celei
existente și prin construirea de noi facilități.
Obiectivele specifice ale acestei Strategii sunt:
• Creșterea și diversificarea nivelului de echipare cu infrastructură culturală/polivalentă în
mediul urban, inclusiv prin recuperarea și reconversia culturală a unor spații/clădiri
industrial sau altele, dezafectate sau abandonate.
• Susținerea reabilitării infrastructurii culturale de bază din mediul rural și urban orașe
mici, prin continuarea și adaptarea fostului Program Național de reabilitare a căminelor
culturale.
• Susținerea de parteneriate între autoritățile regionale, județene și locale pentru realizarea
în comun de investiții în reabilitarea, modernizarea și/sau construirea unei infrastructuri
adecvate
nevoilor și tiparelor de consum cultural ale perioadei actuale, cu adresabilitate la nivelul
întregii regiuni.
• Susținerea de programe și parteneriate inclusiv cu mediul privat, pentru modernizarea și
diversificarea echipamentelor de practică culturală în paralel cu formarea profesională
adecvată a animatorilor culturali și a tuturor operatorilor care le utilizează în activitatea
proprie și/sau în relația cu consumatorul.
Într-o societate dinamică, în care valorile materiale tind să ocupe primele locuri între
preocupările cetăţenilor, autorităţile centrale şi locale au datoria reînvierii şi conservării
elementelor de identitate naţională şi zonală. Această cerinţă se impune cu atât mai mult cu
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cât fenomenul globalizării atenuează tot mai mult diferenţele culturale dintre societăţile
actuale. În general, în România şi în Vrancea (unde comuna Gura Caliței, nu face excepţie),
tradițiile şi meșteșugurile populare s-au stins treptat, acestea fiind în prezent slab reprezentate
şi menținute în viață doar de un număr foarte mic de meșteri populari.
Obiectivul general: Renaşterea şi dezvoltarea culturii locale, prin reabilitarea
obiectivelor de patrimoniu cultural, punerea în valoare a ocupaţiilor locale tradiţionale şi
crearea de facilităţi pentru petrecerea timpului liber.
Obiective operaționale:


Reactualizarea şi punerea în valoare a obiectivelor culturale din comună;



Crearea de facilităţi pentru cultură şi petrecere a timpului liber.
Activităţi şi operaţiuni:

1. Obiectivul operațional Reabilitarea şi punerea în valoare a obiectivelor culturale din
comună.
1.1. Reabilitarea căminului cultural (modernizare spaţii, dotare cu mobilier şi cu aparatură
audio-video a sălii de festivităţi);
1.2. Realizarea Muzeului valorilor culturale locale din Gura Caliței.
1.3. Realizarea de materiale de promovare a obiectivelor de patrimoniu şi a valorilor culturii
locale (ex: pliante, album);
1.4. Montarea de panouri informative pentru localizarea spaţială a obiectivelor culturale;
1.5. Amenajarea spaţiului bibliotecii comunale şi îmbogăţirea fondului de carte;
1.6. Campanii de marketing cultural pentru a creşte vizibilitatea evenimentelor propuse sau
consacrate.
2. Obiectivul operațional Crearea de facilităţi pentru cultură şi petrecere a timpului liber
2.1. Realizarea Centrului de Tineret Gura Caliței (activităţi de consiliere în domeniul
educaţiei pentru sănătate, privind cariera şi problemele tinerilor, consultanţă pentru
înfiinţarea

de

ONG-uri

sau

organizaţii

de

tineret

dar

şi

pentru

programe

europene/guvernamentale adresate tinerilor, informaţii despre structurile asociative naţionale,
ateliere de creaţie artistică şi populară, activităţi teatrale), în parteneriat cu ONG-uri cu
experiență relevantă în domeniu.
2.2. Elaborarea şi implementarea unui program de manifestări culturale.
Indicatori de realizare:
-creşterea numărului de spaţii destinate activităţilor culturale;
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-realizarea muzeului popular al comunei Gura Caliței;
-înmulţirea programelor de promovare a patrimoniului cultural local;
-creşterea numărului de materiale de promovare a culturii locale;
-sporirea numărului de manifestări culturale organizate;
-creşterea numărului de persoane participante la activităţile culturale;
-creşterea numărului de turişti care vizitează comuna;
-sporirea numărului de locuri de muncă în domeniul culturii locale.

7.2.7. Direcții de dezvoltare a domeniului Turism
Motivare
Master Planul pentru Dezvoltarea Turismului Naţional 2007 – 2026 indică, printre
rezervaţiile naturale ale ţării, şi zone din județul Vrancea, care oferă activităţi şi atracţii cum
ar fi: alpinism, pescuit, schi, ştiinţifice, Mountain Biking, atracţii culturale, observarea
animalelor, turism ecvestru.
Printre obiectivele acestui Master Plan figurează:
- Asigurarea unei dezvoltări durabile a turismului într-o manieră în care bogăţiile sale de
mediu, culturale şi de patrimoniu să fie în egală măsură apreciate în prezent şi păstrate
pentru generaţiile viitoare
- Asigurarea recunoaşterii turismului ca factor cheie în cadrul economiei şi ca un generator
de noi locuri de muncă
- Să conştientizeze populaţia din România cu privire la bogăţiile turistice ale ţării noastre şi
dorinţa de a le împărtăşi oaspeţilor
- Asigurarea mecanismelor de sprijin coordonat pentru organizaţiile de turism regionale şi
locale în dezvoltarea politicii turismului zonal. Strategii şi planuri.
- Crearea unei reţele de centre de informare turistică coordonate în toate principalele zone
turistice pentru a extinde mesajul de ospitalitate faţă de oaspeţi, oferind acestora informaţii
corecte pentru a-i asista în orientarea, plăcerea şi aprecierea destinaţiei lor.
- Realizarea unei baze de date la nivel naţional a produselor, unităţilor, evenimentelor şi
serviciilor atât în industria turistică cât şi în ce priveşte accesul publicului
- introducerea de mecanisme şi subvenţii pentru a facilita investiţiile în turism atât din partea
investitorilor români cât şi a celor străini
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- Încurajarea autorităţilor municipale, judeţene şi regionale în dezvoltarea planurilor
integrate de dezvoltare a turismului, inclusiv a tuturor elementelor de infrastructură pentru a
evita dezvoltarea lipsită de coordonare.
- Dezvoltarea sistemului de educaţie prevocaţională şi vocaţională pentru sectorul hotelier
astfel încât programa să includă satisfacerea necesităţilor pieţei şi asigurarea calificării
unui număr de personal suficient pentru a respecta criteriile de angajare / pentru
completarea posturilor vacante
- dezvoltarea zonelor montane şi a staţiunilor montane pentru a oferi facilităţi şi atracţii
oaspeţilor pe parcursul întregului an
- extinderea sistemului de marcare a obiectivelor turistice de interes naţional în conformitate
cu standardele UE şi introducerea de rute turistice tematice
- sprijinirea dezvoltării ecoturismului din Delta Dunării, a parcurilor naţionale, a
rezervaţiilor şi a zonelor rurale
- instruirea şi pregătirea muzeelor şi monumentelor naţionale majore în îmbunătăţirea
facilităţilor oferite de către aceştia oaspeţilor, în special a facilităţilor ospitaliere, de
interpretare şi de marketing, ca un exemplu pentru toate aceste monumente
- crearea unei baze de date a evenimentelor culturale pentru a facilita promovarea artelor
vizuale şi auditive, în special a festivalurilor tradiţionale şi a evenimentelor folclorice.
Comuna Gura Caliței nu dispune de condiţii propice pentru a deveni o destinaţie
turistică şi nici de elemente culturale de patrimoniu deosebite. În comună nu există spaţii de
cazare pentru turişti sau facilități de alimentație publică, altele decât baruri. Cu toate acestea,
în condiţiile peisagistice deosebite ale reliefului colinar şi ale pădurilor de foioase, zona are
un potenţial turistic de agrement, de scurtă durată, fiind posibilă amenajarea unor spaţii de
campare temporară.
Obiectivul general: Dezvoltarea durabilă a turismului în comuna Gura Caliței prin
promovarea potențialului cultural local şi crearea condițiilor pentru dezvoltarea unui turism
de agrement.
Obiective operaționale:


Dezvoltarea infrastructurii turistice de agrement prin amenajarea unor spaţii de
campare pentru copii şi tineri în apropierea râului Râmna.



Transformarea obiectivelor culturale (bisericilor) din comuna Gura Caliței în
obiective turistice, inclusiv includerea lor într-un circuit turistic.
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Activităţi şi operaţiuni:
1. Obiectivul operațional Dezvoltarea infrastructurii turistice de agrement prin
amenajarea unor spaţii de campare pentru copii şi tineri în apropierea râului Râmna.
1.1. Crearea unei baze de agrement atractive şi moderne care să cuprindă spaţii pentru
practicarea unor sporturi, ca: tenis, role, skateboard, carting etc.
1.2. Sprijinirea localnicilor pentru înființarea de facilitați de cazare (pensiuni şi pensiuni
agroturistice) capabile să asigure un minim de spații de cazare în zonă.
1.3. Sprijinirea înființării unor unități de alimentaţie publică adecvate necesităţilor turiştilor.
2. Obiectivul operațional Transformarea obiectivelor culturale (bisericilor) din comuna
Gura Caliței în obiective turistice, inclusiv includerea lor într-un circuit turistic.
2.1. Promovarea turismului cultural-religios;
2.2. Punerea în valoare a colecţiilor muzeale printr-o prezentare corespunzătoare a
exponatelor;
2.3. Înfrăţirea localităţii cu alte localităţi din spaţiul Uniunii Europene şi realizarea de
schimburi cultural-turistice;
2.4. Derularea de evenimente culturale care să devină tradiţionale (târguri, festivaluri);
2.5. Promovarea obiectivelor turistice şi a evenimentelor culturale prin internet, pliante,
broşuri.
Indicatori de realizare:
-înfiinţarea unor locuri de cazare în regim agroturistic, în comună;
- crearea unei baze de agrement atractive şi moderne care să cuprindă spaţii pentru
practicarea unor sporturi, ca: tenis, role, skateboard, carting;
-numărul unităţilor de alimentaţie publică sprijinite pentru a promova turismul local;
-înfiinţarea unui punct de informare turistică în centrul comunei;
-sporirea mijloacelor de popularizare a obiectivelor, evenimentelor şi facilităţilor turistice
(pliante, benere, prezentări pe site-ul comunei sau/şi al primăriei);
-descoperirea şi popularizarea unor legende şi poveşti ale zonei în scopul creşterii
atractivităţii turistice a zonei;
-iniţierea unei acţiuni de înfrăţire a comunei Gura Caliței cu o localitate similară din UE;
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-sporirea numărului de turişti atraşi;
-creşterea numărului de locuri de muncă în domeniul turismului local.

7.2.8. Direcții de dezvoltare a domeniului Tineret
Motivare
Una dintre ţintele UE pentru 2020, prevăzute în Strategia Europa 2020, este creşterea
ratei de ocupare a populaţiei cu vârste între 20-64 ani, cu accent pe vârstele tinere în rândul
cărora România înregistrează o rată mare a şomajului.
Viaţa socială a comunei Gura Caliței nu poate fi dinamizată decât prin oportunităţile apărute
odată cu intrarea în UE şi accesarea resurselor de finanţare nerambursabilă pentru proiecte,
impunându-se o nouă abordare a conceptului de dezvoltare locală şi adoptarea unor metode
care includ proiecte convingătoare.
Ministerul Tineretului şi Sportului a realizat Strategia Naţională în domeniul
tineretului 2014-2020, care are ca obiectiv general: Susţinerea participării active a tinerilor
la viaţa economică, socială, culturală şi politică a ţării, asigurând oportunităţi egale de
acces la educaţie, ocupare şi condiţii de viaţă decente, cu o atenţie particulară către tinerii
care, din diferite motive, ar putea avea mai puţine oportunităţi.
În deplin acord cu acest obiectiv, este nevoie de mobilizarea energiei tinerilor din
Gura Caliței care trebuie să găsească în comuna lor suficiente motive pentru a se stabili, a
întemeia familii şi a dezvolta afaceri proprii.
Obiectivul general: Crearea unei game largi de servicii destinate tinerilor, accesibile,
de calitate şi adaptate nevoilor individuale şi generale ale ale acestora, care să prevină, să
limiteze, să combată situaţiile de marginalizare socială a tinerilor, să recupereze şi să
reintegreze social tinerii aflaţi în situaţii de risc.
Obiective operaționale:


Creşterea implicării administraţiei publice în apărarea drepturilor tinerilor şi întărirea
rolului acestora în acordarea de servicii sociale.



Dezvoltarea de noi servicii sociale oferite tinerilor cu probleme deosebite.



Orientarea carierei persoanelor tinere, formarea profesională şi dezvoltarea
aptitudinilor antreprenoriale ale acestora.
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Dezvoltarea sportului de masă, a activităţilor culturale şi a infrastructurii sportive şi
culturale destinate tinerilor.



Îmbunătăţirea condiţiilor de viață pentru tineri, prin asigurarea accesului la o locuinţă
decentă, de serviciu sau sociale, în vederea ajutorării categoriilor de persoane cu
venituri modeste, în acest mod asigurându-se stabilitatea tinerilor specialişti în
comuna Gura Caliței.
Activităţi şi operaţiuni:

1. Obiectivul operațional Creşterea implicării administraţiei publice în apărarea
drepturilor tinerilor şi întărirea rolului acestora în acordarea de servicii sociale
1.1. Realizarea de parteneriate cu instituţii publice (locale, judeţene, regionale) în vederea
dezvoltării unor acţiuni comune pentru creşterea calităţii serviciilor sociale adresate tinerilor
din comuna Gura Caliței.
1.2. Înființarea unui Centru Comunitar de Comunicare, Educație şi Resurse pentru Tineri;
1.3. Promovarea voluntariatului în rândul tinerilor din comuna Gura Caliței în vederea
susținerii unor servicii sociale destinate altor categorii de beneficiari (persoane vârstnice,
persoane cu dezabilități) .
2. Obiectivul operațional Dezvoltarea de noi servicii sociale oferite tinerilor
2.1. Înfiinţarea unui centru multifuncţional destinat tinerilor din comuna Gura Caliței care să
asigure servicii în procesul de formare continuă a tinerilor, recalificare şi reconversie
profesională precum şi facilităţi de recreere, oferite de furnizori acreditați;
2.2. Dezvoltarea de servicii care să sprijine integrarea socială a tinerilor, de exemplu: ateliere
protejate, birouri de consiliere etc., în parteneriat cu furnizori de servicii acreditați .
2.3. Promovarea unor activităţi culturale pentru tineri: înființarea de echipe de dansuri
populare, dansuri moderne, înfiinţarea unei publicații locale electronice.
3. Obiectivul operațional Orientarea carierei persoanelor tinere, formarea profesională şi
dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale acestora.
3.1. Stabilirea unei legături între comunitatea locală şi AJOFM, Primărie şi Inspectoratul
Școlar Județean, în vederea elaborării unor strategii comune şi eficiente în domeniul formării
profesionale a tinerilor.
3.2. Realizarea de studii şi sondaje care să evidențieze necesităţile, cerințele şi exigenţele
pieței muncii pe plan local, atât în prezent cât şi pentru următorii 5 ani, dat fiind faptul că un
ciclu educațional durează între 3 şi 4 ani de studiu;
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3.3. Acordarea de facilități tinerilor care înființează o afacere în comună și creează locuri de
muncă .
4. Obiectivul operațional Dezvoltarea sportului de masă, a activităţilor culturale şi a
infrastructurii sportive şi culturale destinate tinerilor.
4.1. Derularea de evenimente sportive la nivel local şi încurajarea participării tinerilor la
activităţi cultural-sportive şi de petrecere a timpului liber, la nivel naţional şi internaţional;
4.2. Construcția, extinderea şi/sau modernizarea bazei sportive a comunei,
4.3. Revigorarea echipei de fotbal a comunei
4.4. Înscrierea în circuitul județean a comunei Gura Caliței ca organizator de competiții
sportive.
5. Obiectivul operațional Îmbunătăţirea condiţiilor de viață, prin asigurarea accesului la
o locuinţă decentă a tinerilor, de serviciu sau socială, în vederea ajutorării categoriilor
de persoane cu venituri modeste, în acest mod asigurându-se stabilitatea tinerilor
specialişti în comuna Gura Caliței.
5.1. Construirea de locuințe sociale destinate unor categorii de persoane tinere cărora nivelul
de resurse şi/sau de existenţă nu le permite accesul la o locuință în proprietate sau închirierea
unei locuințe în condițiile pieței.
5.2. Construirea de locuințe de serviciu pentru păstrarea tinerilor specialiști în comună.
Indicatori de realizare:
-sporirea numărului de locuinţe construite pentru tineri;
-sporirea numărului de locuri de muncă pentru tineri;
-creşterea numărului de activităţi şi competiţii sportive pentru tineri;
-creşterea numărului de activităţi culturale şi educative;
-sporirea facilităţilor şi consultanţei acordate tinerilor pentru înfiinţarea de noi firme;
-creşterea numărului tinerilor atraşi în realizarea de proiecte cu fonduri europene;
-scăderea numărului de şomeri în rândul tinerilor din comună;
-creşterea numărului de tineri care reînvie meşteşugurile tradiţionale din zonă;
-creşterea gradului de satisfacţie a tinerilor cu probleme speciale, faţă de serviciile de
asistenţă socială (stabilit prin sondaje de opinie periodice).
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7.2.9. Direcții de dezvoltare a domeniului Dezvoltarea economică a
comunităţii
Motivare
Primul dintre obiectivele generale ale Strategiei naţionale de cercetare, dezvoltare şi
inovare 2014-2020 este creşterea competitivităţii economiei româneşti prin inovare.
“Obiectivul vizează susţinerea performanţei actorilor economici pe lanţurile globale de
valoare. Aceasta presupune, printre altele, creşterea impactului activităţilor economice printrun un transfer mai bun de cunoaştere şi de expertiză între cercetare şi mediul economic.
Strategia îşi propune să crească relevanţa economică a cercetării prin dezvoltarea de noi
tehnologii, produse şi servicii, impulsionând parteneriate între actorii economici şi cei din
mediul de cercetare şi stimulând activităţile economice care se sprijină pe inovarea derivată
din cercetare.”
( http://www.research.ro/).
Dat fiind că Gura Caliței este o localitate rurală, cu un puternic specific agricol, sunt
importante de menţionat prevederile unui document strategic naţional. Astfel, în “Strategia
pentru dezvoltarea sectorului agroalimentar pe termen mediu și lung orizont 2020-2030”
elaborată de MADR, se arată că agricultura joacă un rol important în România, raportat la
mărimea populaţiei rurale şi la gradul de ocupare a forţei de muncă. Aproximativ 45,7% din
populaţia din România locuieşte în mediul rural, comparativ cu aproximativ 23,6% în UE-27.
Aproximativ 30% din populaţie este angajată în agricultură, comparativ cu
aproximativ 2% în vechile state membre (UE-15) şi 3-14% în noile state membre (UE-8).
Există diferenţe majore între zonele rurale şi cele urbane, primele fiind marcate de un nivel
de sărăcie semnificativ mai mare şi de un nivel de trai corespunzător mai mic.
Dezvoltarea agriculturii şi furnizarea de bunuri publice în zonele rurale este prin
urmare esenţială pentru integrarea europeană a României şi pentru obiectivele de coeziune
socială.
Viziunea 2020/2030 a acestei strategii preconizează că:
România va avea un sector agroalimentar durabil și competitiv, centrat pe exportul de
produse cu valoare adăugată înaltă, rezistent la provocările globale, care asigură bunăstare
și condiţii de viaţă în mediul rural apropiate cu cele din mediul urban.
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Direcţiile trasate de strategie sunt:


Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar



Asigurarea managementului durabil al resurselor naturale



Îmbunătăţirea standardelor de viaţă în zonele rurale



Stimularea unei agriculturi bazate pe cunoaștere

Un specific aparte pentru comuna Gura Caliței poate fi considerat în acest moment
schimbarea totală a manierei de abordare a managementului sectorului public, de la
managementul bugetar la managementul pe proiecte, această schimbare fiind definitorie şi
determinantă pentru managementul strategic comunitar, în condiţii de resurse financiare
locale insuficiente.
Este evident că, pentru a se produce diversificarea activităţii economice şi sociale,
trebuie sprijinite iniţiativele particulare şi ale comunităţii prin care să se asigure noi investiţii,
asistenţă tehnică, servicii în afaceri, infrastructură adecvată, educaţie şi dezvoltarea durabilă a
localităţii.
Obiectivul general: Relansarea şi diversificarea economiei locale, bază a dezvoltării
generale a comunei Gura Caliței.
Obiective specifice:


Asigurarea condiţiilor pentru desfășurarea unor activităţi rentabile în agricultură şi
zootehnie şi valorificarea produselor agricole locale, cu accent pe produsele
tradiționale şi/sau ecologice şi sprijinirea accesului la noi piețe.



