
” Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Pârscov, județul Buzău 

pentru perioada 2021-2027” 

 

1 
 

 

 

Dragi cetățeni ai comunei Pârscov 

 

Strategia de dezvoltare locală a comunei Pârscov pentru perioada 2021 

- 2027 prezintă acţiunile pe care administraţia publică locală le va iniţia pentru a 

crea condiţiile necesare dezvoltării viitoare a comunei şi relevă proiectele şi 

oportunităţile pe care ni le oferă Uniunea Europeană.  

Ca parte a comunităţii europene, comuna Pârscov are nevoie de o 

viziune clară pentru a putea orienta eforturile proprii şi de o strategie care să 

sublinieze rolul important ce revine valorificării potenţialului de absorbţie a 

fondurilor europene.  
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O asemenea viziune, pe care suntem în măsură să o prezentăm 

comunității locale, are în vedere principalele direcţii de dezvoltare pe care comuna 

Pârscov ar trebui să le urmeze. Aceste direcţii sunt aliniate strategiilor de 

dezvoltare județeană, regională şi naţională, dar şi directivelor, valorilor şi 

principiilor europene. 

 Fără îndoială că viitorul nostru se află în mâinile noastre, iar pentru a 

ni-l face aşa cum îl dorim este obligatoriu să urmăm o metodologie specifică, în 

acord cu anumite principii şi valori. 

 Este foarte important ca efortul de elaborare a acestui document 

strategic să fie urmat de asumarea publică şi conştientă a acestuia.  

Consultarea publică ne-a asigurat că am identificat corect elementele 

care corespund viziunii noastre şi ne-a ajutat să consolidăm scopurile şi obiectivele 

strategice.  

Acestea trasează principalele atribute ale acţiunii noastre pentru 

găsirea celor mai potrivite direcţii de dezvoltare care, odată implementate, vor 

schimba în mai bine viaţa locuitorilor comunei.  

Strategia comunei Pârscov pentru perioada 2021 - 2027 îşi propune să 

aducă toţi factorii implicaţi în îndeplinirea sa la o stare de colaborare sub o aceiaşi 

viziune, pentru utilizarea cu un mai mare folos a resurselor proprii, cât şi a celor 

care pot veni din exteriorul comunei.  

 Pe baza strategiei se fundamentează şi se justifică cererile de finanţare 

pentru atragerea de resurse financiare nerambursabile din diferite fonduri. 

 De aceea este important să se acorde o atenţie deosebită elaborării 

acestui document strategic şi să se asigure o participare cât mai largă a actorilor 

locali la elaborarea lui şi, mai ales, la aplicare acestuia. 

Comuna Pârscov este pe drumul  modernizării și emancipării, un 

destin asumat inclusiv de administratia locală, un proces pentru care am stabilit, în 

mod real, etape de dezvoltare pe termen mediu și lung. Un astfel de program de 

dezvoltare locală durabilă îl propunem cetățenilor comunei Pârscov, pentru că 

destinația finală a strategiilor propuse este ridicarea nivelului de trai și siguranta 

că generațiile viitoare vor trăi într-un mediu sănătos. 

 

Cu considerație, 

Primarul comunei Pârscov 

Daniel  Mihai 
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CAPITOLUL I 

INFORMAȚII GENERALE 

 

I.1. Considerații generale 

DEZVOLTAREA DURABILĂ - reprezintă satisfacerea necesităţilor 

prezentului, fără a se compromite dreptul generaţiilor viitoare la existenţă şi la 

dezvoltare. Dezvoltarea durabilă îmbunătăţeşte calitatea vieţii oamenilor, în limitele 

funcţionării sistemelor de menţinere a vieţii de pe planetă. Dezvoltarea durabilă este mai 

mult un proces de schimbare decât un scop în sine; ea poate introduce noi viziuni asupra 

satelor noastre, dar trebuie să pornească de la interesele comunităţii locale.  

DEZVOLTAREA REGIONALĂ - constituie ansamblul politicilor 

autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, elaborate în scopul armonizării 

strategiilor, politicilor şi programelor de dezvoltare sectorială pe arii geografice, 

constituite în “regiuni de dezvoltare” şi care beneficiază de sprijinul Guvernului, al 

Uniunii Europene şi al altor instituţii şi autorităţi naţionale şi internaţionale interesate.  

Pornind de la definiţia Dezvoltării durabile şi cea a Dezvoltării regionale orice 

comunitate rurală modernă trebuie să asimileze şi să promoveze o viziune strategică în 

ceea ce priveşte dezvoltarea sa viitoare. Lipsa unei asemenea viziuni duce la o activitate 

administrativă haotică, în cadrul căreia se pot rata oportunităţi şi se consumă iraţional 

resurse preţioase. Proiectele şi programele operaţionale funcţionează cel mai bine atunci 

când fac parte dintr-un cadru coerent şi când există o coordonare la nivel strategic. 

Planificarea strategică trebuie însoţită de promovarea, la nivelul administraţiei publice 

locale, a unui management strategic integrat la toate nivelurile, capabil să identifice şi să 

speculeze oportunităţile apărute în beneficiul comunităţii.  
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Dezvoltarea durabilă - a fost definită iniţial în anul 1987 în Raportul Comisiei 

Mondiale pentru Mediu şi Dezvoltare a ONU, cunoscut sub numele de Raportul 

Brundtland: ,,Umanitatea are capacitatea de a realiza o dezvoltare durabilă - de a garanta 

satisfacerea necesităţilor actuale fără a compromite capacitatea generaţiilor viitoare de a-

şi satisface propriile necesităţi". 

Noi abordări sunt necesare pentru a rezolva problemele prezentului şi pe cele 

ale viitorului. Dacă cetăţenii şi autorităţile publice locale nu vor realiza faptul că există o 

profundă schimbare în contextul rezolvării de probleme la nivel local, şansele ca reacţia 

lor să fie cea potrivită sunt foarte slabe. 

 Ideea aceasta s-a dezvoltat la Conferința Natiunilor Unite pentru Mediu și 

Dezvoltare, denumită și Summitul Pământului de la Rio,  din anul 1992, în cadrul căreia 

a fost exprimată îngrijorarea cu privire la creşterea efectelor negative pe care noi 

oamenii, conştient sau nu, le avem asupra planetei: încălzirea globală, distrugerea 

habitatelor, diminuarea stratului de ozon, poluarea etc. De asemenea, s-a subliniat faptul 

că diferenţa dintre statele lumii cu privire la utilizarea resurselor naturale este în 

continuă creştere, fapt care atrage deosebiri semnificative privind nivelul de trai al 

oamenilor din întreaga lume.  

În acest sens, ca un început al rezolvării problemelor sociale şi de mediu, 

conducătorii statelor reuniţi la acea conferinţă au semnat o înţelegere cu privire la 

elaborarea unor strategii noi care să asigure o dezvoltare durabilă a societăţii umane, 

numite generic AGENDA 21. Acest document, care abordează problema dezvoltării 

societăților și economiilor prin concentrarea asupra conservării și protecției mediului și a 

resurselor naturale, este un program de acțiune pentru secolul 21 orientat către 

dezvoltarea durabilă.  

Agenda locală 21 (AL21) s-a constituit tot