Diversificarea economiei locale prin sprijinirea activităților neagricole din mediul
rural;



Dezvoltarea serviciilor de consultanţă pentru sprijinirea noilor investitori.
Activităţi şi operaţiuni:

1. Obiectivul operațional Asigurarea condiţiilor pentru desfășurarea unor activităţi
rentabile în agricultură şi zootehnie şi valorificarea produselor agricole locale, cu accent
pe produsele tradiționale şi/sau ecologice şi sprijinirea accesului la noi piețe.
1.1. Susținerea inițiativelor de asociere pentru creșterea eficienţei economice a exploatațiilor
agricole, creșterea puterii de negociere pe piețele de desfacere şi a capacității de valorificare
superioară a producției;
1.2. Reabilitarea şi întreţinerea păşunilor comunale.
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1.3. Stimularea înființării unor centre de prestări servicii pentru agricultură (mecanizare,
reparaţii utilaje, furnizare seminţe, îngrăşăminte, insectofungicide etc.).
1.4. Inventarierea terenurilor neutilizate, pentru a fi puse la dispoziția întreprinzătorilor locali,
în vederea dezvoltării propriilor afaceri, în agricultură și zootehnie, în baza unui acord
avantajos pentru ambele părți.
2. Obiectivul operațional Diversificarea economiei locale prin sprijinirea activităților
neagricole din mediul rural:
2.1. Identificarea oportunităților de parteneriat public-privat în vederea demarării de activităţi
in domeniul industrial și turistic.
2.2. Revigorarea industriei locale prin facilități acordate investitorilor
3. Obiectivul operațional Dezvoltarea serviciilor de consultanţă pentru sprijinirea noilor
investitori:
3.1. Informarea cetățenilor asupra programelor de finanțare nerambursabilă
3.2. Sprijinirea cetăţenilor în obţinerea subvenţiilor destinate dezvoltării agriculturii;
3.3. Realizarea unui studiu asupra situației resurselor umane din comună şi furnizarea acestor
informații potențialilor investitori;
3.4. Elaborarea unei baze de date disponibile pe internet privind oportunităţile locale de
dezvoltare a afacerilor în comună.
3.5. Promovarea IMM-urilor din comună şi a produselor/serviciilor acestora prin susținerea
participării la târguri şi expoziții, elaborarea de materiale de prezentare a acestora, expunerea
în mediul online.
Indicatori de realizare:
-creşterea numărului

de asociaţii în agricultură;

-creşterea numărului de parteneriate public-privat în domeniul producţiei;
-creşterea numărului de persoane sprijinite şi consiliate pentru demararea de noi afaceri în
agricultură şi zootehnie;
-sporirea numărului de subvenţii pentru agricultură;
-sporirea numărului de proiecte economice din fonduri europene;
-înfiinţarea unui centru/punct de informare şi consultanţă pentru afaceri în comuna Gura
Caliței;
-acordarea de sprijin persoanelor care doresc să reînvie meşteşugurile tradiţionale;
-creşterea gradului de popularizare a realizărilor economice şi produselor cu specific local ale
comunei inclusive prin intermediul internetului;
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- creșterea veniturilor la bugetul local, colectate din taxe și impozite achitate de mediul de
afaceri.

7.2.10. Direcții de dezvoltare a domeniului Antreprenoriatul micilor afaceri
Motivare
În condiţiile creşterii şomajului în ţările membre ale UE, Comisia Europeană a propus
Planul de acţiune Antreprenoriat 2020, în scopul de a încuraja o cultură a antreprenoriatului şi
a inovării, care să facă posibilă relansarea economiilor şi crearea unui adevărat „spirit
antreprenorial european”, capabil să mobilizeze societatea în vederea atingerii obiectivelor
care ne privesc pe toţi. Domeniile de intervenţie imediată stabilite de CE sunt:


-promovarea învăţământului şi a formării antreprenoriale pentru sprijinirea creşterii şi
creării de întreprinderi;



-crearea condiţiilor-cadru favorabile pentru antreprenori prin înlăturarea barierelor
structurale existente şi prin sprijinirea antreprenorilor în etapele cheie ale ciclului de
viaţă al întreprinderilor, fără să se treacă cu vederea importanţa finanţării în cadrul
acestui proces;



-dinamizarea culturii antreprenoriale în Europa şi promovarea formării unei noi
generaţii de antreprenori.

I.

(Sursa net: Planul de Acțiune „Antreprenoriat 2020” “Relansarea spiritului de
întreprindere în Europa”).

Guvernul României a stabilit Strategia pentru dezvoltarea IMM-urilor orizont
2020.Obiectivul general al Strategiei îl reprezintă crearea unui mediu favorabil afacerilor,
iniţiativei private şi spiritului antreprenorial, stimularea înfiinţării şi dezvoltării IMM-urilor şi
sprijinirea creşterii competitivităţii mediului de afaceri autohton pe plan local, regional,
naţional, european şi internaţional prin creşterea semnificativă, sub aspect dimensional,
sectorial şi regional, a soldului net de IMM-uri active economic, dezvoltarea întreprinderilor
existente şi crearea de noi locuri de muncă până la sfârşitul anului 2020.
Pentru îndeplinirea acestui obiectiv, Guvernul a trasat cinci Direcţii de acţiune:
1. Sprijinirea şi promovarea antreprenoriatului
2. Accesul IMM-urilor la finanţare adecvată
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3. IMM-uri inovatoare
4. Accesul la pieţe şi internaţionalizarea IMM
5. Reactivitatea administraţiei publice la nevoile IMM-urilor
(www.aippimm.ro/files/.../sgimmma-26-mai-2014.doc)

În consens cu aceste preocupări ale forurilor europene şi naţionale, Primăria Gura
Caliței recunoaşte slaba dezvoltare a sectorului antreprenorial la nivelul comunei, fapt care
generează nemulţumirile populaţiei legate de inexistenţa locurilor de muncă. De altfel,
această problemă a apărut ca fiind una dintre cele mai urgente în opinia respondenţilor
chestionaţi (v.cap. 4.12.3).
De asemenea, 74,4% dintre respondenţi consideră că, în următorii 10 ani, locuitorii vor trebui
să fie sprijiniţi să devină întreprinzători particulari, prin organizarea de cursuri de re/calificare
şi ajutor financiar.
Obiectivul general: Diversificarea economiei locale prin sprijinirea micilor afaceri şi
promovarea antreprenoriatului.
Obiective operaționale:


Facilitarea accesului la finanțare al IMM-urilor



Sprijinirea dezvoltării şi diversificării micilor afaceri în comuna Gura Caliței, în
special în domeniul serviciilor şi producției.
Activităţi şi operaţiuni:

1. Obiectivul operațional Facilitarea accesului la finanțare al IMM-urilor:
1.1. Asigurarea de facilități pentru înfiinţarea unui birou de informare şi consultanţă în
domeniul economic şi juridic.
1.2. Asigurarea de facilități pentru înfiinţarea unui birou notarial pentru a facilita circulaţia
liberă a terenurilor.
1.3. Sprijinirea dezvoltării I.M.M.-urilor din domeniul industrial şi al serviciilor (creșterea
numărului IMM-urilor) prin acordarea de facilități la plata taxelor și impozitelor asupra
terenurilor și clădirilor
2. Obiectivul operațional Sprijinirea dezvoltării şi diversificării micilor afaceri în comuna
Gura Caliței, în special în domeniul serviciilor şi producției:
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2.1. Identificarea spaţiilor disponibile şi a terenurilor aparţinând primăriei, care pot fi
concesionate eventualilor investitori.
2.2. Construirea infrastructurii publice necesare desfăşurării activităților economice (utilităţi,
construire spaţii de desfacere a produselor, spaţii pentru funcționarea firmelor gen incubator
de afaceri);
2.3. Organizarea de evenimente, în parteneriat cu AJOFM pentru promovarea culturii
antreprenoriale în rândul tinerilor;
2.4.

Promovarea

programelor

derulate

de

guvern

pentru

stimularea

înfiinţării

microîntreprinderilor (crescătorii de ciuperci comestibile, ferme de struţi, de iepuri, mici
fabrici de conserve, uscare a fructelor etc.).
Indicatori de realizare:
-creşterea numărului de mici afaceri în agricultura şi zootehnia comunei;
- creşterea numărului de mici afaceri în alte activităţi economice (industriale, servicii);
- sporirea facilităţilor pentru producţie şi desfacere de produse, constând în spaţii adecvate;
- modernizarea pieţei comunale existente;
- sporirea numărului
-

de investitori externi în economia comunei;

înfiinţarea unui birou de informare şi consultanţă în domeniul economic şi juridic;

- înfiinţarea unui

birou notarial pentru a facilita circulaţia terenurilor;

- creșterea veniturilor la bugetul local, colectate din taxe și impozite plătite de mediul de
afaceri.

7.2.11. Direcții de dezvoltare a domeniului Aranjamente instituţionale şi
servicii de relaţii cu publicul
Motivare
Asigurarea autonomiei locale şi descentralizarea sunt principiile de bază pe care se
întemeiază administraţia publică din unităţile administrativ-teritoriale .
Prin autonomie locală se înţelege dreptul şi capacitatea efectivă a autorităţilor administraţiei
publice locale de a soluţiona şi de a gestiona, în numele şi în interesul colectivităţilor locale
pe care le reprezintă, treburile publice, în spiritul legii.
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Descentralizarea serviciilor publice se referă la transferarea unor atribuţii care sunt de
competenţa autorităţilor administraţiei publice centrale de specialitate, către un organism
determinat, un serviciu public determinat, din cadrul unităţilor administrative din teritoriu.
Descentralizarea serviciilor publice presupune organizarea unor servicii publice pe
plan local, dotate cu un anumit patrimoniu şi organe proprii şi implică o creștere a
responsabilității autorității locale în satisfacerea diferitelor nevoi ale cetățenilor, în asigurarea
unor servicii publice eficiente.
Eficientizarea administraţiei publice face obiectul uneia dintre Recomandările
Comisiei Europene 2014 pentru România, fiind vizate reducerea birocraţiei şi accesul
transparent al populaţiei la informaţie şi procesul decizional.
”Strategia pentru consolidarea administrației publice 2014-2020” are ca viziune “să
determine crearea unei administrații publice eficiente, responsabile, credibile, transparente
și deschise în relația cu beneficiarii serviciilor sale (cetățenii și mediul de afaceri) și
totodată, a unei administrații predictibile și stabile, capabilă să favorizeze și să susțină
dezvoltarea socio-economică echilibrată la nivel național și local, contribuind astfel la
atingerea țintelor Strategiei Europa 2020.”
Obiectivele generale ale acestei Strategii sunt:
1. Adaptarea structurii și mandatului administrației la nevoile cetățenilor și la
posibilitățile reale de finanțare
2. Implementarea unui management performant în administrația publică
3. Debirocratizare și simplificare pentru cetățeni, mediul de afaceri și administrație
4. Creșterea autonomiei locale și consolidarea capacității autorităților administrației
publice locale pentru promovarea și susținerea dezvoltării la nivel local
5. Creșterea calității și accesului la serviciile publice.
De asemenea, Direcţiile de acţiune prevăzute în Programul de guvernare 2013-2016 al
Guvernului României sunt:
1. Creşterea gradului de absorbţie a fondurilor europene.
2. Prioritizarea investiţiilor şi lucrărilor publice în contextul unei dezvoltări regionale
durabile şi echilibrate.
3. Regionalizare şi descentralizare administrativă şi financiară.
4. Modificarea legislaţiei în vederea eficientizării şi debirocratizării administraţiei
publice.
5. Promovarea unor politici stimulative pentru creșterea performanţei profesionale a
personalului din administraţia publică.
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În consens cu toate aceste obiective, Primăria Gura Caliței îşi stabileşte propriile
direcţii, cu atât mai mult cu cât 82,2% dintre cetăţenii cuprinşi în sondajul de opinie realizat,
consideră că, în următorii 10 ani, Primăria trebuie să-i implice mai mult în rezolvarea
problemelor de interes comun.
Obiectiv general: Creșterea capacității administrației publice locale de furnizare a
unor servicii de calitate către populație şi de sprijinire a dezvoltării mediului de afaceri local.
Obiective operaționale:


Asigurarea unităţii, integralităţii şi eficienţei sistemului informatic intern;



Eficientizarea comunicării prin realizarea unei strategii de comunicare internă şi
externă;



Îmbunătățirea activităţii curente a administraţiei locale şi creșterea capacității de
atragere de finanțări de la Uniunea Europeană.
Activităţi şi operaţiuni:

1. Obiectivul operațional Abordarea unitară a Sistemului Informatic intern prin
eficientizarea utilizării rețelei IT şi creșterea siguranței în funcționare.
1.1. Achiziţia echipamentelor IT specifice pentru o utilizare eficientă şi sigură a reţelei;
1.2. Contractarea unor servicii de asistenţă tehnică în domeniul IT pentru a suplini lipsa
personalului calificat pentru administrarea reţelei;
1.3. Achiziţia şi utilizarea unui sistem de back-up, salvări de siguranţă şi utilizarea unor surse
de alimentare de rezervă;
1.4. Achiziționarea de aplicații informatice integrate pentru toate serviciile din cadrul
administrației locale în vederea eficientizării procesului de furnizare a serviciilor către
populație.
2. Obiectivul operațional Eficientizarea comunicării şi realizarea unei strategii de
comunicare internă şi externă
2.1. Realizarea unei identităţi vizuale a Primăriei Gura Caliței prin standardizarea elementelor
de identitate instituţională: realizarea de formulare tip, materiale informative, adrese,
răspunsuri;
2.2. Diversificarea procedurilor de informare publică – utilizarea de noi metode pentru
informarea populației asupra activității administrației publice (ex: înființarea de puncte de
informare de tip infochioşc, amplasarea de panouri exterioare cu afișaj electronic în zonele
cele mai circulate);
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2.3. Încurajarea participării cetăţenilor şi a ONG-urilor la procesul decizional prin consultare
publică, inițierea de proiecte în parteneriat pentru elaborarea de statistici şi documente
oficiale pentru comună.
3. Obiectivul operațional Îmbunătățirea activităţii curente a administraţiei locale şi
creșterea capacitații de atragere de finanțări de la Uniunea Europeană:
3.1. Creşterea eficienţei în administrația locală prin facilitarea, urmărirea şi documentarea
proceselor de lucru utilizând programe informatice de management al documentelor
3.2. Implementarea unui Sistem de management al calităţii – certificare ISO
3.3. Creşterea nivelului de pregătire profesională a salariaţilor din administrația locală prin
participarea la cursuri de formare profesională continuă;
3.4. Constituirea în cadrul primăriei a unei Unităţi de Implementare a Proiectelor şi instruirea
membrilor ei pentru atragerea şi implementarea de proiecte finanțate din fonduri de la
Uniunea Europeană;
3.5. Realizarea unor studii şi cercetări statistice referitoare la potențialul economic, resursele
umane disponibile din comună, evoluția populației
etc., pentru informarea potențialilor investitori.
Indicatori de realizare:
-creşterea numărului de parteneriate realizate cu ONG-uri;
-creşterea numărului de parteneriate realizate cu alte autorităţi locale;
-creşterea numărului de proiecte cu fonduri nerambursabile;
-sporirea cuantumului finanţărilor nerambursabile;
-creşterea numărului de cetăţeni implicaţi în luarea deciziilor privind dezvoltarea comunei;
-sporirea numărului de statistici locale realizate;
-sporirea numărului de angajaţi ai primăriei care urmează cursuri de perfecţionare;
-creşterea numărului de echipamente IT achiziţionate de Primărie;
-creşterea numărului de aplicaţii software achiziţionate şi utilizate;
-sporirea modalităţilor de informare a cetăţenilor comunei (radio, internet, afişaj electronic);
-angajarea de personal pe locurile vacante din serviciile Primăriei.

8.

Planuri de acțiune
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PROIECTE PRIORITARE ÎN PERIOADA 2014-2020
DE ATRATEGICE DE DEZVOLTARE ŞLAN DE ACTIUNE
8.1 INFRASTRUCTURA LOCALITĂŢII ŞI TRANSPORTUL
1. MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN INTERIORUL SATULUI
GURA CALIȚEI
1.1.IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE PROIECT
Primăria şi Consiliul Local al comunei Gura Caliței
MANAGERUL DE
PROIECT/
SOLICITANTUL
ŢARA:
România
JUDEŢUL:
Vrancea
LOCALITATEA:
Gura Caliței
TIPUL PROIECTULUI
Proiect nou: DA
În curs de execuţie:
VALOAREA
PROIECTULUI (aprox.)
SURSE POSIBILE DE
PNDL
FINANŢARE
1.2.DESCRIEREA PROIECTULUI
Asigurarea infrastructurii minimale în mediul
OBIECTIVE GENERALE:
rural. Realizare cale de acces modernizate, îmbunătăţirea
infrastructurii fizice de bază în spaţiul rural.
OBIECTIVE SPECIFICE:
- locuitorii comunei
POTENŢIALII
- potenţialii investitori
BENEFICIARI AI
- participanţii la traficul rutier
PROIECTULUI/GRUPUL
ŢINTĂ
 Aprobarea începerii proiectului;
ACTIVITĂŢILE
 Realizarea studiului de fezabilitate;
PROIECTULUI:
 Pregătirea şi depunerea cererii de finanţare (dacă este cazul);
 Elaborarea proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie;
 Organizarea procedurilor de achiziţie a lucrărilor
 Contractarea execuţiei lucrărilor proiectului;
 Execuţia efectivă a lucrărilor;
 Monitorizare, evaluare, control;
 Auditul proiectului.
DURATA PROIECTULUI: 2015-2016
STADIUL DE
Idee:
MATURITATE AL
SPF:
PROIECTULUI:
SF:
PT:
DE:
Execuţie: 2015-2016
JUSTIFICAREA
Reţeaua drumurilor comunale din Gura Caliței este depăşită
NECESITĂŢII
din pdv al calităţii, pentru amploarea traficului actual. De
IMPLEMENTĂRII
asemenea, în cadrul consultării opiniei publice realizate în
PROIECTULUI:
procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locală,
majoritatea populaţiei chestionate a răspuns că este importantă
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asfaltarea drumurilor comunale.
2. MODERNIZARE DC 77 -GURA CALIȚEI
2.1.IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE PROIECT
Primăria şi Consiliul Local al comunei Gura Caliței
MANAGERUL DE
PROIECT
SOLICITANTUL
ŢARA:
România
JUDEŢUL:
Vrancea
LOCALITATEA:
Comuna Gura Caliței
TIPUL PROIECTULUI
Proiect nou:
În curs de execuţie:
VALOAREA
PROIECTULUI (aprox.)
SURSE POSIBILE DE
PNDL sau Fonduri UE
FINANŢARE
2.2.DESCRIEREA PROIECTULUI
OBIECTIVE GENERALE: Asigurarea infrastructurii minimale în mediul
rural. Realizare cale de acces modernizate, îmbunătăţirea
infrastructurii fizice de bază în spaţiul rural.
OBIECTIVE SPECIFICE:
- locuitorii comunei
POTENŢIALII
- potenţialii investitori
BENEFICIARI AI
- participanţii la traficul rutier
PROIECTULUI/GRUPUL
ŢINTĂ
 Aprobarea începerii proiectului;
ACTIVITĂŢILE
 Realizarea studiuluide fezabilitate;
PROIECTULUI
 Pregătirea şi depunerea cererii de finanţare (dacă este cazul);
 Elaborarea proiectului tehnicşi a detaliilor de execuţie;
 Organizarea procedurilor de achiziţie a lucrărilor
 Contractarea execuţiei lucrărilor proiectului;
 Execuţia efectivă a lucrărilor;
 Monitorizare, evaluare, control;
 Auditul proiectului.
DURATA PROIECTULUI 2016
STADIUL DE
Idee:
MATURITATE AL
SPF:
PROIECTULUI
SF:
PT:
DE:
Execuţie:
JUSTIFICAREA
Reţeaua drumurilor comunale din Gura Caliței este depăşită
NECESITĂŢII
din pdv al calităţii, pentru amploarea traficului actual. De
IMPLEMENTĂRII
asemenea, în cadrul consultării opiniei publice realizate în
PROIECTULUI:
procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locală,
majoritatea populaţiei chestionate a răspuns că este importantă
asfaltarea drumurilor comunale.
3. MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN INTERIORUL SATELOR
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DEALUL LUNG
3.1.IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE PROIECT
Primăria şi Consiliul Local al comunei Gura Caliței
MANAGERUL DE
PROIECT/
SOLICITANTUL
ŢARA:
România
JUDEŢUL:
Vrancea
LOCALITATEA:
Comuna Gura Caliței
TIPUL PROIECTULUI
Proiect nou:
În curs de execuţie:
VALOAREA
PROIECTULUI (aprox.)
SURSE POSIBILE DE
PNDL sau Fonduri UE
FINANŢARE
3.2.DESCRIEREA PROIECTULUI
OBIECTIVE GENERALE: Asigurarea infrastructurii minimale în mediul
rural. Realizare cale de acces modernizate, îmbunătăţirea
infrastructurii fizice de bază în spaţiul rural.
OBIECTIVE SPECIFICE:
- locuitorii comunei
POTENŢIALII
- potenţialii investitori
BENEFICIARI AI
- participanţii la traficul rutier
PROIECTULUI/GRUPUL
ŢINTĂ
 Aprobarea începerii proiectului;
ACTIVITĂŢILE
 Realizarea studiului de fezabilitate;
PROIECTULUI:
 Pregătirea şi depunerea cererii de finanţare (dacă este cazul);
 Elaborarea proiectului tehnicşi a detaliilor de execuţie;
 Organizarea procedurilor de achiziţie a lucrărilor
 Contractarea execuţiei lucrărilor proiectului;
 Execuţia efectivă a lucrărilor;
 Monitorizare, evaluare, control;
 Auditul proiectului.
DURATA PROIECTULUI: 2016
STADIUL DE
Idee:
MATURITATE AL
SPF:
PROIECTULUI:
SF:
PT:
DE:
Execuţie:
JUSTIFICAREA
Reţeaua drumurilor comunale din Gura Caliței este depăşită
NECESITĂŢII
din pdv al calităţii, pentru amploarea traficului actual. De
IMPLEMENTĂRII
asemenea, în cadrul consultării opiniei publice realizate în
PROIECTULUI:
procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locală,
majoritatea populaţiei chestionate a răspuns că este importantă
asfaltarea drumurilor comunale.

4. MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN INTERIORUL SATULUI
LACUL LUI BABAN
4.1.IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE PROIECT
Primăria şi Consiliul Local al comunei Gura Caliței
MANAGERUL DE
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PROIECT/
SOLICITANTUL
ŢARA:
JUDEŢUL:
LOCALITATEA:
TIPUL PROIECTULUI

România
Vrancea
Comuna Gura Caliței
Proiect nou: DA
În curs de execuţie:

VALOAREA
PROIECTULUI (aprox.)
SURSE POSIBILE DE
FINANŢARE
OBIECTIVE GENERALE:

PNDL sau Fonduri UE
4.2.DESCRIEREA PROIECTULUI
Asigurarea infrastructurii minimale în mediul
rural. Realizare cale de acces modernizate, îmbunătăţirea
infrastructurii fizice de bază în spaţiul rural.

OBIECTIVE SPECIFICE:
POTENŢIALII
BENEFICIARI AI
PROIECTULUI/GRUPUL
ŢINTĂ
ACTIVITĂŢILE
PROIECTULUI:

DURATA PROIECTULUI:
STADIUL DE
MATURITATE AL
PROIECTULUI:

JUSTIFICAREA
NECESITĂŢII
IMPLEMENTĂRII
PROIECTULUI:

- locuitorii comunei
- potenţialii investitori
- participanţii la traficul rutier
 Aprobarea începerii proiectului;
 Realizarea studiului de fezabilitate;
 Pregătirea şi depunerea cererii de finanţare (dacă este cazul);
 Elaborarea proiectului tehnicşi a detaliilor de execuţie;
 Organizarea procedurilor de achiziţie a lucrărilor
 Contractarea execuţiei lucrărilor proiectului;
 Execuţia efectivă a lucrărilor;
 Monitorizare, evaluare, control;
 Auditul proiectului.
2016
Idee:
SPF:
SF:
PT:
DE:
Execuţie:
Reţeaua drumurilor comunale din Gura Caliței este depăşită
din pdv al calităţii, pentru amploarea traficului actual. De
asemenea, în cadrul consultării opiniei publice realizate în
procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locală,
majoritatea populaţiei chestionate a răspuns că este importantă
asfaltarea drumurilor comunale.

5. MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN INTERIORUL SATULUI
GROAPA TUFEI
5.1.IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE PROIECT
Primăria şi Consiliul Local al comunei Gura Caliței
MANAGERUL DE
PROIECT/
SOLICITANTUL
ŢARA:
România
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JUDEŢUL:
LOCALITATEA:
TIPUL PROIECTULUI
VALOAREA
PROIECTULUI (aprox.)
SURSE POSIBILE DE
FINANŢARE

Vrancea
Comuna Gura Caliței
Proiect nou: DA
În curs de execuţie:

PNDL sau Fonduri UE

5.2.DESCRIEREA PROIECTULUI
OBIECTIVE GENERALE: Asigurarea infrastructurii minimale în mediul
rural. Realizare cale de acces modernizate, îmbunătăţirea
infrastructurii fizice de bază în spaţiul rural.
OBIECTIVE SPECIFICE:
- locuitorii comunei
POTENŢIALII
- potenţialii investitori
BENEFICIARI AI
- participanţii la traficul rutier
PROIECTULUI/GRUPUL
ŢINTĂ
 Aprobarea începerii proiectului;
ACTIVITĂŢILE
 Realizarea studiului de fezabilitate;
PROIECTULUI:
 Pregătirea şi depunerea cererii de finanţare (dacă este cazul);
 Elaborarea proiectului tehnicşi a detaliilor de execuţie;
 Organizarea procedurilor de achiziţie a lucrărilor
 Contractarea execuţiei lucrărilor proiectului;
 Execuţia efectivă a lucrărilor;
 Monitorizare, evaluare, control;
 Auditul proiectului.
DURATA PROIECTULUI: 2016
STADIUL DE
Idee:
MATURITATE AL
SPF:
PROIECTULUI:
SF:
PT:
DE:
Execuţie:
JUSTIFICAREA
Reţeaua drumurilor comunale din Gura Caliței este depăşită
NECESITĂŢII
din pdv al calităţii, pentru amploarea traficului actual. De
IMPLEMENTĂRII
asemenea, în cadrul consultării opiniei publice realizate în
PROIECTULUI:
procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locală,
majoritatea populaţiei chestionate a răspuns că este importantă
asfaltarea drumurilor comunale.
6. MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN INTERIORUL SATULUI
COCOSARI
6.1.IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE PROIECT
Primăria şi Consiliul Local al comunei Gura Caliței
MANAGERUL DE
PROIECT/
SOLICITANTUL
ŢARA:
România
JUDEŢUL:
Vrancea
LOCALITATEA:
Comuna Gura Caliței
TIPUL PROIECTULUI
Proiect nou: DA
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În curs de execuţie:
VALOAREA
PROIECTULUI (aprox.)
SURSE POSIBILE DE
FINANŢARE

PNDL sau Fonduri UE

6.2.DESCRIEREA PROIECTULUI
OBIECTIVE GENERALE: Asigurarea infrastructurii minimale în mediul
rural. Realizare cale de acces modernizate, îmbunătăţirea
infrastructurii fizice de bază în spaţiul rural.
OBIECTIVE SPECIFICE:
- locuitorii comunei
POTENŢIALII
- potenţialii investitori
BENEFICIARI AI
- participanţii la traficul rutier
PROIECTULUI/GRUPUL
ŢINTĂ
 Aprobarea începerii proiectului;
ACTIVITĂŢILE
 Realizarea studiului de fezabilitate;
PROIECTULUI:
 Pregătirea şi depunerea cererii de finanţare (dacă este cazul);
 Elaborarea proiectului tehnicşi a detaliilor de execuţie;
 Organizarea procedurilor de achiziţie a lucrărilor
 Contractarea execuţiei lucrărilor proiectului;
 Execuţia efectivă a lucrărilor;
 Monitorizare, evaluare, control;
 Auditul proiectului.
DURATA PROIECTULUI: 2016
STADIUL DE
Idee:
MATURITATE AL
SPF:
PROIECTULUI:
SF:
PT:
DE:
Execuţie:
JUSTIFICAREA
Reţeaua drumurilor comunale din Gura Caliței este depăşită
NECESITĂŢII
din pdv al calităţii, pentru amploarea traficului actual. De
IMPLEMENTĂRII
asemenea, în cadrul consultării opiniei publice realizate în
PROIECTULUI:
procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locală,
majoritatea populaţiei chestionate a răspuns că este importantă
asfaltarea drumurilor comunale.
7. POD PESTE RAUL RAMNA
7.1.IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE PROIECT
Primăria şi Consiliul Local al comunei Gura Caliței
MANAGERUL DE
PROIECT/
SOLICITANTUL
ŢARA:
România
JUDEŢUL:
Vrancea
LOCALITATEA:
Gura Caliței
TIPUL PROIECTULUI
Proiect nou: DA
În curs de execuţie:
VALOAREA
PROIECTULUI (aprox.)
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SURSE POSIBILE DE
FINANŢARE

PNDL
7.2.DESCRIEREA PROIECTULUI

OBIECTIVE GENERALE:
OBIECTIVE SPECIFICE:
POTENŢIALII
BENEFICIARI AI
PROIECTULUI/GRUPUL
ŢINTĂ
ACTIVITĂŢILE
PROIECTULUI:

- locuitorii comunei
- potenţialii investitori
- participanţii la traficul rutier

 Aprobarea începerii proiectului;
Realizarea studiului de fezabilitate;
 Pregătirea şi depunerea cererii de finanţare (dacă este cazul);
 Elaborarea proiectului tehnicşi a detaliilor de execuţie;
 Organizarea procedurilor de achiziţie a lucrărilor
 Contractarea execuţiei lucrărilor proiectului;
 Execuţia efectivă a lucrărilor;
 Monitorizare, evaluare, control;
 Auditul proiectului.
DURATA PROIECTULUI: 2015
STADIUL DE
Idee:
MATURITATE AL
SPF:
PROIECTULUI:
SF:
PT:
DE:
Execuţie:
JUSTIFICAREA
Numărul autovehicolelor şi al traficului în comună a crescut
NECESITĂŢII
mult în ultimii ani, fiind necesară asigurarea unor legături cât
IMPLEMENTĂRII
mai directe şi rapide între toate localităţile comunei Gura
PROIECTULUI:
Caliței.
8. PODETE DE ACCES SI AMENAJARE TROTUARE
8.1.IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE PROIECT
Primăria şi Consiliul Local al comunei Gura Caliței
MANAGERUL DE
PROIECT/
SOLICITANTUL
ŢARA:
România
JUDEŢUL:
Vrancea
LOCALITATEA:
Gura Caliței
TIPUL PROIECTULUI
Proiect nou: DA
În curs de execuţie:
VALOAREA
PROIECTULUI (aprox.)
SURSE POSIBILE DE
PNDL
FINANŢARE
8.2.DESCRIEREA PROIECTULUI
OBIECTIVE GENERALE:
OBIECTIVE SPECIFICE:
- locuitorii comunei
POTENŢIALII
- potenţialii investitori
BENEFICIARI AI
- participanţii la traficul rutier
PROIECTULUI/GRUPUL
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ŢINTĂ
ACTIVITĂŢILE
PROIECTULUI:

 Aprobarea începerii proiectului;
 Realizarea studiului de fezabilitate;
 Pregătirea şi depunerea cererii de finanţare (dacă este cazul);
 Elaborarea proiectului tehnicşi a detaliilor de execuţie;
 Organizarea procedurilor de achiziţie a lucrărilor
 Contractarea execuţiei lucrărilor proiectului;
 Execuţia efectivă a lucrărilor;
 Monitorizare, evaluare, control;
 Auditul proiectului.
DURATA PROIECTULUI: 2015
STADIUL DE
Idee:
MATURITATE AL
SPF:
PROIECTULUI:
SF:
PT:
DE:
Execuţie:
JUSTIFICAREA
Numărul autovehicolelor şi al traficului în comună a crescut
NECESITĂŢII
mult în ultimii ani, fiind necesară asigurarea unor legături cât
IMPLEMENTĂRII
mai directe şi rapide între toate localităţile comunei Gura
PROIECTULUI:
Caliței.
9. ÎNFIINŢARE REŢEA DE CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE ÎN COMUNA
GURA CALITEI SI SATELE COMPONENTE
9.1.IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE PROIECT
Primăria şi Consiliul Local al comunei Gura Caliței
MANAGERUL DE
PROIECT/
SOLICITANTUL
ŢARA:
România
JUDEŢUL:
Vrancea
LOCALITATEA:
Comuna Gura Caliței
TIPUL PROIECTULUI
Proiect nou: DA
În curs de execuţie:
VALOAREA
PROIECTULUI (aprox.)
SURSE POSIBILE DE
PNDL
FINANŢARE
9.2.DESCRIEREA PROIECTULUI
OBIECTIVE GENERALE: -Sporirea gradului de confort al locuitorilor din satele comunei
Gura Caliței.
-Protejarea mediului natural al comunei Gura Caliței.
OBIECTIVE SPECIFICE:
POTENŢIALII
Locuitorii satelor
BENEFICIARI AI
PROIECTULUI/GRUPUL
ŢINTĂ
 Aprobarea începerii proiectului;
ACTIVITĂŢILE
 Realizarea studiului defezabilitate;
PROIECTULUI:
 Pregătirea şi depunerea cererii de finanţare (dacă este cazul);
 Elaborarea proiectului tehnicşi a detaliilor de execuţie;
 Organizarea procedurilor de achiziţie a lucrărilor
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 Contractarea execuţiei lucrărilor proiectului;
 Execuţia efectivă a lucrărilor;
 Monitorizare, evaluare, control;
 Auditul proiectului.
DURATA PROIECTULUI: 2015-2016
STADIUL DE
Idee:
MATURITATE AL
SPF:
PROIECTULUI:
SF:
PT:
DE:
Execuţie:
JUSTIFICAREA
În prezent, mediul natural are de suferit în urma deversării
NECESITĂŢII
apelor uzate, ceea ce impune crearea condiţiilor civilizate de
IMPLEMENTĂRII
scurgere şi epurare. De asemenea, extinderea reţelei de
PROIECTULUI:
canalizare este una dintre cerinţele şi aşteptările majorităţii
cetăţenilor chestionaţi.
10. ÎNFIINŢARE REŢEA DE CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE ÎN SATELE
LACUL LUI BABAN SI GROAPA TUFEI
10.1. IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE PROIECT
Primăria şi Consiliul Local al comunei Gura Caliței
MANAGERUL DE
PROIECT/
SOLICITANTUL
ŢARA:
România
JUDEŢUL:
Vrancea
LOCALITATEA:
Comuna Gura Caliței
TIPUL PROIECTULUI
Proiect nou: DA
În curs de execuţie:
VALOAREA
PROIECTULUI (aprox.)
SURSE POSIBILE DE
PNDL
FINANŢARE
10.2. DESCRIEREA PROIECTULUI
OBIECTIVE GENERALE: -Sporirea gradului de confort al locuitorilor din satele comunei
Gura Caliței.
-Protejarea mediului natural al comunei Gura Caliței.
OBIECTIVE SPECIFICE:
POTENŢIALII
Locuitorii satelor
BENEFICIARI AI
PROIECTULUI/GRUPUL
ŢINTĂ
 Aprobarea începerii proiectului;
ACTIVITĂŢILE
 Realizarea studiului de fezabilitate;
PROIECTULUI:
 Pregătirea şi depunerea cererii de finanţare (dacă este cazul);
 Elaborarea proiectului tehnicşi a detaliilor de execuţie;
 Organizarea procedurilor de achiziţie a lucrărilor
Contractarea execuţiei lucrărilor proiectului;
 Execuţia efectivă a lucrărilor;
 Monitorizare, evaluare, control;
 Auditul proiectului.
DURATA PROIECTULUI: 2015-2016
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STADIUL DE
MATURITATE AL
PROIECTULUI:

Idee:
SPF:
SF:
PT:
DE:
Execuţie:
JUSTIFICAREA
În prezent, mediul natural are de suferit în urma deversării
NECESITĂŢII
apelor uzate, ceea ce impune crearea condiţiilor civilizate de
IMPLEMENTĂRII
scurgere şi epurare. De asemenea, extinderea reţelei de
PROIECTULUI:
canalizare este una dintre cerinţele şi aşteptările majorităţii
cetăţenilor chestionaţi (91,9% o consideră o problemă f.
importantă).
11. EXTINDERE REŢEA DE CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE ÎN SATUL
GURA CALIȚEI
11.1. IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE PROIECT
Primăria şi Consiliul Local al comunei Gura Caliței
MANAGERUL DE
PROIECT/
SOLICITANTUL
ŢARA:
România
JUDEŢUL:
Vrancea
LOCALITATEA:
Gura Caliței
TIPUL PROIECTULUI
Proiect nou: DA
În curs de execuţie:
VALOAREA
PROIECTULUI (aprox.)
SURSE POSIBILE DE
PNDL sau Fonduri UE
FINANŢARE
11.2. DESCRIEREA PROIECTULUI
OBIECTIVE GENERALE: -Sporirea gradului de confort al locuitorilor din satul Gura
Caliței.
-Protejarea mediului natural al comunei Gura Caliței.
OBIECTIVE SPECIFICE:
Racordarea la reţeaua de gaze a gospodăriilor din Gura
Caliței-Vale
POTENŢIALII
Locuitorii comunei Gura Caliței-Vale, persoane fizice şi
BENEFICIARI AI
juridice.
PROIECTULUI/GRUPUL
ŢINTĂ
 Aprobarea începerii proiectului;
ACTIVITĂŢILE
 Realizarea studiului de fezabilitate;
PROIECTULUI:
 Pregătirea şi depunerea cererii de finanţare (dacă este cazul);
 Elaborarea proiectului tehnicşi a detaliilor de execuţie;
 Organizarea procedurilor de achiziţie a lucrărilor
 Contractarea execuţiei lucrărilor proiectului;
 Execuţia efectivă a lucrărilor;
 Monitorizare,evaluare, control;
 Auditul proiectului.
DURATA PROIECTULUI: 2016
STADIUL DE
Idee:
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MATURITATE AL
PROIECTULUI:

SPF:
SF:
PT:
DE:
Execuţie:
JUSTIFICAREA
În prezent, mediul natural are de suferit în urma deversării
NECESITĂŢII
apelor uzate, ceea ce impune crearea condiţiilor civilizate de
IMPLEMENTĂRII
scurgere şi epurare. De asemenea, extinderea reţelei de
PROIECTULUI:
canalizare este una dintre cerinţele şi aşteptările majorităţii
cetăţenilor chestionaţi (91,9% o consideră o problemă f.
importantă).
12. ÎNFIINŢARE DISTRIBUŢIE GAZE NATURALE ÎN COMUNA GURA CALIȚEI
12.1. IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE PROIECT
Primăria şi Consiliul Local al comunei Gura Caliței
MANAGERUL DE
PROIECT/
SOLICITANTUL
ŢARA:
România
JUDEŢUL:
Vrancea
LOCALITATEA:
Gura Caliței
TIPUL PROIECTULUI
Proiect nou: DA
În curs de execuţie:
VALOAREA
PROIECTULUI (aprox.)
SURSE POSIBILE DE
PNDL sau Fonduri UE
FINANŢARE
12.2. DESCRIEREA PROIECTULUI
OBIECTIVE GENERALE: -Sporirea gradului de confort al locuitorilor din satele comunei
Gura Caliței.
-Protejarea mediului natural al comunei Gura Caliței.
OBIECTIVE SPECIFICE:
Racordarea la reţeaua de gaze a gospodăriilor.
POTENŢIALII
Locuitorii comunei Gura Caliței, persoane fizice şi juridice.
BENEFICIARI AI
PROIECTULUI/GRUPUL
ŢINTĂ
 Aprobarea începerii proiectului;
ACTIVITĂŢILE
 Realizarea studiului de fezabilitate;
PROIECTULUI:
 Pregătirea şi depunerea cererii de finanţare (dacă este cazul);
 Elaborarea proiectului tehnicşi a detaliilor de execuţie;
 Organizarea procedurilor de achiziţie a lucrărilor
 Contractarea execuţiei lucrărilor proiectului;
 Execuţia efectivă a lucrărilor;
 Monitorizare, evaluare, control;
 Auditul proiectului.
DURATA PROIECTULUI: 2016
STADIUL DE
Idee:
MATURITATE AL
SPF:
PROIECTULUI:
SF:
PT:
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DE:
Execuţie:
JUSTIFICAREA
În prezent, mediul natural are de suferit în urma utilizării
NECESITĂŢII
combustibililor clasici în gospodăriile locuitorilor. De
IMPLEMENTĂRII
asemenea, introducerea gazelor naturale este una dintre
PROIECTULUI:
cerinţele şi aşteptările unei părţi importante a cetăţenilor
chestionaţi (60,2% consideră că este o problemă f.
importantă).
13. REABILITARE ŞI MODERNIZARE CĂMIN CULTURAL GURA CALIȚEI
13.1. IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE PROIECT
Primăria şi Consiliul Local al comunei Gura Caliței
MANAGERUL DE
PROIECT/
SOLICITANTUL
ŢARA:
România
JUDEŢUL:
Vrancea
LOCALITATEA:
Gura Caliței
TIPUL PROIECTULUI
Proiect nou: DA
În curs de execuţie:
VALOAREA
PROIECTULUI (aprox.)
SURSE POSIBILE DE
PNDL
FINANŢARE
13.2. DESCRIEREA PROIECTULUI
OBIECTIVE GENERALE: Îmbunătăţirea condiţiilor de petrecere a timpului liber de către
cetăţenii comunei Gura Caliței.
OBIECTIVE SPECIFICE:
Crearea unor spaţii adecvate, confortabile, pentru desfăşurarea
unor activităţi culturale, educative, distractive.
POTENŢIALII
Locuitorii comunei Gura Caliței
BENEFICIARI AI
PROIECTULUI/GRUPUL
ŢINTĂ
 Aprobarea începerii proiectului;
ACTIVITĂŢILE
 Realizarea studiului de fezabilitate;
PROIECTULUI:
 Pregătirea şi depunerea cererii de finanţare (dacă este cazul);
 Elaborarea proiectului tehnicşi a detaliilor de execuţie;
 Organizarea procedurilor de achiziţie a lucrărilor
 Contractarea execuţiei lucrărilor proiectului;
 Execuţia efectivă a lucrărilor;
 Monitorizare, evaluare, control;
 Auditul proiectului.
DURATA PROIECTULUI: 2015-2016
STADIUL DE
Idee:
MATURITATE AL
SPF:
PROIECTULUI:
SF:
PT:
DE:
Execuţie:
JUSTIFICAREA
Întrucât în prezent, Comuna Gura Caliței nu poate oferi
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NECESITĂŢII
IMPLEMENTĂRII
PROIECTULUI:

locuitorilor ei suficiente spaţii pentru petrecerea timpului liber,
se impune modernizarea spaţiilor existente déjà. De altfel,
37,4% dintre cetăţenii chestionaţi s-au declarat nemulţumiţi şi
f. nemulţumiţi de activităţile de la căminul cultural.
14. REABILITARE ŞCOALA CU CLASELE I-IV
14.1. IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE PROIECT
Primăria şi Consiliul Local al comunei Gura Caliței
MANAGERUL DE
PROIECT/
SOLICITANTUL
ŢARA:
România
JUDEŢUL:
Vrancea
LOCALITATEA:
Comuna Gura Caliței
TIPUL PROIECTULUI
Proiect nou: DA
În curs de execuţie:
VALOAREA
PROIECTULUI (aprox.)
SURSE POSIBILE DE
PNDL sau Fonduri UE
FINANŢARE
14.2. DESCRIEREA PROIECTULUI
OBIECTIVE GENERALE: Îmbunătăţirea infrastructurii de educaţie din şcolile rurale
OBIECTIVE SPECIFICE:
Îmbunătăţirea condiţiilor de studiu pentru elevii din şcoala
primară sat .
POTENŢIALII
Copiii din clasele primare şi părinţii lor, din satul
BENEFICIARI AI
PROIECTULUI/GRUPUL
ŢINTĂ
 Aprobarea începerii proiectului;
ACTIVITĂŢILE
 Realizarea studiului de fezabilitate;
PROIECTULUI:
 Pregătirea şi depunerea cererii de finanţare (dacă este cazul);
 Elaborarea proiectului tehnicşi a detaliilor de execuţie;
 Organizarea procedurilor de achiziţie a lucrărilor
 Contractarea execuţiei lucrărilor proiectului;
 Execuţia efectivă a lucrărilor;
 Monitorizare, evaluare, control;
 Auditul proiectului.
DURATA PROIECTULUI: 2015
STADIUL DE
Idee:
MATURITATE AL
SPF:
PROIECTULUI:
SF:
PT:
DE:
Execuţie:
JUSTIFICAREA
Starea actuală a Şcolii cu clasele I-IV din nu este
NECESITĂŢII
corespunzătoare desfăşurării unui proces de învăţământ
IMPLEMENTĂRII
modern şi civilizat pentru elevii din ciclul primar.
PROIECTULUI:
15. RK GRĂDINIŢA COMUNA GURA CALIȚEI
15.1. IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE PROIECT
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MANAGERUL DE
PROIECT/
SOLICITANTUL
ŢARA:
JUDEŢUL:
LOCALITATEA:
TIPUL PROIECTULUI
VALOAREA
PROIECTULUI (aprox.)
SURSE POSIBILE DE
FINANŢARE

Primăria şi Consiliul Local al comunei Gura Caliței

România
Vrancea
Viişoara, comuna Gura Caliței
Proiect nou: DA
În curs de execuţie:

PNDL sau Fonduri UE

15.2. DESCRIEREA PROIECTULUI
OBIECTIVE GENERALE: Îmbunătăţirea infrastructurii de educaţie din grădiniţele rurale
OBIECTIVE SPECIFICE:
Îmbunătăţirea condiţiilor de studiu pentru copiii din Grădiniţa
sat
POTENŢIALII
Copiii preşcolari şi părinţii acestora din satul
BENEFICIARI AI
PROIECTULUI/GRUPUL
ŢINTĂ
 Aprobarea începerii proiectului;
ACTIVITĂŢILE
 Realizarea studiului de fezabilitate;
PROIECTULUI:
 Pregătirea şi depunerea cererii de finanţare (dacă este cazul);
 Elaborarea proiectului tehnicşi a detaliilor de execuţie;
 Organizarea procedurilor de achiziţie a lucrărilor
 Contractarea execuţiei lucrărilor proiectului;
 Execuţia efectivă a lucrărilor;
 Monitorizare, evaluare, control;
 Auditul proiectului.
DURATA PROIECTULUI: 2016
STADIUL DE
Idee:
MATURITATE AL
SPF:
PROIECTULUI:
SF:
PT:
DE:
Execuţie:
JUSTIFICAREA
Starea actuală a Grădiniţei din satul
nu permite derularea
NECESITĂŢII
activităţilor instructiv-educative specifice în condiţii
IMPLEMENTĂRII
corespunzătoare standardelor europene, fiind necesare
PROIECTULUI:
reparaţii capitale ale clădirii.
16. RK ŞCOALA CU CLASELE I-IV SAT, COMUNA GURA CALIȚEI
16.1. IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE PROIECT
Primăria şi Consiliul Local al comunei Gura Caliței
MANAGERUL DE
PROIECT/
SOLICITANTUL
ŢARA:
România
JUDEŢUL:
Vrancea
LOCALITATEA:
comuna Gura Caliței
162

Strategia de dezvoltare a Comunei Gura Caliței, Judeţul Vrancea – 2014-2020
TIPUL PROIECTULUI
VALOAREA
PROIECTULUI (aprox.)
SURSE POSIBILE DE
FINANŢARE

Proiect nou: DA
În curs de execuţie:

PNDL sau Fonduri UE

16.2. DESCRIEREA PROIECTULUI
OBIECTIVE GENERALE: Îmbunătăţirea infrastructurii de educaţie din şcolile rurale
OBIECTIVE SPECIFICE:
Îmbunătăţirea condiţiilor de studiu pentru elevii din şcoala
primară sat .
POTENŢIALII
Copiii şcolari şi părinţii acestora din satul.
BENEFICIARI AI
PROIECTULUI/GRUPUL
ŢINTĂ
 Aprobarea începerii proiectului;
ACTIVITĂŢILE
 Realizarea studiului de fezabilitate;
PROIECTULUI:
 Pregătirea şi depunerea cererii de finanţare (dacă este cazul);
 Elaborarea proiectului tehnicşi a detaliilor de execuţie;
 Organizarea procedurilor de achiziţie a lucrărilor
 Contractarea execuţiei lucrărilor proiectului;
 Execuţia efectivă a lucrărilor;
 Monitorizare, evaluare, control;
 Auditul proiectului.
DURATA PROIECTULUI: 2016
STADIUL DE
Idee:
MATURITATE AL
SPF:
PROIECTULUI:
SF:
PT:
DE:
Execuţie:
JUSTIFICAREA
Starea actuală a Şcolii cu clasele I-IV din satul nu permite
NECESITĂŢII
derularea activităţilor instructiv-educative specifice în condiţii
IMPLEMENTĂRII
corespunzătoare standardelor europene, fiind necesare
PROIECTULUI:
reparaţii capitale ale clădirii.
17. CONSTRUCŢIE CLĂDIRE GRĂDINIŢA, COMUNA GURA CALIȚEI
17.1. IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE PROIECT
Primăria şi Consiliul Local al comunei Gura Caliței
MANAGERUL DE
PROIECT/
SOLICITANTUL
ŢARA:
România
JUDEŢUL:
Vrancea
LOCALITATEA:
Burca, Comuna Gura Caliței
TIPUL PROIECTULUI
Proiect nou: DA
În curs de execuţie:
VALOAREA
PROIECTULUI (aprox.)
SURSE POSIBILE DE
PNDL sau Fonduri UE
FINANŢARE
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17.2. DESCRIEREA PROIECTULUI
OBIECTIVE GENERALE: Îmbunătăţirea infrastructurii de educaţie din grădiniţele rurale
OBIECTIVE SPECIFICE:
Îmbunătăţirea condiţiilor de studiu pentru copiii din Grădiniţa
sat
POTENŢIALII
Copiii preşcolari şi părinţii acestora din satul .
BENEFICIARI AI
PROIECTULUI/GRUPUL
ŢINTĂ
 Aprobarea începerii proiectului;
ACTIVITĂŢILE
 Realizarea studiului de fezabilitate;
PROIECTULUI:
 Pregătirea şi depunerea cererii de finanţare (dacă este cazul);
 Elaborarea proiectului tehnicşi a detaliilor de execuţie;
 Organizareaprocedurilor de achiziţie a lucrărilor
 Contractarea execuţiei lucrărilor proiectului;
 Execuţia efectivă a lucrărilor;
 Monitorizare, evaluare, control;
 Auditul proiectului.
DURATA PROIECTULUI: 2016
STADIUL DE
Idee: da
MATURITATE AL
SPF:
PROIECTULUI:
SF:
PT:
DE:
Execuţie:
JUSTIFICAREA
NECESITĂŢII
IMPLEMENTĂRII
PROIECTULUI:

8.2. Managementul unui mediu sustenabil
18. GESTIONAREA DESEURILOR IN COMUNA GURA CALITEI
18.1. IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE PROIECT
Primăria şi Consiliul Local al comunei Gura Caliței
MANAGERUL DE
PROIECT/
SOLICITANTUL
ŢARA:
România
JUDEŢUL:
Vrancea
LOCALITATEA:
Gura Caliței
TIPUL PROIECTULUI
Proiect nou: da
În curs de execuţie:
VALOAREA
PROIECTULUI (aprox.)
SURSE POSIBILE DE
FONDURI EUROPENE, FONDURI NATIONALE,
FINANŢARE
FONDURI LOCALE, ALTE SURSE
18.2. DESCRIEREA PROIECTULUI
OBIECTIVE GENERALE: Principalul obiectiv este salubrizarea și gestionarea selectivă a
deșeurilor de interes public. Ecologizarea zonei și asigurarea în
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OBIECTIVE SPECIFICE:

POTENŢIALII
BENEFICIARI AI
PROIECTULUI/GRUPUL
ŢINTĂ
ACTIVITĂŢILE
PROIECTULUI:

DURATA PROIECTULUI:
STADIUL DE
MATURITATE AL
PROIECTULUI:

JUSTIFICAREA
NECESITĂŢII
IMPLEMENTĂRII
PROIECTULUI:

permanență a unui mediu curat reprezintă interesul general al
acestui proiect
- înființarea unui serviciu public de salubrizare special pentru
această zonă, administrat de COMUNA GURA CALITEI,
-informarea și conștientizarea în permanență a locuitorilor
asupra posibilității colectării deșeurilor în zonă, participarea
efectivă a acestora la salubrizarea mediului.
-conștientizarea importanței păstrării unui mediu natural curat în
rândul populației locale, mijloc de dezvoltare economica al
acestora prin fluxul de turiști tot mai mare, atras de frumusețea și
curățenia zonei.
- implicarea elevilor din Gura Calitei în activitatea de ecologizare
permanentă a zonei.
Locuitorii comunei Gura Calitei

1. Achiziția europubelelor și a containelor pentru selectarea
deșeurilor, masini de gunoi, infiintare platform de deseuri pentru
colectarea selective a acestora, etc
2. Montarea acestora în locuri special amenajate pentru a
cuprinde toata suprafata Comunei, tinand cont de locurile
aglomerate si mai putin aglomerate ale comunei
3. Realizarea de pliante și banere pentru mediatizarea
proiectului în zonă.
4. Includerea acțiunii permanente de salubrizare a Com. Gura
Calitei în cadrul Serviciului Public de Salubrizare și Gestionare
Selectivă a Deșeurilor al Judetului Vrancea.

36 luni
Idee:DA
SPF:
SF:
PT:
DE:
Execuţie:
▪ creşterea calităţii vieţii în cadrul comunităţii
▪ protejarea sănătăţii populaţiei
▪ promovarea educaţiei ecologice, în scopul:
-dezvoltării unei mentalităţi adecvate a comunităţii
-conştientizării populaţiei asupra impactului activităţilor
antropice asupra mediului, în sensul: conservării resurselor
regenerabile şi neregenerabile, reciclării deşeurilor, protejării
naturii
-schimbării atitudinii şi comportamentului faţă de mediul
înconjurător
- responsabilizării civice, esenţială pentru bunăstarea umană şi
exercitarea drepturilor fundamentale ale omului, prin formarea
unui comportament corect faţă de mediul ambiant.
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8.3. Incluziune socială şi managementul de diminuare a sărăciei
19. LOCUINTE SOCIALE PENTRU PERSOANE DEFAVORIZATE
19.1. IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE PROIECT
MANAGERUL DE
COMUNA GURA CALITEI
PROIECT/
SOLICITANTUL
ŢARA:
România
JUDEŢUL:
Vrancea
LOCALITATEA:
Gura Caliței
TIPUL PROIECTULUI
Proiect nou: Da
În curs de execuţie:
VALOAREA
2.000.000 LEI
PROIECTULUI (aprox.)
SURSE POSIBILE DE
Bugetul de stat prin Ministerul Dezvoltarii Regionale si
FINANŢARE
Administratiei Publice prin PROGRAMUL DE
CONSTRUCTII DE LOCUINTE SOCIALE CONFORM
LEGII NR. 114/1996.
19.2. DESCRIEREA PROIECTULUI
OBIECTIVE GENERALE: Este un obiectiv socio-economic si constiuie indeplinirea
directiei Programului de dezvoltare durabila a
judetului(inclusiv national) pentru protectia sociala a
persoanelor defavorizate.
OBIECTIVE SPECIFICE:
Scopul acestui proiect este construirea de locuinţe sociale –
locuinţe cu chirie subventionată, destinate unor categorii de
persoane defavorizate prevăzute de lege, cărora nivelul de
existentã nu le permite accesul la o locuintă în proprietate sau
închirierea unei locuinţe în condiţiile pieţei. Obiectivul ce se
doreşte a fi atins este asigurarea unor condiţii de locuit
decente pentru categoriile sociale dezavantajate. Promovarea
investiţiilor de locuinţe sociale reprezintã sarcina autorităţilor
publice locale
Persoanele defavorizate si cele al carui venit mediu net lunar
POTENŢIALII
pe
membru
de familie se situeaza cu 20% sub limita minima de venit,
BENEFICIARI AI
pentru
care
se asigura subventii in achizitionarea unei locuinte
PROIECTULUI/GRUPUL
proprietate personala tinerilor si altor categorii de persoane, conform
ŢINTĂ
prevederilor art. 8, alin.2 din Legea Locuintei nr. 114/1996 vor
beneficia de locuinte sociale. Aceste locuinte le vor asigura conditii de
locuit decente.

ACTIVITĂŢILE
PROIECTULUI:

DURATA PROIECTULUI:
STADIUL DE
MATURITATE AL
PROIECTULUI:

In urma studierii conditiilor pentru construirea unor locuinte
sociale in comuna Gura Calitei s-a hotarat executarea de
blocuri cu 8 locuinte sociale, P+ 1E, cu 4 apartamente pe
nivel, cu un grad de finisare mediu.
36 luni
Idee:DA
SPF:
SF:
PT:
DE:
Execuţie:
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JUSTIFICAREA
NECESITĂŢII
IMPLEMENTĂRII
PROIECTULUI:

Aproape in toate comunele Romaniei, exista persoane
defavorizate social care nu dispun de un spatiu de locuit
corespunzator. In ultimii ani nivelul chiriilor pentru spatiile de
locuit a ajuns la un nivel fara precedent, astfel incat persoanele
numite mai sus nu pot sa-si permita un minim de conditii de
trai. Acesta este unul din motivele pentru care Programul
Strategiei de Dezvoltare Durabila a Romaniei, atat cel
national cat si cel regionl prevad realizarea protectiei sociale si
prin atribuirea unor astfel de locuinte populatiei defavorizate.

8.4. Educaţie
20. INFIINTARE SCOALA PROFESIONALA
20.1. IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE PROIECT
MANAGERUL DE
COMUNA GURA CALITEI
PROIECT/
SOLICITANTUL
ŢARA:
România
JUDEŢUL:
Vrancea
LOCALITATEA:
Gura Caliței
TIPUL PROIECTULUI
Proiect nou:
În curs de execuţie:
VALOAREA
500.000 Euro
PROIECTULUI (aprox.)
SURSE POSIBILE DE
FONDURI EUROPENE, FONDURI NATIONALE,
FINANŢARE
FONDURI LOCALE, ALTE SURSE
20.2. DESCRIEREA PROIECTULUI
OBIECTIVE GENERALE:
Îmbunătățirea condițiilor de trai pentru populația rurală și la
stoparea fenomenului de depopulare din mediul rural prin
reducerea decalajelor rural-urban
OBIECTIVE SPECIFICE:
-Infiintare scoala profesioanala cu profil agricol
POTENŢIALII
Populatia din com. Gura Calitei si comunele limitrofe – copii
BENEFICIARI AI
cu varsta de 14-16 ani
PROIECTULUI/GRUPUL
ŢINTĂ
ACTIVITĂŢILE
-Construire si dotare scoala profesioanala cu profil agricol
PROIECTULUI:
DURATA PROIECTULUI: 24 luni
STADIUL DE
Idee:DA
MATURITATE AL
SPF:
PROIECTULUI:
SF:
PT:
DE:
Execuţie:
JUSTIFICAREA
"Desfiintarea Scolilor de Arte si Meserii a condus la
NECESITĂŢII
necontinuarea studiilor a cel putin 10% dintre elevii care au
IMPLEMENTĂRII
terminat clasa a VIII-a, in principal din cauza faptului ca
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PROIECTULUI:

familiile nu pot sa acopere costurile a 4 ani de
scolarizare.Acest fenomen a fost vizibil in special in cazul
elevilor din mediul rural, in conditiile in care reteaua liceelor
este mult mai slab dezvoltata aici in comparatie cu mediul
urban ", se arata in proiectul Strategiei nationale pentru
protectia si promovarea drepturilor copilului 2014-2020,
publicat de Ministerul Muncii.

8.5. Sănătate
21. SĂNĂTATE ÎN SPITALE- DISPENSAR MEDICAL
21.1. IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE PROIECT
MANAGERUL DE
Comuna Gura Calitei
PROIECT/
SOLICITANTUL
ŢARA:
România
JUDEŢUL:
Vrancea
LOCALITATEA:
Gura Caliței
TIPUL PROIECTULUI
Proiect nou: Modernizare (Infiintare) dinpensar medical
În curs de execuţie:
VALOAREA
500.000 Euro
PROIECTULUI (aprox.)
SURSE POSIBILE DE
Co-finanţare prin Fondul European de Dezvoltare Regională
FINANŢARE
“Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”.
21.2. DESCRIEREA PROIECTULUI
OBIECTIVE GENERALE: Creşterea calităţii actului medical şi a serviciilor medicale
OBIECTIVE SPECIFICE:
-Dezvoltarea serviciilor medicale furnizate în Gura Caliței;
-Îmbunătăţirea accesului cetăţenilor din zona comunei Gura
Caliței la servicii de e-sănătate;
-Îmbunătăţirea accesului personalului medical la servicii de tip
e-sănătate
POTENŢIALII
BENEFICIARI AI
-locuitorii comunei (pacienţii)
PROIECTULUI/GRUPUL
ŢINTĂ
 Aprobarea începerii proiectului;
ACTIVITĂŢILE
 Realizarea studiului de fezabilitate;
PROIECTULUI:
 Pregătirea şi depunerea cererii de finanţare (dacă este cazul);
 Elaborarea proiectului tehnicşi a detaliilor de execuţie;
 Organizarea procedurilorde achiziţie a lucrărilor
 Contractarea execuţiei lucrărilor proiectului;
 Execuţia efectivă a lucrărilor;
 Monitorizare, evaluare, control;
 Auditul proiectului.
DURATA PROIECTULUI: 2014-2020
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STADIUL DE
MATURITATE AL
PROIECTULUI:

JUSTIFICAREA
NECESITĂŢII
IMPLEMENTĂRII
PROIECTULUI:

Idee:
SPF:
SF:
PT:
DE:
Execuţie:
Situaţia precară a sistemului sanitar din România este
binecunoscut. Cabinetele medicale din Gura Caliței au
probleme cu infrastructura, ceea ce face dificilă şi acordarea
serviciilor medicale de calitate, fapt care s-a şi demonstrat prin
răspunsurile cetăţenilor la sondajul de opinie realizat în
comună.

8.6. Cultura
22. BIBLIOTECA COMUNALA SI ALTE ACTIVITATI CONEXE
22.1. IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE PROIECT
MANAGERUL DE
Comuna Gura Calitei
PROIECT/
SOLICITANTUL
ŢARA:
România
JUDEŢUL:
Vrancea
LOCALITATEA:
Gura Caliței
TIPUL PROIECTULUI
Proiect nou: “Construire si dotare sediu pentru asezamant
cultural din Com. Gura Calitei, jud. Vrancea”.
În curs de execuţie:
VALOAREA
500.000 Euro
PROIECTULUI (aprox.)
SURSE POSIBILE DE
Fonduri Europene, Bugetul de Stat, Bugetul Local, Alte surse.
FINANŢARE
22.2. DESCRIEREA PROIECTULUI
OBIECTIVE GENERALE: Dezvoltarea continuă a comunei şi, implicit, a locatăţii /
localităţilor, corelat cu pătrunderea, şi în mediul rural, a
informatizării, conduce la atragerea populaţiei tinere în
activităţi cultural – educative;
OBIECTIVE SPECIFICE:
-crearea unui imobil multifuncţional, care să răspundă
considerentelor specifice precizate anterior şi coroborate,
la momentul analizei, cu noile cerinţe apărute;
-flexibilitatea rezolvării funcţionale va ţine seama de cerinţele
moderne în ceea ce priveşte normele de proiectare, astfel
încât clădirea ce va rezulta să se alinieze la cerinţele de
confort şi funcţionalitate specifice sec. XXI;
-imaginea de ansamblu a căminului cultural să se armonizeze
sitului din care face parte, urmând a constitui un reper
urbanistic al localităţii.
POTENŢIALII

Populatia Comunei Gura Calitei
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BENEFICIARI AI
PROIECTULUI/GRUPUL
ŢINTĂ
ACTIVITĂŢILE
PROIECTULUI:
DURATA PROIECTULUI:
STADIUL DE
MATURITATE AL
PROIECTULUI:

JUSTIFICAREA
NECESITĂŢII
IMPLEMENTĂRII
PROIECTULUI:

Construirea si dotarea unui asezamant cultural in Comuna
Gura Calitei
Idee:
SPF:S-a inanintat cerere catre Compania Nationala de
Investitii pentru a primi finantare.
SF:
PT:
DE:
Execuţie:
In prezent, în localitatea Gura Calitei, nu există o locaţie cu
rol de aşezământ cultural;
Necesitatea şi oportunitatea realizării căminului cultural, este
fundamentată pe mai multe considerente:
A.
Considerente de ordin general:
dezvoltarea continuă a comunei şi, implicit, a locatăţii /
localităţilor, corelat cu pătrunderea, şi în mediul rural, a
informatizării, conduce la atragerea populaţiei tinere în
activităţi cultural – educative;
în prezent, în localitatea Gura Calitei, nu există o
locaţie cu rol de aşezământ cultural;
B.
Considerente specifice:
manifestările culturale de tip festivităţi, vizionări,
audiţii, expoziţii, şedinţe, alte activităţi ce presupun un număr
mare de persoane, necesită un spaţiu adecvat dimensionat,
astfel încât să beneficieze şi de spaţii anexe pentru proiecţii,
depozitare recuzită / decoruri / materiale auxiliare precum şi
echipamente audio – video;
accesibilitatea la internet deschide o largă posibilitate
de informare a tinerilor, în acest sens fiind necesară
prevederea unei săli de calculatoare conectată la internet;
nu mai puţin importante sunt spaţiile în cadrul cărora
să se desfăşoare cursuri aplicative pentru şcolarizarea în
anumite domenii profesionale, accesibile copiilor şi tinerilor
comunei;
prin construirea căminului cultural se vor crea,
implicit, şi noi locuri de muncă.
Se vor urmări, prin proiectare, următoarele strategii:
crearea unui imobil multifuncţional, care să răspundă
considerentelor specifice precizate anterior şi coroborate, la
momentul analizei, cu noile cerinţe apărute;
flexibilitatea rezolvării funcţionale va ţine seama de
cerinţele moderne în ceea ce priveşte normele de proiectare,
astfel încât clădirea ce va rezulta să se alinieze la cerinţele de
confort şi funcţionalitate specifice sec. XXI;
imaginea de ansamblu a căminului cultural să se
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armonizeze sitului din care face parte, urmând a constitui un
reper urbanistic al localităţii.

8.7. Turism
23. SPATII DE ODIHNA SI AGREMENT
23.1. IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE PROIECT
MANAGERUL DE
Comuna Gura Calitei
PROIECT/
SOLICITANTUL
ŢARA:
România
JUDEŢUL:
Vrancea
LOCALITATEA:
Gura Caliței
TIPUL PROIECTULUI
Proiect nou: Infiintare parcuri si spatii de joaca pentru copii
În curs de execuţie:
VALOAREA
1.000.000 Lei
PROIECTULUI (aprox.)
SURSE POSIBILE DE
Fonduri Europene, Bugetul de Stat, Bugetul Local Alte surse
FINANŢARE
23.2. DESCRIEREA PROIECTULUI
OBIECTIVE GENERALE:
Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale populaţiei din
Comuna Gura Calitei, premisă pentru realizarea unei
dezvoltări durabile a comunităţii prin crearea unor conditii
propice petrecerii timpului liber, relaxarii
OBIECTIVE SPECIFICE:
Locuitorii comunei vor beneficia de construirea unui spatiu
adecvat pentru petrecerea timpului liber.
POTENŢIALII
Locuitorii Comunei Gura Calitei
BENEFICIARI AI
PROIECTULUI/GRUPUL
ŢINTĂ
ACTIVITĂŢILE
Amenajare parcuri, spatii verzi si locuri de joaca pentru copii.
PROIECTULUI:
DURATA PROIECTULUI: 24 luni
STADIUL DE
Idee:DA
MATURITATE AL
SPF:
PROIECTULUI:
SF:
PT:
DE:
Execuţie:
JUSTIFICAREA
Realizarea acestui proiect complex de investitii este oportun
NECESITĂŢII
pentru comuna Gura Calitei deoarece sporeste potentialul
IMPLEMENTĂRII
comunei din punct de vedere peisagistic si de agrement.
PROIECTULUI:
Proiectul ofera locuitorilor comunei, copiilor si turistilor o
oaza de relaxare si de petrecere a timpului liber intr-un mod
placut si agreabil, reprezentand totodata si o imbunatatire a
imaginii per-ansamblu prin modernizare, ridicandu-se astfel la
pretentiile unei comune europene.
Amenajarile executate pentru realizarea unui parc si
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spatiu de agrement, vor crea un ambient placut, civilizat, cu
mobilier urban functionabil, modern, cu un design ce se
incadreaza in arhitectura locala. Designul parcului, al
spatiului verde, va insemna infrumusetarea unei bucati de
pamant astfel incat sa aiba un aspect natural, de peisaj. Florile,
arbustii si accesoriile trebuie sa sporeasca efectul, nu sa il
contrazica.
In imbinarea elementelor pentru realizarea Parcului din
comuna Gura Calitei se va tine cont de necesitatea unui simt
ascutit al echilibrului in concordanta cu spiritul mostenit prin
traditie, caracteristic oamenilor locului.

8.8Tineret, Dezvoltarea economică a comunităţii si Antreprenoriatul
micilor afaceri
24. PROIECTE PENTRU ATRAGEREA SI MENTINEREA POPULATIEI TINERE IN
SPATIUL RURAL
24.1. IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE PROIECT
MANAGERUL DE
COMUNA GURA CALITEI
PROIECT/
SOLICITANTUL
ŢARA:
România
JUDEŢUL:
Vrancea
LOCALITATEA:
Gura Caliței
TIPUL PROIECTULUI
Proiect nou:Infiintare centru de consultanta pentru dezvoltarea
de proiecte pe fonduri europene si nationale – sprijin in
depunerea de proiecte si accesarea de fonduri nerambursabile
ca catre micii intreprinzatori din zona rurala
În curs de execuţie:
VALOAREA
300.000 Euro
PROIECTULUI (aprox.)
SURSE POSIBILE DE
Fonduri Europene, Bugetul de Stat, Bugetul Local Alte surse
FINANŢARE
24.2. DESCRIEREA PROIECTULUI
OBIECTIVE GENERALE: Sprijinirea populatiei rurale si diminuarea migratiei acesteia
OBIECTIVE SPECIFICE:
Infiintare centru de consultanta pentru sprijinirea tinerilor
intreprinzatori.
POTENŢIALII
Potentiali intreprinzatori
BENEFICIARI AI
PROIECTULUI/GRUPUL
ŢINTĂ
ACTIVITĂŢILE
Construire si dotare cladire pentru infiintare centru de
PROIECTULUI:
consultanta.
DURATA PROIECTULUI: 24 luni
STADIUL DE
Idee:da
MATURITATE AL
SPF:
PROIECTULUI:
SF:
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JUSTIFICAREA
NECESITĂŢII
IMPLEMENTĂRII
PROIECTULUI:

PT:
DE:
Execuţie:
Datorita lipsei de informare cu privire la dezvoltarea de mici
afaceri pentru tinerii intreprinzatori, lipsei de sustinere in
accesarea de programme de finantare, UAT Gura Calitei
doreste infiintarea unui centru de consultanta si sprijin pentru
populatia rurala.

8.9 Aranjamente instituţionale şi servicii de relaţii cu publicul

25. CRESTEREA CAPACITATII ADMINISTRATIVE
25.1. IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE PROIECT
MANAGERUL DE
Comuna Gura Calitei
PROIECT/
SOLICITANTUL
ŢARA:
România
JUDEŢUL:
Vrancea
LOCALITATEA:
Gura Caliței
TIPUL PROIECTULUI
Proiect nou:DA – “Cursuri de Formare Profesionala pentru
functionarii publici”
În curs de execuţie:
VALOAREA
200.000 Euro
PROIECTULUI (aprox.)
SURSE POSIBILE DE
Fonduri Europene
FINANŢARE
25.2. DESCRIEREA PROIECTULUI
OBIECTIVE GENERALE: Dezvoltarea capacitatii administrative a functionarilor publici
OBIECTIVE SPECIFICE:
POTENŢIALII
Functionarii Publici ai comunei
BENEFICIARI AI
PROIECTULUI/GRUPUL
ŢINTĂ
ACTIVITĂŢILE
Identificarea de cursuri de formarea pentru ramurile de
PROIECTULUI:
administratie publica si scriere cerere finantare in vederea
accesarii de fonduri nerambursabile.
DURATA PROIECTULUI:
STADIUL DE
Idee:DA
MATURITATE AL
SPF:
PROIECTULUI:
SF:
PT:
DE:
Execuţie:
JUSTIFICAREA
Imbunatatirea serviciilor de care beneficiaza populatia rurala
NECESITĂŢII
prn dezvoltarea capacitatii administrative a functionarior
IMPLEMENTĂRII
publici.
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PROIECTULUI:

9.

Implementarea şi monitorizarea strategiei

Punerea în aplicare efectivă a Strategiei de dezvoltare a comunei Gura Caliței depinde
în mod fundamental de capacitatea administraţiei locale de a atrage fondurile europene pentru
a finanţa acţiunile stabilite şi de a gestiona judicios fondurile de la bugetul local. Măsurile
propuse în strategie sunt coerente cu Programele Operaţionale şi PNDR pentru perioada
2014-2020, precum şi cu finanţările care vor face obiectul Memorandumului pentru perioada
2014 - 2020. Absorbţia fondurilor disponibile depinde însă, alături de eligibilitatea
acţiunilor, de capacitatea instituţională de a iniţia proiecte şi de a lucra în parteneriat pentru
atingerea scopurilor strategice.
Strategia de dezvoltare a comunei Gura Caliței 2014 – 2020 reprezintă un document
legal, oficial, de lucru al Consiliului Local Gura Caliței. Documentul are un caracter normativ
şi prospectiv şi angajează la o permanentă reevaluare şi optimizare a opţiunilor de dezvoltare
a comunei pentru a le adecva dinamicii realităţilor economice şi sociale ale zonei.
Etapele implementării strategiei de dezvoltare sunt:
1. Adoptarea strategiei prin hotărâre a consiliului local.
2.Implementarea strategiei prin realizarea acţiunilor, activităţilor, măsurilor şi proiectelor
concrete de dezvoltare.
3. Monitorizarea strategiei de către primar şi angajaţii primăriei.
4. Evaluarea implementării prin analiza indicatorilor prevăzuţi în strategie.
5. Analiza impactului prin care se apreciază dacă proiectul răspunde politicilor formulate şi
cum influenţează criteriile de performanţă privind dezvoltarea eficientă a localităţii.
Odată aprobată în şedinţă de consiliu, strategia exprimă opţiunea Consiliului Local de
a aborda integrat fenomenul economic, social şi de protecţie a mediului şi de a se deschide
spre parteneriatul constant cu societatea civilă şi cu comunitatea actorilor economici.
Implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală este un proces complex, care necesită
un management şi control adecvate, realizaet de o structură organizatorică, un proces unitar
de acţiune şi evaluare a rezultatelor obţinute.
Pentru punerea în practică a Strategiei, se va constitui un Grup de Lucru ale cărui funcţii vor
fi:
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- monitorizarea şi managementul procesului de implementare ;
- analizarea şi aprobarea planurilor anuale/periodice de implementare ;
- realizarea de propuneri de completare şi amendare periodică a strategiei;
- analizarea, adaptarea şi aprobarea bugetului anual de implementare.
Succesul realizării Strategiei depinde în mare măsură de participarea tuturor
locuitorilor la punerea în fapt şi monitorizarea acesteia. În procesul implementării prezentei
Strategii vor fi implicaţi mai mulţi actori, fiecare având responsabilităţi bine determinate,
îndeplinind rolul de controlor al proiectelor planificate. În plan instituţional, principalii actori
ai implementării strategiei vor fi: Administraţia publică locală (Primarul, Consiliul Local,
Primăria), locuitorii comunei, agenţii economici, investitorii străini.
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Anexa 1
Chestionarul utilizat în sondajul de opinie
în rândul cetăţenilor comunei Gura Caliței
CHESTIONAR
Primăria comunei Gura Caliței realizează Strategia de dezvoltare locală pentru următorii ani.
De aceea, este foarte important să cunoaştem opiniile locuitorilor despre principalele
elemente ale vieţii comunităţii noastre.
Vă mulţumim pentru că participaţi la acest proiect şi vă rugăm să răspundeţi la următoarele
întrebări:
1. Cât de mulţumit sunteţi de următoarele aspecte din comuna dv.? Bifaţi pe fiecare
rând.
Nr
crt

Aspecte din comuna
GURA CALIȚEI

1

Starea străzilor
principale
Starea străzilor
secundare
Locuri pentru
petrecerea timpului
liber
Activităţile de la
căminul cultural
Alimentarea cu apă
Canalizare
Iluminat public
Curăţenia în comună
Transport public de
persoane
Numărul de locuri în
grădiniţe
Dotarea grădiniţelor
Numărul de locuri în
şcoli
Dotarea şcolilor
Numărul de unităţi
sanitare
(dispensare,cabinete)
Dotarea unităţilor
sanitare
Măsurile luate in cazul
inundaţiilor,eroziunii

2
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15
16

Foarte
mulţumit

Mulţumit

5

4
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Nici
mulţumit,
nici
nemulţumit
3

Nemulţumit

Foarte
nemulţumit

2
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solului.
1. Cum apreciaţi calitatea următorilor factori de mediu din comuna dv.?
Foarte bună Bună

Medie

Proastă

5

3

2

4

Foarte
proastă
1

Calitatea apei
Calitatea aerului
Calitatea pământului
2. Ce consideraţi că este cel mai urgent pentru comuna dv. şi ar trebui realizat imediat?
Bifaţi doar 5 variante!
Nr.crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Ce este cel mai urgent pentru comuna dv.?
Să se îmbunătăţească starea drumurilor.
Să se amenajeze mai multe spaţii verzi, să se planteze pomi.
Să se facă amenajări ale râurilor pentru prevenirea inundaţiilor şi
eroziunilor
Să se amelioreze aspectul clădirilor, caselor, gardurilor
Să se amelioreze sistemul de apă şi canalizare.
Să se reducă poluarea aerului.
Să se colecteze selectiv deşeurile (plastic, sticlă, hârtie).
Să se creeze condiţii pentru dezvoltarea turismului (spaţii de
cazare).
Să se organizeze mai multe activităţi cultural-distractive
(spectacole, filme).
Să se amenajeze spaţii de joacă pentru copii.
Să se construiască o sală de sport.
Să se îmbunătăţească starea unităţilor de învăţământ (grădiniţe,
şcoli).
Să se amelioreze serviciile medicale din comună.
Să fie ajutate mai mult familiile cu venituri mici.
Să fie ajutate mai mult persoanele vârstnice şi cele cu handicapuri.
Să se modernizeze piaţa agroalimentară.
Să se construiască un depozit frigorific pentru fructe şi legume.
Să se creeze mai multe locuri de muncă în comună.
Să fie sprijiniţi mai mult întreprinzătorii particulari.
Să se înfiinţeze mai multe firme private.
Să fie sprijiniţi producătorii de legume şi fructe.
Să fie sprijiniţi crescătorii de animale.
Să se asigure o mai bună securitate a oamenilor şi bunurilor în
comună.
Să se realizeze o mai bună comunicare între cetăţeni şi autorităţile
locale.
ALTELE. Care?..................
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3. Cum apreciaţi relaţia cu următoarele instituţii/factori de influenţă din comuna dv.?
Instituţia
Primăria
Poliţia
Biserica
Cadrele didactice
Cadrele sanitare

Foarte bună
5

Bună
4

Medie
3

Proastă
2

Foarte proastă
1

4. Cât de important este pentru dv. ca autorităţile locale să realizeze în următorii 10 ani
în comuna Gura Caliței, următoarele proiecte:
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

16
17

Proiecte pentru următorii 10 ani
Toate gospodăriile să aibă apă curentă.
Toate gospodăriile să aibă canalizare.
Toate drumurile să fie asfaltate sau pietruite.
Drumurile principale să fie iluminate în toate
satele.
Gunoiul să fie colectat selectiv/separat: plastic,
sticlă, hârtie.
Să se elimine pericolul inundaţiilor şi eroziunii
solurilor prin lucrări adecvate.
Să se aducă gaze în gospodăriile comunei.
Să se îmbunătăţească aspectul caselor şi al
gardurilor.
Să se realizeze un sistem de colectare (pentru
valorificare) a produselor animale şi vegetale de
la cetăţeni (lapte, ouă, fructe, legume, lână...).
Să se îmbunătăţească asistenţa sanitară a
locuitorilor.
Să se îmbunătăţească condiţiile de educaţie din
şcoli şi grădiniţe.
Să se introducă transportul public în satele
comunei.
Să se creeze condiţii pentru practicarea
ocupaţiilor tradiţionale.
Să se creeze mai multe locuri de muncă în
comună.
Locuitorii să fie sprijiniţi să devină întreprinzători
particulari, prin organizarea de cursuri de
re/calificare şi ajutor financiar.
Bătrânii singuri să beneficieze de un cămin
pentru bătrâni.
Să se înfiinţeze un muzeu cu obiecte populare
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Foarte
important
3

Puţin
important
2

Nu este
important
1
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18
19
20
21
22

locale.
Să se înfiinţeze un club pentru tineri.
Să se construiască o pensiune turistică.
Să se construiască locuinţe pentru tineri.

Primăria să-i implice mai mult pe cetăţeni în
rezolvarea problemelor.

Altceva. Ce?...
5. În ce măsură apreciaţi că următoarele instituţii trebuie să se preocupe (sunt
responsabile) de buna gospodărire şi bunăstarea locuitorilor comunei Gura Caliței?

Nr. Instituţia considerată În foarte
mare
crt. responsabilă:
1
2
3
4
5
6
7
8

măsură
5

Primăria
Poliţia
Biserica
Şcoala
Parlamentul
Guvernul
Consiliul judeţean
Alta. Care?.......

În mare
măsură

În mică
măsură

4

3

În foarte
mică
măsură
2

Nu este deloc
responsabilă
1

6. Dacă aţi avea banii necesari, în ce domeniu aţi vrea să investiţi în comuna Gura
Caliței? Bifaţi doar două variante.
Nr.crt.
Domeniul de investiţie:
Opţiunea
1
Agricultură
2
Comerţ
3
Industrie
4
Servicii
5
Turism și/sau sport
6
Meşteşuguri
7
Transport
8
Învăţământ
9
Cultură
10
Alt domeniu. Care?...
11
Nu aş investi/Nu ştiu
8.Vă rugăm să completaţi câteva date despre dumneavoastră. Ele vor fi folosite numai în
scopuri statistice.
a. Genul:

Masculin
1
16- 20 ani

Feminin
2
21-34 ani
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3
35-49 ani

4
50-64 ani

5
Peste 65
ani
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b. Vârsta:

c. Care este nivelul venitului dumneavoastră personal într-o lună?
1
Niciun
venit

2
Sub 500
lei

3
501-800 lei

4
801-1500
le

5
1500-2500 lei

6
Peste 2500
lei

d. Ultimele studii pe care le-aţi absolvit/finalizat:
1
Nu am
urmat
şcoala

2
Şcoala
primară

3
Gimnaziu

4
Şcoala
profesională

5
Liceu

6
Facultate

7
Studii
postuniversitare

e. Ocupaţia dumneavoastră actuală:
1
elev

2
3
student salariat
la stat

4
salariat la
privat

5
6
întreprinzător casnic/ă
(patron)

Dacă doriţi, notaţi un număr de telefon, pentru confirmare:
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Anexa 2
Surse de finanţare pentru proiecte
În vederea finanţării proiectelor care urmează a contribui la atingerea obiectivelor
strategiei, au fost identificate mai multe surse de finanţare, după cum urmează:
Programul Național de Dezvoltare Rurală
 crearea și oferirea de servicii de consultanță, în vederea îmbunătățirii performanței
economice și de mediu;
 colaborarea între agricultură/industria agroalimentară, industria forestieră, pescuit și
acvacultură și industria alimentară și sistemele de consultanță, educație și cercetare în
contextul proiectelor pilot, al dezvoltării de produse, practici, procese și tehnologii noi
etc;
 înființarea unor grupuri operative (fermieri, cercetători, consultanți), care vor
participa la Parteneriatul European pentru Inovare „Productivitatea și durabilitatea
agriculturii”;
 acțiuni pentru îmbunătățirea performanței economice și pentru restructurarea și
modernizarea agriculturii, în special în vederea creșterii participării și orientării către
piețe, precum și pentru diversificarea activităților agricole; » facilitarea reînnoirii
generațiilor în sectorul agricol;
 acțiuni pentru îmbunătățirea performanței economice a producătorilor primari printr‐o
mai bună integrare a acestora în lanțul alimentar prin programe de calitate, adăugând
valoare produselor agricole, prin promovarea pe piețe locale prin dezvoltarea
circuitelor scurte de aprovizionare și prin înființarea de grupuri de producători, etc;
 acțiuni de sprijinire a activităților de prevenire și gestionare a riscurilor agricole;
 crearea de noi întreprinderi mici prin acordarea de sprijin pentru demararea afacerilor
în cazul microîntreprinderilor și al întreprinderilor mici din afara domeniului agricol,
precum și dezvoltarea de activități non‐agricole în zonele rurale.
PRINCIPALELE PRIORITĂȚI DE DEZVOLTARE RURALĂ PENTRU PERIOADA DE
PROGRAMARE 2014‐2020:
Modernizarea și creșterea viabilității exploatațiilor agricole prin consolidarea
acestora, deschiderea către piață și procesare a produselor agricole;
Încurajarea întineririi generațiilor de agricultori prin sprijinirea instalării tinerilor fermieri;
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Dezvoltarea infrastructurii rurale de bază ca precondiție pentru atragerea investițiilor
în zonele rurale şi crearea de noi locuri de muncă și implicit la dezvoltarea spațiului rural.
Încurajarea diversificării economiei rurale prin promovarea creării și dezvoltării
IMM-urilor în sectoarele nonagricole din mediul rural;
Promovarea sectorului pomicol, ca sector cu nevoi specifice, prin intermediul unui
subprogram dedicate;
Încurajarea dezvoltării locale plasate în responsabilitatea comunității prin intermediul
abordării LEADER. Competența transversală a LEADER îmbunătățește competitivitatea,
calitatea vieții și diversificarea economiei rurale, precum și combaterea sărăciei și excluderii
sociale.
Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale ( AFIR) este instituţia care asigură
implementarea tehnică şi financiară a PNDR 2014 - 2020.
Linii de finanțare:

Măsura 4 - Investiţii în active fizice
SubMăsura 4.1 – Investiții în exploataţii agricole
SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei sub- măsuri este sprijinirea
investițiilor pentru creșterea competitivității exploataților agricole prin dotarea cu utilaje și
echipamente performante în raport cu structura agricolă actuală, precum și investițiile pentru
modernizarea fermei (în special cele de dimensiuni medii și asocieri de ferme mici și medii)
și îmbunătățirea calității activelor fixe.
OBIECTIVELE submăsurii 4.1:
• Îmbunătățirea performanțelor generale ale exploatațiilor agricole prin creșterea
competitivității activității agricole, a diversificării producției agricole și a
calități produselor obținute;
• Restructurarea exploatațiilor de dimensiuni mici și medii și transformarea acestora în
exploatații comerciale;
• Respectarea standardelor comunitare aplicabile tuturor tipurilor de investiții;
• Creșterea valorii adăugate a produselor agricole prin procesarea produselor la nivelul
fermei și comercializarea directă a acestora în vederea creării și promovării
lanțurilor alimentare integrate.
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BENEFICIARII:
• Fermierii, cu excepția persoanelor fizice neautorizate;
• Cooperativele (cooperativele agricole și societățile cooperative agricole), grupuri de
producători, constituite în baza legislației naționale în vigoare care deservesc interesele
membrilor;
SPRIJINUL NERAMBURSABIL se va acorda după cum urmează:
În cazul fermelor având dimensiunea economică până la 500.000 SO (valoare producție
standard) sprijinul public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile și nu
va depăși:
o pentru proiectele care prevăd achiziții simple:
 maximum 500.000 euro, respectiv 100.000 euro pentru fermele mici;
o pentru proiectele care prevăd construcții-montaj:
 maximum 1.000.000 euro pentru sectorul vegetal, respectiv 200.000 euro pentru fermele
mici din sectorul vegetal;
 maximum 1.500.000 euro pentru legume în spații protejate (sere) și sectorul zootehnic,
respectiv 300.000 euro pentru fermele mici din sectorul zootehnic;
o pentru proiectele care prevăd crearea de lanțuri alimentare integrate:
 maximum 2.000.000 euro, respectiv 400.000 euro pentru fermele mici;
În cazul fermelor având dimensiunea economică peste 500.000 SO sprijinul public
nerambursabil va fi de 30% și nu va depăși:
o pentru proiectele care prevăd achiziții simple:
 maximum 500.000 euro;
o pentru proiectele care prevăd construcții- montaj:


maximum 1.000.000 euro pentru sectorul vegetal, respectiv maximum 1.500.000 euro
pentru legume în spații protejate (sere) și sectorul zootehnic;

o pentru proiectele care prevăd crearea de lanțuri alimentare integrate:


maximum 2.000.000 euro;

În cazul cooperativelor și a grupurilor de producători sprijinul va fi 50% fără a depăși
maximum 2.000.000 euro indiferent de tipul investiției.
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SubMăsura 4.1a – Investiţii în exploataţiile pomicole
SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei sub- măsuri este creșterea
competitivității exploatațiilor pomicole prin dotarea cu utilaje și echipamente, înfiinţarea,
modernizarea și/ sau extinderea unităţilor de procesare, înființarea de plantații pomicole,
reconversia plantațiilor existente și creșterea suprafețelor ocupate de pepinierele pomicole.
OBIECTIVELE submăsurii 4.1a
o Creșterea competitivității, diversificarea producției, creșterea calității produselor obținute
și îmbunătățirea performanței generale a exploatațiilor pomicole;
o Creșterea valorii adăugate a produselor prin sprijinirea procesării fructelor la nivel fermă
și a comercializării directe a produselor obținute;
o Dezvoltarea lanțurilor scurte de aprovizionare;
o Eficientizarea costurilor de producție prin promovarea producerii și utilizării energiei din
surse regenerabile în cadrul fermei și prin reducerea consumului de energie.
BENEFICIARII:
o Fermierii, cu excepția persoanelor fizice neautorizate;
o Grupurile de producători și cooperativele (societăților cooperative agricole și
cooperativelor agricole) care activează în sectorul pomicol, cu condiția ca investițiile
realizate să deservească interesele propriilor membri;
SPRIJINUL NERAMBURSABIL se va acorda după cum urmează:
În cazul fermelor mici și al formelor asociative (grupuri de producători și cooperative)
- intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:
Pentru fermele mici
•

100.000 Euro pentru investițiile care presupun achiziții simple;

•

300.000 Euro în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare și
reconversie);

•

450.000 Euro pentru investițiile care acoperă tot lanțul alimentar (producție, procesare,
comercializare).

Pentru forme asociative (grupuri de producători și cooperative)
o 350.000 Euro pentru investițiile care presupun achiziții simple;
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o 750.000 Euro în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare și
reconversie);
o 1.050.000 Euro pentru investițiile care acoperă tot lanțul alimentar (producție, procesare,
comercializare).
În cazul fermelor medii intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile,
fără a depăși:
o 200.000 Euro pentru investițiile care presupun achiziții simple;
o 600.000 Euro în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare și
reconversie);
o 900.000 Euro pentru investițiile care acoperă tot lanțul alimentar (producție, procesare,
comercializare).
În cazul fermelor mari intensitatea sprijinului este de 50 % din totalul cheltuielilor
eligibile, fără a depăși:
o 250.000 Euro pentru investițiile care presupun achiziții simple;
o 750.000 Euro în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare și
reconversie);
o 1.050.000 Euro pentru investițiile care acoperă tot lanțul alimentar (producție, procesare,
comercializare).
SubMăsura 4.2 – Investiţii pentru procesarea/ marketingul produselor agricole
SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei sub- măsuri este sprijinirea întreprinderilor
care realizează investiții corporale și necorporale pentru procesarea și marketingul produselor
agricole cuprinse în Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunității Europene, cu excepția
produselor pescărești.
OBIECTIVELE submăsurii 4.2:
o Înființarea și / sau modernizarea unităților de procesare și comercializare;
o Introducerea de noi tehnologii pentru dezvoltarea de noi produse;
o Aplicarea măsurilor de protecția mediului inclusiv scăderea consumului de energie și a
emisiilor GES;
o Promovarea investițiilor pentru producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile;
o Creşterea numărului de locuri de muncă.
BENEFICIARII:
o Întreprinderile definite conform legislației naționale în vigoare;
o Cooperativele (societăți cooperative agricole, societăți cooperative de valorificare,
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cooperative agricole), grupuri de producători constituite în baza legislației naționale în
vigoare, care deservesc interesele membrilor;
SPRIJINUL NERAMBURSABIL va fi de:
o 50% din

totalul

cheltuielilor

eligibile

pentru IMM-uri

și

grupuri

de

producători/cooperative
o 40% pentru alte întreprinderi
o nu va depăși:
– 1.000.000 Euro/ proiect pentru IMM;
– 1.500.000 Euro/ proiect pentru alte întreprinderi;
– 2.500.000 Euro/ proiect pentru investițiile care conduc la un lanț alimentar integrat,
forme asociative cooperative și grupuri de producători.

SubMăsura 4.2a - Investiţii în procesarea/ marketingul produselor din sectorul pomicol
SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei sub- măsuri este sprijinirea întreprinderilor
care realizează investiții corporale și necorporale pentru procesarea și marketingul produselor
agricole cuprinse în Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunității Europene, cu excepția
produselor pescărești.
OBIECTIVELE submăsurii 4.2:
· Înființarea și / sau modernizarea unităților de procesare și comercializare;
· Introducerea de noi tehnologii pentru dezvoltarea de noi produse;
· Aplicarea măsurilor de protecția mediului inclusiv scăderea consumului de energie și
a emisiilor GES;
· Promovarea investițiilor pentru producerea și utilizarea energiei din surse
regenerabile;
· Creşterea numărului de locuri de muncă.
BENEFICIARII:
· Întreprinderile definite conform legislației naționale în vigoare;
· Cooperativele (societăți cooperative agricole, societăți cooperative de valorificare,
cooperative agricole), grupuri de producători constituite în baza legislației naționale în
vigoare, care deservesc interesele membrilor;
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SPRIJINUL NERAMBURSABIL va fi de:
· 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri și grupuri de
producători/cooperative
· 40% pentru alte întreprinderi
· nu va depăși:
– 1.000.000 Euro/ proiect pentru IMM;
– 1.500.000 Euro/ proiect pentru alte întreprinderi;
– 2.500.000 Euro/ proiect pentru investițiile care conduc la un lanț alimentar
integrat, forme asociative cooperative și grupuri de producători.

SubMăsura 4.3 - Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea
infrastructurii agricole şi silvice
SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei sub- măsuri este de restructurare a modului
de administrare şi utilizare a infrastructurii de acces și de adaptare a infrastructurii de acces
la noua structură agricolă şi forestieră, precum şi folosirea eficientă a infrastructurii
utilizabile.
OBIECTIVELE submăsurii 4.3:
· Înființarea, extinderea și modernizarea infrastructurii agricole de acces către ferme;
· Înființarea, extinderea și modernizarea căilor de acces în cadrul fondului forestier;
· Modernizarea infrastructurii de irigații;
BENEFICIARII:
· Unități administrativ teritoriale și/ sau asociații ale acestora constituite conform
legislației naționale în vigoare;
· Persoane juridice de drept privat/alte forme de organizare proprietari
de pădure și/ sau asociațiile acestora conform legislației în vigoare;
· Unități administrativ teritoriale și/ sau asociații ale acestora, proprietari de pădure;
· Administratorul fondului forestier proprietate publică a statului conform legislației în
vigoare;
· Organizații/ federații ale utilizatorilor de apă, constituite din proprietari/utilizatori de
terenuri agricole în conformitate cu legislația în vigoare.;
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SPRIJINUL NERAMBURSABIL va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile, și nu va
depăși::
· 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
pompare și repompare precum și drumurilor forestiere.

Măsura 6 - Dezvoltarea exploataţiilor şi a întreprinderilor
SubMăsura 6.1 - Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri
SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei sub- măsuri este de sprijinire a
stabilirii pentru prima dată a tinerilor fermieri ca șefi/ conducători unici ai unei exploatații
agricole.
OBIECTIVELE submăsurii 6.1:
· Creşterea numărului de tineri fermieri care încep pentru prima dată o activitate agricolă ca
şefi/conducători de exploataţie, fiind încurajați să devină competitivi, să se asocieze, să
participe la lanţurile alimentare integrate;
· Îmbunătăţirea managementului, creşterea competitivităţii sectorului agricol şi sprijinirea
procesului de modernizare şi conformitate cu cerinţele pentru protecţia mediului, igienă şi
bunăstarea animalelor și siguranţa la locul de muncă;
· Crearea posibilității tinerilor fermieri rezidenți, cu un minim de cunoștinte de bază, în
vederea instalării ca şefi/ conducători ai exploatației agricole.
BENEFICIARII:
· Tinerii fermieri în conformitate cu definiția prevăzută la art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013,
care se instalează ca unic șef al exploatației agricole.
· Persoanele juridice în care un tânăr fermier în sensul art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013 care se
instalează împreună cu alți tineri fermieri și care exercită un control efectiv pe termen lung în
ceea ce privește deciziile referitoare la gestionare, beneficii și riscuri financiare în cadrul
exploatației respective.
SPRIJINUL NERAMBURSABIL va fi de maximum 50.000 Euro:
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· va fi acordat sub formă de primă în două tranșe, astfel:
- 75% din cuantumul sprijinului la primirea deciziei de finanțare
- 25% din cuantumul sprijinului în maximum trei ani de la primirea deciziei de finanțare.

SubMăsura 6.2 - Sprijin pentru înființarea de activităţi neagricole în zone rurale
SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei sub- măsuri este
sprijinirea facilitării diversificării prin înființarea și dezvoltarea de microîntreprinderi și
întreprinderi mici în sectorul non-agricol din zonele rurale, în vederea unei dezvoltări
economice durabile, creării de locuri de muncă și reducerii sărăciei în spațiul rural..
OBIECTIVELE submăsurii 6.2:
· Crearea de noi activități non – agricole, în special, pentru fermierii de mici
dimensiuni sau membrii familiilor lor și în general, pentru micii întreprinzători din
mediul rural;
· Diversificarea economiei rurale prin creșterea numărului de microîntreprinderi și
întreprinderi mici în sectorul non-agricol, dezvoltarea serviciilor și crearea de locuri de
muncă în spațiul rural;
· Încurajarea menținerii și dezvoltării activităților tradiționale.
BENEFICIARII:
· Fermierii sau membrii unei gospodarii agricole din spațiul rural, care își diversifică
activitatea prin înființarea unei activități non-agricole pentru prima dată;
· Micro-întreprinderile și întreprinderile mici din spațiul rural, care își propun activități
non-agricole.

SPRIJINUL NERAMBURSABIL:
· va fi acordat sub formă de primă în două tranșe astfel:
– 70% din cuantumul sprijinului la primirea deciziei de finanțare;
– 30% din cuantumul sprijinului în maximum trei ani de la primirea deciziei de finanțare.
· va fi în valoare de:
– 70.000 Euro/ proiect în cazul activităților productive, servicii medicale, sanitar-veterinare,
servicii agroturistice de cazare, servicii turistice de agrement și alimentație publică;
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– 50.000 Euro/ proiect în cazul altor activități;

SubMăsura 6.3 - Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici
SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei sub- măsuri este sprijinirea investițiilor
pentru creșterea competitivității exploataților agricole prin dotarea cu utilaje și echipamente
performante în raport cu structura agricolă actuală, precum și investițiile pentru modernizarea
fermei (în special cele de dimensiuni medii și asocieri de ferme mici și medii) și
îmbunătățirea calității activelor fixe.
OBIECTIVELE submăsurii 6.3:
· Îmbunătățirea managementului exploatației agricole;
· Orientarea spre piață a exploatațiilor agricole de mici dimensiuni;
BENEFICIARII:
· Fermierii, care dețin în proprietate sau folosință o exploatație agricolă încadrată în
categoria de fermă mică* pentru o perioadă de minimum 10 ani:
* Dimensiunea unei ferme mici este cuprinsă între 8.000 – 11.999 SO (valoarea producției
standard)
SPRIJINUL NERAMBURSABIL este de maxim 15.000 Euro pentru o exploatație agricolă:
· se acordă în două tranșe astfel::
– 75% din cuantumul sprijinului la primirea deciziei de finanțare;
– 25% din cuantumul sprijinului în maximum 3 ani de la primirea deciziei de finanțare;
· se va acorda pe o perioadă de 5 ani.

SubMăsura 6.4 - Investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole
SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei sub- măsuri este de sprijin pentru
microîntreprinderi şi întreprinderi mici din mediul rural, care își creează sau dezvoltă
activități non-agricole în zonele rurale.
OBIECTIVELE submăsurii 6.4.
· Stimularea mediului de afaceri din rural, contribuind la creșterea numărului de
activități non-agricole desfășurate în zonele rurale;
· Dezvoltarea activităților non-agricole existente; crearea de locuri de muncă, creșterea
veniturilor populației rurale și diminuarea disparităților dintre rural și urban.
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BENEFICIARII:
· Micro-întreprinderile și întreprinderile mici existente, din spațiul rural;
· Micro-întreprinderile și întreprinderile mici nou-înființate, din spațiul rural, care fac
dovada cofinanțării;
· Fermele care își diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei
activități non-agricole în cadrul întreprinderii deja existente încadrabile în
microîntreprinderi și întreprinderi mici;
Valoarea SPRIJINULUI NERAMBURSABIL va fi de 90% din costul total al proiectului
• nu va depăși 200.000 Euro/ beneficiar pe 3 ani fiscali
• va respecta prevederile Regulamentului 1407/2013 cu privire la sprijinul de minimis.

Măsura 7- Servicii de bază şi reînnoirea satelor în zonele rurale
SubMăsura 7.2 - Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară
mică
SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei sub- măsuri este de:
creare și modernizare a infrastructurii rutiere locale și a sistemelor de alimentare cu
apă/apă

uzată,

constituie

elemente

de

bază

pentru

comunitatea

rurală;

crearea și modernizarea infrastructurii educaționale ante și preșcolară și a infrastructurii de
învățământ secundar superior, cu profil resurse naturale și protecția mediului dar și a școlilor
profesionale în domeniul agricol.
OBIECTIVELE submăsurii 7.2
Crearea infrastructurii rutieră de interes local și o infrastructură de apă/apă uzată
îmbunătățite, care vor contribui la diminuarea tendințelor de declin social și economic și la
îmbunătățirea nivelului de trai în zonele rurale;
Îmbunătățirea condițiilor de trai pentru populația rurală și la stoparea fenomenului de
depopulare din mediul rural prin reducerea decalajelor rural-urban;
BENEFICIARII:
Comunele

și

asociațiile

acestora

conform

legislației

naționale

în

vigoare;

ONG-uri pentru investiții în infrastructura educațională (grădinițe) și socială (infrastructură
de tip after-school);
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Valoarea SPRIJINULUI NERAMBURSABIL acordat este de:
100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele aplicate de autoritățile publice
locale și ONG-uri care sunt NEgeneratoare de profit și nu va depăși:
– 1.000.000 Euro/ comună, pentru investiții care vizează un singur tip de sprijin
(infrastructura de drumuri, apă sau apă uzată);
– 2.500.000 Euro/ comună, pentru investiții care vizează înființarea infrastructurii de apă și
apă uzată și 1.500.000 euro pentru extinderea acestei infrastructuri;
– 500.000 Euro, pentru proiectele de infrastructură educațională/socială;
– 4.000.000 euro, pentru proiectele colective (ADI din care fac parte comune) (proiecte care
vizează mai multe comune) fără a depăși valoarea maximă /comună/tip de sprijin.
• 80% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de profit aplicate de
ONG-uri care vizează infrastructura educațională (grădinițe) și socială (infrastructură de tip
after-school) și nu va depăși 100.000 euro

SubMăsura 7.6 - Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural
SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei sub- măsuri este de protejare a patrimoniului
cultural sau/ și realizare a investițiilor pentru conservarea moștenirii de interes local, a
așezămintelor monahale inclusiv a modernizării așezămintelor culturale.
OBIECTIVELE submăsurii 7.6:
· Susținerea investițiilor de restaurare, conservare și accesibilizare a patrimoniului cultural
imobil de interes local, a așezămintelor monahale inclusiv a așezămintelor culturale;
· Punerea în valoare a moștenirii culturale locale, la promovarea turismului rural, conducând
astfel la creșterea nivelului de trai în zonele rurale;
· Dezvoltare locală sustenabilă;
BENEFICIARII:
· Fermierii, cu excepția persoanelor fizice neautorizate;
· ONG-uri
· Unități

definite
de

conform
cult

conform

legislației
legislației

în
în

vigoare;
vigoare;

· Persoane fizice autorizate/societăți comerciale care dețin în administrare obiective de
patrimoniu cultural de utilitate publică, de clasă B;
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SPRIJINUL NERAMBURSABIL va fi de:
· 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publică, NEgeneratoare
de profit dar – nu va depăși 500.000 euro;
· 85% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publică, generatoare de
profit dar – nu va depăși 200.000 euro;
Măsura 8 - Investiții în dezvoltarea zonelor forestiere și ameliorarea viabilității
pădurilor
SubMăsura 8.1 - Împădurirea și crearea de suprafețe împădurite
SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei sub- măsuri este:
· de creştere a suprafeţei ocupate de păduri la nivel național;
· de acoperire a costurilor lucrărilor de înființare a plantației, a celor de întreținere a
plantațiilor pe o perioadă de maximum 6 ani până la închiderea stării de masiv;
· de acoperire a costurilor determinate de efectuarea a două lucrări de îngrijire a arboretelor
după închiderea stării de masiv;
· de acoperire a pierderilor de venit agricol pentru o perioadă de 12 ani pentru suprafața
împădurită.
OBIECTIVELE submăsurii 8.1:
· Promovarea sechestrării carbonului;
· Adaptarea la efectele schimbărilor climatice;
· Reducerea eroziunii solului;
· Îmbunătățirea capacității de retenție a apei;
· Refacerea și conservarea biodiversității locale.
BENEFICIARII:
· Deținătorii publici de teren agricol și neagricol;
· Deținătorii private de teren agricol și neagricol;
· Forme asociative ce dețin teren agricol și neagricol;
SPRIJINUL NERAMBURSABIL se va acorda sub formă de prime astfel:
· Prima de înființare a plantațiilor forestiere, care acoperă și costurile de realizare a
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proiectului tehnic de împădurire (denumită în cadrul submăsurii Prima 1)
· Prima anuală acordată pe unitatea de suprafaţă pentru o perioada de 12 ani, pentru
acoperirea costurilor de întreținere și îngrijire a plantaţiei forestiere și pentru compensarea
pierderilor de venit agricol ca urmare a împăduririi (denumită în cadrul submăsurii Prima 2)

Măsura 9 - Sprijin pentru înființarea grupurilor de producători în sectorul agricol
SubMăsura 9a - Înfiinţarea grupurilor de producători în sectorul pomicol
SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei sub- măsuri este de înființare a grupurilor
de producători în sectorul pomicol.
OBIECTIVELE submăsurii 9a
· Îmbunătățirea performanțelor generale ale exploatațiilor pomicole;
· O mai bună integrare pe piață a producătorilor primari;
· Creșterea veniturilor producătorilor prin comercializarea în comun a producției;
· Crearea și promovarea lanțurilor scurte;
· Respectarea standardelor comunitare de mediu si climă, siguranță alimentară etc.
BENEFICIARII:
· Grupurile de producători din sectorul pomicol care se încadrează în definiția IMM-urilor și
care au fost recunoscute oficial de către autoritatea competentă după 1 ianuarie 2014 și
înainte de solicitarea sprijinului;
Valoarea SPRIJINULUI NERAMBURSABIL acordat este 100% public și nu poate să
depășească anual 10% din valoarea producției comercializate în primii 5 ani și 100.000
euro/an
Sprijinul nerambursabil se plătește sub forma unui ajutor forfetar degresiv, în tranșe anuale,
pe o perioadă care nu poate depăși cinci ani de la data la care grupul de producători a fost
recunoscut.
Sprijinul nerambursabil se calculează pe baza producției comercializate anual prin
intermediul grupului. În primul an, se poate plăti grupului de producători un sprijin calculat
pe baza valorii medii anuale a producției comercializate de membrii acestuia, în ultimii trei
ani înainte de aderarea la grup.
Sprijinul nerambursabil se va acorda ca procent din producția comercializată prin intermediul
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grupului astfel:
• anul I - 10%
• anul II - 8%
• anul III - 6%
• anul IV - 5%
• anul V - 4%.
Programul Operațional Competitivitate
 sprijinirea investițiilor private în domeniul cercetării, dezvoltării şi inovării (CDI) și
a cercetării colaborative dintre întreprinderi și organizații de cercetare pentru a
încuraja transferul de cunoștințe, tehnologic și de personal cu expertiză avansată şi
pentru a permite dezvoltarea de produse şi servicii CDI în sectoarele economice cu
potenţial de creştere;
 promovarea instrumentelor financiare menite să susțină riscul de investiţiilor private
în cercetare și inovare şi să stimuleze start‐up‐urilor inovative şi spin‐off‐urile;
 dezvoltarea infrastructurii de cercetare publice şi private, atât ca parte din clustere
existente/emergente, centre de excelenţă şi alte tipuri de structuri de cercetare
(naţionale/ regionale /europene) și în domenii specifice identificate ca prioritare, pe
baza existenței unui potenţial şi/sau a unui avantaj competitiv, cum ar fi sănătatea.
deblocarea potențialului de excelență în cercetare și inovare prin crearea de sinergii cu
acțiunile de cercetare, dezvoltare și inovare ale programului cadru al UE Orizont
2020; » acțiuni pentru promovarea adoptării de către întreprinderi a TIC, inclusiv a
aplicațiilor și inovațiilor comerțului electronic;
 acțiuni pentru dezvoltarea de instrumente de e‐Guvernare pentru întreprinderi și
cetățeni (e‐Guvernare 2.0);
 acțiuni pentru dezvoltarea „cloud computing”;
Obiectiv strategic Programul Operațional Competitivitate (finanțat prin FEDR) susține
creșterea inteligentă, promovarea economiei bazate pe cunoaștere și inovare, prin investiții în
consolidarea cercetării, dezvoltării strategice și inovării și sporirea utilizării, calității și
accesului la tehnologiile informației și comunicațiilor.
Alocare financiară 1,33 mld. euro
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Obiective specifice:
o

Promovarea investițiilor în C&I, dezvoltarea de legături și sinergii între întreprinderi, centrele
de cercetare și dezvoltare și învățământul superior

o

Îmbunătățirea infrastructurilor de cercetare și inovare (C&I) și promovarea centrelor de
competență

o

Consolidarea aplicațiilor TIC pentru guvernare electronică, e-learning, incluziune digitală,
cultura online și e-sănătate

o

Dezvoltarea produselor și serviciilor TIC, a comerțului electronic, și a cererii de TIC

o

Extinderea conexiunii de bandă largă și sprijinirea adoptării tehnologiilor emergente și a
rețelelor pentru economia digitală
Axele prioritare:

o

AXA PRIORITARA 1 - Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul
competitivității economice și dezvoltării afacerilor.

o

AXA PRIORITARA 2 - Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie
digitală competitiva.
AXA PRIORITARA 1 - Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul
competitivității economice și dezvoltării afacerilor.
Categorii de intervenții finanțate: stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin
proiecte de CDI derulate de întreprinderi individuale sau în parteneriat cu institutele de CD și
universități, în scopul inovării de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă
potențial de creștere, măsuri de capital de risc în favoarea IMM-urilor inovative, credite și
garanții în favoarea IMM-urilor inovatoare și a organizațiilor de cercetare care răspund
cererilor de piață, parteneriate pentru transfer de cunoștinte, mari infrastructuri de CD,
dezvoltarea unor rețele de centre CD, coordonate la nivel național și racordate la rețele
europene și internaționale de profil și asigurarea accesului cercetătorilor la publicații
științifice și baze de date europene și internaționale, crearea de sinergii cu acțiunile de CDI
ale programului-cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene și alte programe CDI
internaționale, atragerea de personal cu competențe avansate din străinătate pentru
consolidarea capacității de CD.
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AXA PRIORITARĂ 2 - Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie
digitală competitivă
Categorii de intervenții finanțate: dezvoltarea, consolidarea și asigurarea interoperabilității
sistemelor informatice dedicate serviciilor de e-guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din
viața cetățenilor și întreprinderilor, asigurarea securității cibernetice a sistemelor TIC și a
rețelelor informatice, asigurarea utilizării tehnologiilor de colaborare media sociale,
promovarea conceptelor de date deschise (Open Data) și utilizarea tehnologiilor de tip Big
Data pentru analiza datelor și raportarea lor la nivel național, îmbunătățirea competențelor
digitale și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate, și
e-cultură, sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în
domeniu prin dezvoltarea de clustere/poli de competitivitate, sprijinirea utilizării TIC pentru
dezvoltarea afacerilor, în special a cadrului de derulare a comerțului electronic, îmbunătățirea
infrastructurii în bandă largă și a accesului la internet.
Programul Operațional Regional
 acțiuni pentru consolidarea culturii antreprenoriale și pentru conștientizarea opțiunii și
a sprijinului potențial pentru crearea de întreprinderi;
 acțiuni pentru îmbunătățirea accesului la finanțare, inclusiv prin oferirea unei game
adecvate de instrumente financiare;
 acțiuni pentru îmbunătățirea productivității IMM‐urilor și oferirea de oportunități de
creștere, inclusiv consolidarea accesului la sprijin pentru planificarea afacerilor,
consultanță tehnică, consultanță și sprijin pentru export;
 acțiuni pentru alăturarea în rețea a întreprinderilor în vederea consolidării
schimburilor de cunoștințe și a consolidării participării acestora în cadrul lanțurilor de
desfacere, inclusiv cele la scară internațională;
 acțiuni integrate – situri, competențe, sprijin pentru investiții – în vederea atragerii de
investiții pentru regiunile mai puțin dezvoltate ale României;
 acțiuni de raționalizare a procesului de reglementare și de reducere a poverii
birocratice asupra întreprinderilor;
 dezvoltarea infrastructurii de transfer tehnologic în sectoarele public și privat, în
special în regiunile mai puțin dezvoltate ale României, în concordanță cu principiul
specializării inteligente.
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Obiectiv strategic
Programul Operațional Regional 2014-2020 are ca obiectiv creșterea competitivității
economice și îmbunătățirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale. Acest
obiectiv se va realiza prin sprijinirea proiectelor de dezvoltare a mediului de afaceri, de
dezvoltare a infrastructurii din Romania și a serviciilor.
Alocare financiara 6,7 mld. euro
Obiective specifice:
o

Consolidarea cercetării, dezvoltării tehnologice și a inovării

o

Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii

o

Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon

o

Protecția mediului și promovarea utilizării eficiente a resurselor

o

Promovarea sistemelor de transport durabile

o

Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale

o

Promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei

o

Asistența tehnică
Axele prioritare sunt următoarele:

o

AXA PRIORITARA 1 - Promovarea transferului tehnologic

o

AXA PRIORITARA 2 – Imbunătățirea competitivității IMM-urilor

o

AXA PRIORITARA 3 – Eficiența energetică în clădiri publice

o

AXA PRIORITARA 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane

o

AXA PRIORITARA 5 - Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a
turismului

o

AXA PRIORITARA 6 – Imbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională și
locală

o

AXA PRIORITARA 7 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale
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o

AXA PRIORITARA 8 - Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților
defavorizate din mediul urban

o

AXA PRIORITARA 9 - Dezvoltarea infrastructurii educaționale

o

AXA PRIORITARA 10 – Imbunătățirea activității cadastrale

o

AXA PRIORITARA 11 – Asistența tehnică

AXA PRIORITARA 1 - Promovarea transferului tehnologic
Pentru această axă s-au alocat 165 milioane de euro prin FEDR.
Tipuri de activități: crearea, modernizarea și extinderea infrastructurilor de inovare și transfer
tehnologic, inclusiv dotare.
Potențialii beneficiari: entitățile juridice constituite care desfășoară sau își creează o
infrastructură cu rol de transfer tehnologic.
AXA PRIORITARA 2 – Imbunătățirea competitivității IMM-urilor
Pentru această axă s-au alocat 700 milioane de euro prin FEDR.
Tipuri de activități: construcția/modernizarea și extinderea spațiului de producție/servicii
IMM, inclusiv dotare cu instalații, ehipamente (inclusiv sisteme IT), utilaje, mașini, inclusiv
noi tehnologii și crearea/modernizarea/extinderea incubatoarelor/acceleratoarelor de afaceri,
inclusiv dezvoltarea serviciilor aferente.
Potențiali beneficiari: IMM-uri.
AXA PRIORITARA 3 – Eficiența energetică în clădiri publice
Pentru această axă s-au alocat 300 milioane de euro prin FEDR.
Tipuri de activități: eficiența energetică a clădirilor publice, inclusiv măsuri de consolidare a
acestora.
Potențiali beneficiari: autorități publice centrale și locale.
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AXA PRIORITARA 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane
Pentru această axă s-au alocat 2654 milioane de euro prin FEDR.
Tipuri de activități: eficiența energetică a clădirilor rezidențiale, inclusiv măsuri de
consolidare a acestora, investiții în iluminatul public, măsuri pentru transport urban (căi de
rulare/piste de bicilcliști/achiziție mijloace de transport ecologice/electrice etc.), regenerarea
și revitalizarea zonelor urbane (modernizare spații publice, reabilitare clădiri/terenuri
abandonate, centre istorice etc.).
Potențiali beneficiari: autorități publice locale - mediu urban.
AXA PRIORITARA 5 - Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a
turismului
Pentru această axă s-au alocat 295 milioane de euro prin FEDR.
Tipuri de activități: restaurarea, protecția și valorificarea prin turism a patrimoniului cultural,
valorificarea economică a potențialului turistic balnear, precum și a potențialului turistic cu
specific local.
Potențiali beneficiari: autorități publice locale și centrale, ONG-uri, unități de cult,
parteneriate.
AXA PRIORITARA 6 – Imbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională și
locală
Pentru această axă s-au alocat 1000 milioane de euro prin FEDR.
Tipuri de activități: reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri județene care asigură
conectivitatea,

directă

sau

indirect,

către

rețeaua

TEN

T,

construcția/reabilitarea/modernizarea șoselelor de centură cu statut de drum județean aflate pe
traseul drumului județean respectiv.
Potențiali beneficiari: autorități publice locale (CJ).
AXA PRIORITARA 7 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale
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Pentru această axă s-au alocat 400 milioane de euro prin FEDR
Tipuri de activități: construirea/reabilitarea/modernizarea infrastructurii de servicii medicale,
inclusiv dotarea cu echipamente, reabilitarea/modernizarea infrastructurii pentru servicii
sociale nerezidențiale, inclusiv dotarea cu echipamente.
Potențialii beneficiari: furnizori de servicii sociale de drept public și privat, acreditați
conform legii.
AXA PRIORITARA 8 - Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților
defavorizate din mediul urban
Pentru această axă s-au alocat 90 milioane de euro prin FEDR
Tipuri de activități: construirea/reabilitarea/modernizarea locuințelor sociale, investiții în
infrastructura de sănătate, educație și servicii sociale, stimularea ocupării – activități de
economie socială, activități de dezvoltare comunitară integrată, activități de informare,
consiliere.
Potențialii beneficiari: parteneriate între unități administrativ-teritoriale (APL), furnizorii de
servicii sociale de drept public sau privat, acreditați conform legii, ONG-uri.
AXA PRIORITARA 9 - Dezvoltarea infrastructurii educaționale
Pentru această axă s-au alocat 340 milioane de euro prin FEDR
Tipuri

de

activități:

construcția/reabilitarea/modernizarea/echiparea

infrastructurii

educaționale antepreșcolare (creșe), preșcolare (grădinițe) și a celei pentru învățământul
general obligatoriu (școli I-VIII), reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii școlilor
profesionale, liceelor, infrastructurii educaționale universitare.
Potențialii beneficiari: unități administrativ-teritoriale (APL), instituții de învățământ superior
de stat.
AXA PRIORITARA 10 – Imbunătățirea activității cadastrale
Pentru această axă s-au alocat 250 milioane de euro prin FEDR
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Tipuri de activități: proiect major elaborat pentru o implementare în trei faze: integrarea
datelor existente și extinderea înregistrării sistematice în zonele rurale ale României, servicii
îmbunătățite de înregistrare cadastrală, management, strategie și tactici.
Potențialii beneficiari: ANCPI, unități admistrativ-teritoriale (APL).
AXA PRIORITARA 11 – Asistența tehnică
Pentru această axă s-au alocat 104 milioane de euro prin FEDR
Tipuri de activități: sprijinirea Autorității de Management și a Organismelor Intermediare
pentru implementarea diferitelor etape ale POR, activități de publicitate și informare specifice
POR.
Potențialii beneficiari: autoritatea de management POR și organismele intermediare POR.

Programul Operațional pentru pescuit și afaceri maritime
 investiții în sectorul acvaculturii: noi unități, modernizarea unităților existente,
diversificarea speciilor, îmbunătățirea potențialului siturilor de acvacultură;
 promovarea de noi surse de venit în interiorul sectorului (activități de procesare, de
marketing) și în afara acestuia (activități ecologice, turism, educație);
 investiție în porturi pescărești, adăposturi, debarcadere, centre de primă vânzare;
 îmbunătățirea condițiilor de muncă legate de sănătatea și siguranța la bordul navelor
de pescuit în apele interioare și maritime;
 sprijin

pentru

organizarea și

înființarea,

funcționarea

lanțului

producători ‐ procesatori‐ comercianți;

 diversificarea pescuitului și a sectorului acvaculturii prin sprijinirea creării de noi
întreprinderi mici și crearea de locuri de muncă în domeniu.
Un element esenţial în buna funcţionare a întreprinderilor şi dezvoltarea
antreprenoriatului îl reprezintă asigurarea unei forţe de muncă calificată şi
adaptabilă. În acest sens, sunt create oportunităţi de investiţie în educaţie şi instruire,
atât printr‐un program dedicat capitalului uman, cât şi prin programele pentru
sectorul agricol şi sectorul pescuit şi acvacultură.
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Programul Operațional Capital Uman
 încurajarea și facilitarea participării angajatorilor la dezvoltarea forței de muncă și a
învățării pe tot parcursul vieții;
 Îmbunătățirea corelării

învățământului profesional şi tehnic cu nevoile pieței

muncii, asigurându‐se relevanța ofertei de formare, acordându‐se prioritate sectoarelor
cu potențial viitor de creștere și promovându‐se parteneriate între persoanele
interesate relevante;
 Modernizarea învățământului terțiar prin dezvoltarea studiilor aprofundate
sprijinirea

internaționalizării

învățământului

superior,

inclusiv

a

și

cercetării

aprofundate și a mobilității.
Obiectiv strategic Programul Operațional Capital Uman are ca obiectiv creșterea economică
incluzivă prin investiții în încurajarea ocupării și a mobilității forței de muncă, în special în
rândul tinerilor și al persoanelor situate în afara pieței muncii, promovarea incluziunii sociale
și combaterea sărăciei, precum și susținerea educației, dezvoltarea competențelor și
încurajarea învățării pe tot parcursul vieții.
Alocare financiara 4,22 mld. euro
Obiective specifice:
o

Promovarea calității sistemului de educație și formare profesională inițială și continuă,
inclusiv a învățământului superior și a cercetării

o

Promovarea culturii antreprenoriale și îmbunătățirea calității și productivității muncii

o

Facilitarea inserției de lungă durată pe piața muncii a tinerilor și a șomerilor

o

Dezvoltarea unei piețe a muncii moderne, flexibile și incluzive

o

Promovarea (re)inserției pe piața muncii a persoanelor inactive, inclusiv în zonele rurale

o

Imbunătățirea serviciilor publice de ocupare

o

Facilitarea accesului la educație și pe piața muncii a grupurilor vulnerabile
Axele prioritare sunt urmatoarele:

o

AXA PRIORITARA 1 – Inițiativa locuri de muncă pentru tineri
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o

AXA PRIORITARA 2 – Imbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETs (cu vârsta
cuprinsă între 16 - 25 ani)

o

AXA PRIORITARA 3 - Locuri de muncă pentru toți

o

AXA PRIORITARA 4 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei

o

AXA PRIORITARA 5 - CLLD (Strategii de dezvoltare bazate pe comunitate)

o

AXA PRIORITARA 6 – Educație și competențe

o

AXA PRIORITARA 7 – Asistența tehnică
AXA PRIORITARA 2 – Imbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETs (cu vârsta
cuprinsă între 16 și 25 ani)
Măsurile aferente primelor două axe sunt:
- Servicii personalizate de informare, consiliere și orientare pentru identificarea celor mai
bune opțiuni de sprijin- educație, formare, ocupare- sau, acolo unde este posibil sau necesar,
o combinație a celor trei opțiuni de sprijin.
-Programe de formare profesională
-Evaluare și certificare pentru recunoașterea competențelor dobândite în context informal și
non-formal
-Sprijin financiar pentru inființarea de întreprinderi
-Consiliere și formare în domeniul antreprenoriatului
AXA PRIORITARA 3 - Locuri de muncă pentru toți
Grup țintă:
Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, în special: șomerii pe termen lung,
persoanele inactive, lucrătorii în vârstă (55-64 de ani), persoane de etnie romă, persoane cu
dizabilități, alte grupuri vulnerabile, persoanele din mediul rural.
Categorii de investiții prevăzute:
- îmbunătățirea participării pe piața muncii pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de
muncă și a celor inactive, vizând în special șomerii pe termen lung, lucrătorii în vârstă (55-64
ani), persoanele de etnie romă, persoanele cu dizabilități, precum și cele din mediul rural sau
208

Strategia de dezvoltare a Comunei Gura Caliței, Judeţul Vrancea – 2014-2020
alte

grupurivulnerabile

- creșterea ocupării prin încurajarea antreprenoriatului și a înființării de întreprinderi
-

stimularea

participării

angajatorilor

la

formarea

profesională

a

angajaților

- adaptarea la schimbare a lucrătorilor, întreprinderilor și a antreprenorilor.
AXA PRIORITARA 4 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei
Măsuri integrate destinate comunităților aflate în risc de sărăcie: domenii vizate: educație,
stimulente pentru ucenicie și stagii, sprijin pentru dezvoltarea de întreprinderi sociale de
inserție, sprijinirea dezvoltării de servicii sociale, precum și de servicii comunitare integrate
medicale și sociale furnizate la nivelul comunității, acțiuni de facilitare și mediere a relațiilor
dintre diverșii actori relevanți, creșterea incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile,
dezvoltarea economiei sociale și promovarea antreprenoriatului social, îmbunătățirea calității
si accesului la servicii sociale și de asistență medicală.
Grup țintă:
- persoane expuse riscului de sărăcie și excluziune socială, în special: copiii, șomerii și
persoanele cu venituri foarte scăzute, persoanele vârstnice, populația de etnie romă,
persoanele cu dizabilități.
Orientări principale:
- apeluri comune POCU/POR (urban) si POCU/PNDR (rural) pentru investiții integrate
- prioritate pentru comunitățile cu populație romă semnificativă
- încurajarea dezvoltării economiei sociale, inclusiv a antreprenoriatului social, inclusiv prin
utilizarea instrumentelor financiare.
AXA PRIORITARA 6 – Educație și competențe
- reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului la
învățământul

preșcolar,

primar

și

secundar

de

calitate

- îmbunătățirea calității și a eficienței învățământului terțiar și a accesului la acestea
- creșterea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții
AXA PRIORITARA 7 – Asistența tehnică
Primele trei axe se concentrează pe activitate de ocupare locuri de muncă, axele 3 și 4 pe cea
de incluziune socială, pe când cea de a șasea pe educație și formare.
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Fondul pentru mediu:
 Finanţarea poate fi accesată de unităţile administrativ-teritoriale .
 Ajutorul public nerambursabil va putea fi între minim 1.000 lei şi maxim 20.000.000
lei / proiect, cu o rată de finanţare de până la 60% .
 Proiectele trebuie să respecte următoarele condiţii:
Proiectul se încadrează într-una din următoarele categorii:
 prevenirea poluării (se pot face investiţii privind: instalaţii şi echipamente pentru
prevenirea şi controlul integrat al poluării; sisteme şi echipamente noi pentru
monitorizare; echipamente noi de reţinerea emisiilor pentru unităţi industriale sau care îşi
reprofilează ori diversifică activitatea; echipament de monitorizare în vederea prevenirii
poluării; instalaţii reducere emisii COV; exhaustare);
 reducerea impactului asupra atmosferei, apei și solului (se pot face investiţii privind:
staţii de epurare industriale noi; staţii de preepurare; înlăturarea efectelor produse de
procesele geomorfologice gravitaţionale (alunecări de teren, prăbuşiri etc.); protecţia
apelor subterane; extinderea şi modernizarea staţiilor de epurare existente pentru operatori
economici; proiecte pentru captarea/reducerea COV (exhaustare, desprăfuire etc.);
protecţia şi gospodărirea reţelei hidrografice, inclusiv domeniul lacustru; lucrări de
ameliorare/reabilitare a solurilor poluate cu ţiţei si produse petroliere şi lucrări de
depoluare a apelor subterane şi de suprafaţă, inclusiv a celor lacustre; perdele forestiere
pentru protecţia împotriva pulberilor şi zgomotului) ;
 reducerea nivelurilor de zgomot (se pot face investiţii privind: întocmirea hărţilor de
zgomot; echipamente/tehnologii care determină reducerea nivelului de zgomot) ;
 gestionarea deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase (se pot face investiţii privind:
instalaţii pentru valorificare deşeurilor lemnoase şi a rumeguşului; depozite de deşeuri
(halde de la termocentrale, industria metalelor feroase si neferoase, fosfogips, steril,
exploatări miniere la zi etc.); staţie de transfer a deşeurilor; instalaţie de
tratare/neutralizare

a

deşeurilor

nepericuloase

şi

inerte;

instalaţii

de

valorificare/eliminare (inclusive incinerare) a deşeurilor periculoase; instalaţii pentru
reciclarea deşeurilor provenite din construcţii; instalaţii de reciclare a deşeurilor de
materiale plastice; instalaţii pentru reciclarea deşeurilor electrice si electronice,
instalaţii

pentru

valorificarea

deşeurilor

de

ambalaje;

instalaţii

pentru

valorificarea/eliminarea unor deşeuri de uleiuri uzate, acumulatori uzaţi, VSU-uri);
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 protecţia resurselor de apă, staţiile de tratare, staţiile de epurare pentru comunităţi
locale (se pot face investiţii privind: staţii de tratare a apei; staţii de epurare a apei
uzate; amenajarea/modernizarea captărilor de apă; echipamente/tehnologii privind
reducerea consumurilor de apă);
 gospodărirea integrată a zonei costiere (se pot face investiţii privind: protecţia zonei
costiere împotriva eroziunii datorate valurilor; refacerea/protecţia zonelor umede
aflate in contact cu marea; refacerea plajelor şi falezelor) ;
 conservarea biodiversităţii (se pot face investiţii privind: identificarea şi susţinerea
realizării de situri de importanţă europeană – Natura 2000; identificarea si susţinerea
de noi arii naturale protejate; reconstrucţia ecologică în arii naturale protejate) ;
 administrarea ariilor naturale protejate (se pot face investiţii privind: administrarea
parcurilor naturale; administrarea parcurilor naţionale; administrarea rezervaţiilor
naturale; administrarea oricăror altor arii naturale protejate);
 educaţia şi conştientizarea publicului privind protecţia mediului ;
 creşterea producţiei de energie din surse regenerabile (se pot face investiţii privind:
instalaţii de producere a energiei din surse regenerabile) ;
 reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (se pot face investiţii privind:
echipamente de captare/stocare/reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră) ;
 reconstrucţia ecologică şi gospodărirea durabilă a pădurilor (se pot face investiţii
privind: reconstrucţia si gospodărirea în arealele de protecţie; refacerea sau
substituirea în cadrul pădurilor degradate conform tipului natural fundamental în
vederea realizării protecţiei solului şi substratului litologic)
 împădurirea terenurilor degradate situate în zonele deficitare în păduri, stabilite în
condiţiile legii (se pot face investiţii privind: ameliorarea prin împăduriri a terenurilor
degradate în urma fenomenelor de eroziune în suprafaţă, a terenurilor nisipoase, a
terenurilor cu exces de umiditate, a terenurilor ocupate de halde, precum şi a
terenurilor sărăturate, puternic acide, poluate cu substanţe chimice).
o Durata maximă de implementare a unui proiect, în funcţie de tipul lui,
variază de la 12 la 26 luni de la semnarea contractului de finanţare;
o Proiectul se implementează pe teritoriul României;
o Proiectul respectă reglementările naţionale şi comunitare privind egalitatea
de şanse, dezvoltarea durabilă, achiziţiile publice, informarea şi publicitatea.
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Anexa 3.
Instituţii responsabile cu accesarea fondurilor europene post-aderare
Instituţie
Comisia Europeană

Instituţie
La nivel central
Ministerul Mediului şi
Dezvoltării Durabile

Instituţii la nivel european
Tip program
Adresa de website/Locaţie
Granturi,
http://ec.europa.eu/grants/index_en.htm#policy
Fonduri şi
Programe
finanţate de la
bugetul UE
Instituţii la nivel central, regional şi local
Program
Adresa de website/Locaţie
Operaţional
www.mmediu.ro
POS Mediu
Str. Justiţiei, nr. 59-61, sector 4, Bucureşti Tel: 021 301 83
49, Fax: 021 316 07 78 Mălina Frateanu: e-mail:
malina.frateanu@mmediu.ro
Victor Ionescu, victor.ionescu@mmediu.ro
www.arpmgl.ro

La nivel regional
Regiunea 2 sud-est
Agenţia Regională de
Protecţia Mediului Galaţi
La nivel judeţean
Agenţia pentru Protecţia
Mediului Vrancea

La nivel central
Ministerul Economiei şi
Finanţelor

Str. Dinicu Golescu nr.2 , Focsani , judetul Vrancea
Telefon
: +40
0237217542
+40
0237216812
Fax: +400237239584
E-mail : office@apmvn.anpm.ro
web : http://apmvn.anpm.ro

POS Creşterea
Competitivităţii
Economice

http://amposcce.minind.ro/
Calea Victoriei, nr. 152, sector 1, Bucureşti
tel. 021/202 52 58 ; 021/202 51 34; fax. 021/202 52 75 ;
Valentin Barbu – Consilier, e -mail:
valentin_barbu@minind.ro
Carmen Boteanu – Expert, e-mail:
carmen_boteanu@minind.ro

La nivel central
Ministerul pentru IMM,
Comerţ, Turism şi Profesii
liberale

www.animmc.ro
Str. Poteraşi nr. 11, sector 4, Bucureşti
Tel 021.3361451, Fax: 021.3361843
Lili Scelcunov - Consilier,
lili.scelcunov@mimmc.ro, Mariana
Spranceana - Consilier mariana.spranceana@mimmc.ro

Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică
(ANCS)

www.mct.ro
Str. Mendeleev, nr. 21-25, cod 010362,
sector 1, Bucureşti, Romania
tel/fax: 021/318.30.59, tel/fax: 021/311 35
50
Irina Roman, e-mail: irina@mct.ro
Daniela Gheorghian, e-mail:
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dgheorg@mct.ro
structurale@mct.ro
Organismul Intermediar pentru Promovarea
Societăţii Informaţionale

Direcţia Generală Politică Energetică, Organismul
Intermediar pentru Energie

Web: http://www.ccia-vrancea.ro/

La nivel local
OTIMMC Vrancea
La nivel central
Ministerul Transporturilor

La nivel regional
La nivel central
Ministerul Muncii, Familiei şi
Egalităţii de Şansă

www.mcti.ro
Bulevardul Libertăţii Nr. 14 Sector 5, Cod
050706, Bucureşti
tel. 021/ 311 41 55; fax. 021/ 311 41 57
Theodor Predutoiu – expert, e-mail:
predutoiu.theodor@mcti.ro,
fonduri@mcti.ro
http://oie.minind.ro/
Calea Victoriei nr. 152, Cod poştal 70034,
sector 1, Bucureşti
Tel./fax. 021.202.53.85/.021.202.53.92
Cristian Georgescu – Manager Public, email: cristian_georgescu@minind.ro,
asistenta-oie@minind.ro
Adresa: Focsani, Str. Cuza Voda 14, cod 5300
Telefon: 0237/ 21.32.10; 21.33.99

POS Transport

POS Dezvoltarea
Resurselor Umane

La nivel central
Agenţia Naţională de Ocuparea
Forţei de Muncă

La nivel central
OI POS DRU în cadrul MEN

www.mt.ro
Bulevardul Dinicu Golescu nr.
38, Sector 1, Bucureşti
Tel : 004021 - 319.61.47, Fax :
004021 - 319.61.78
e-mail: postransport@mt.ro
www.mmssf.ro
str. Dem. I. Dobrescu nr.2-4,
sect. 1, Bucureşti
amposdru@amposdru.mmssf.ro
http://www.anofm.ro/
Str. Sfântul Dumitru, nr.3,
sector 3, Bucureşti Tel:
021/313.91.40
e-mail: mass.media@anofm.ro

http://www.posdru.edu.ro/
Adresa: Str. Spiru Haret, nr. 12, cam. 15,
sector 1, Bucureşti Tel: 021/311.75.25, Fax:
021/311.75.26 e-mail: oiposdru@gmail.com
www.tvet.ro
Strada Spiru Haret nr. 10-12, Bucureşti
Tel: 021/311.11.62 sau 021/312.11.61, Fax:
021/312.54.98
e-mail: vet@tvet.ro
B-dul Al I Cuza, 172 (sediul ISJ Brăila)
Tel: 0239 619 133 Fax: 0239 619 133
e-mail: sudest@oiposdru.edu.ro

La nivel central
Centrul Naţional pentru Dezvoltarea
Învăţământului Profesional şi Tehnic

La nivel regional
Unitatea Regională POS DRU Sud-Est
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Unitatea Regională POS DRU BucureştiConstanţa
Bucureşti, Str.13 Septembrie, nr.209, sector
5 (sediul ISJ Constanţa)
Tel: 021/317.36.50 interior 219, Fax:
021/317.36.54 sau 021/311.75.26
e-mail:
oiposdru.bucurestiConstanţa@gmail.com
http://modernizare.mai.gov.ro
PO Dezvoltarea
Adresa: Piaţa Revoluţiei nr.1,
Capacităţii
intrarea D, et.5, Bucureşti
Administrative
Telefon: 021/311.76.55, Fax:
021/311.76.54
e-mail:: amdca@mai.gov.ro
www.mie.ro
Programul Operaţional
B-dul. Libertăţii nr. 12, sector
Regional
5, Bucureşti
Tel: 021/311.41.94 sau
021/311.41.89, Fax:
021/311.41.95
www.adrse.ro
Str. P-ta Independentei, nr.1,
et. 5, Brăila, cod: 810210
Tel./fax:
0339.40.10.18/0339.40.10.17

La nivel regional
OI POS DRU în cadrul MEN

La nivel central
Ministerul Internelor şi Reformei
Administrative - Direcţia Generală
pentru Dezvoltarea Capacităţii
Administrative
La nivel regional
La nivel central
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice şi Locuinţelor
Direcţia Generală Dezvoltare
Regională
La nivel regional
Agenţia pentru dezvoltare regională
sud-est

La nivel central
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale

PNDR
Programul Naţional
pentru Dezvoltare
Rurală

La nivel central
Agentia Agenţiei pentru Finanţarea
Investiţiilor Rurale (AFIR)
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Bucureşti, B-dul Carol I,
nr. 24, sector 3, codul
poştal 020921, oficiul
poştal 37;
Telefon centrala: 004-021307-23-00, 004-021-30723-45,
004-021-307-85-00
E-mail: feadr@madr.ro
Sediul Central - București
Str. Stirbei Vodă, nr. 43,
sector 1, București
Web: www. afir.info
Cabinet Director General
Str. Știrbei Vodă, nr. 43,
Sector 1, București
Tel.: 031-860.11.02; 021402.27.50; Fax: 021315.67.79
E-mail: cabinet@ afir.info
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Adresă
Strada Revoluţiei, nr.18A,
Constanţa, judeţ Constanţa
Tel: 0241 / 617.066; 0341
/ 860.265;
Fax: 0241 / 617.122
E-mail: crfir2constanta@
afir.info

La nivel regional
CRFIR
Centrul Regional pentru Finanțarea
Investițiilor
Rurale 2 Sud-Est CONSTANŢA

Adresă
Str. Republicii, nr. 5, Focşani,
Judeţul Vrancea
Tel : 0237 / 221. 032; 0337 / 860.
287
Fax: 0237 / 622. 704
E-mail: ojfir.vrancea@ afir.info

La nivel local
OJFIR
Oficiul Judeţean pentru Finanțarea
Investițiilor Rurale ( OJFIR)
VRANCEA
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ANEXA 4.
LISTĂ DE ABREVIERI
ACIS =Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale
ADI =Asociație de Dezvoltare Intercomunitară
AFIR=Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale
AJOFM=Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă
ANOFM =Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă
AT =Asistență Tehnică
CDI= Cercetare Dezvoltare Inovare
CE Comisia Europeană
CFM 2014-2020 =Cadrul Financiar Multianual 2014-2020
COV= Compuşi organici volatili (sunt substanţe dăunătoare pentru sănătatea umană şi
mediu)
CSC =Cadrul Strategic Comun
FC =Fondul de Coeziune
FEADR =Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală
FEDR =Fondul European pentru Dezvoltare Regională
FEPAM= Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime
FSE= Fondul Social European
GAL =Grup de Acțiune Locală
HG – Hotărâre de Guvern
IMM =Intreprinderi Mici și Mijlocii
LEADER = “Liaison Entre Action de Development de l’Economie Rurale”( “Legaturi intre
actiuni pentru dezvoltarea economiei rurale.”)
MAEur= Ministerul Afacerilor Europene
MDRAP= Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice
MFE= Ministerul Fondurilor Europene
NEET= Tineri care nu au un loc de muncă și nici nu urmează un program de educație sau
formare (”not in employment, education or training”, conform definiției Comisiei Europene)
OI= Organism Intermediar
ONG =Organizație non-Guvernamentală
OUG – Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului
OT= Orientări tematice al Cadrului Strategic Comun
PAC= Politica Agricolă Comună
PATJ= Plan de Amenajare a Teritoriului Județean
PNDL =Programul Național de Dezvoltare Locală
PNDR – Programul Naţional de Dezvoltare Rurală
PO =Program Operațional
POR – Programul Operaţional Regional
POS= Program Operațional Sectorial
PPP= Parteneriat Public Privat
PUG=Plan urbanistic general
PIGT Planul Național de Implementare a Garanției pentru Tineri
PO CU Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020
RLU =Regulamente locale de urbanism
SPO Serviciul Public de Ocupare
SPAS=Serviciul Public de Asistenţă Socială
TEN T= Reteaua Europeană de Transport
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TIC =Tehnologia Informației și Comunicării
UE =Uniunea Europeană
VSU=vehicule scoase din uz
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ANEXA 5. CONTACTE UTILE

INSTITUŢIA

DATE DE CONTACT

Comisia Europeană
Parlamentul European
Reprezentanţa Comisiei Europene în România

www.ec.europa.eu
www.europarl.europa.eu
http://ec.europa.eu/romania
/index_ro.htm
www.ccre.org
www.guv.ro
www.mai.gov.ro
www.mae.ro
www.maap.ro
www.mapn.ro
www.mcsi.ro
www.cultura.ro
www.mie.ro
www.minind.ro
www.edu.ro
www.mfinante.ro
www.minind.ro
www.just.ro
www.mmediu.ro
www.mmuncii.ro
www.ms.ro
www.mts.gov.ro
www.mt.ro
www.afm.ro

Consiliul Municipalităţilor si Regiunilor Din Europa
Guvernul României
Ministerul Administraţiei si Internelor
Ministerul Afacerilor Externe
Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale
Ministerul Apărării Naţionale
Ministerul Comunicaţiilor si Societăţii Informaţionale
Ministerul Culturii si Patrimoniului Naţional
Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului
Ministerul Economiei
Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice
Ministerul Finanţelor Publice
Ministerul Economiei, Comerţului si Mediului de Afaceri
Ministerul Justiţiei
Ministerul Mediului si Pădurii
Ministerul Muncii, Familiei si Protecţiei Sociale
Ministerul Sănătăţii
Ministerul Tineretului si Sportului
Ministerul Transporturilor si Infrastructurii
Administraţia Fondului de Mediu
Agenţia pentru Implementarea Proiectelor si
Programelor pentru IMM-uri
www.aippimm.ro
Agenţia de Plăţi si Intervenţii în Agricultură
www.apia.org.ro
Agenţia de Plăţi, Dezvoltare Rurală si Pescuit
www.apdrp.ro
Agenţia Naţională de Consultanţă Agricolă
www.consultantaagricola.ro
Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România
Telefon/Fax: 0247 316 077
Biroul European de Reprezentare – Bruxelles
www.uncjr.ro
Biroul de reprezentare AMR Bruxelles
www.amr.ro
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Est
www.adrse.ro
Direcţia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală Vrancea
secretariat@dadrvrancea.ro
Prefectura Vrancea
http://www.prefecturavrancea.ro
Consiliul Judeţean Vrancea
http://www.cjvrancea.ro/
Camera de Comerţ, Industrie si AgriculturăVrancea
http://www.ccia-vrancea.ro/
Directia Sanitar Veterinară si pentru Siguranţa
Alimentelor Vrancea
http://www.dsv-vrancea.ro/
Direcţia de Sănătate Publică Vrancea
http://www.aspvn.ro/
Casa de Asigurări de Sănătate Vrancea
http://www.casvn.ro/
Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliară Vrancea
vn@ancpi.ro

Agentia de Protectie a Mediului Vrancea

office@apmvn.ro
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www.apmvn.ro
Garda Naţională de Mediu – Comisariatul Judetean Vrancea
Sistemul de Gospodărire a Apelor Vrancea
Direcţia pentru Cultură, Culte si Patrimoniu
Cultural Naţional
Inspectoratul Scolar Judeţean Vrancea
Direcţia Generală a Finanţelor Publice
a Judeţului Vrancea
Direcţia Judeţeană pentru Statistică Vrancea

cjvrancea@gnm.ro
sgavn@vnet.ro
sgavn@upcmail.ro
contact@mail.vrancea.djc.ro
www.vrancea.djc.ro
secretariat@isj.vn.edu.ro
www.isjvn.vn.edu.ro

admin.fcvnjudx01.vn@mail.mfinante.gv.ro
tele@vrancea.insse.ro
www.vrancea.insse.ro
Sucursala de Distribuţie a Energiei Electrice Focsani
office@edf.dtcom.ro
Distrigaz Sud SA - Sector de Distribuţie Gaze Naturale
Tel: 0237.238015
Direcţia pentru Sport a Judeţului Vrancea
dtsvrancea@yahoo.com
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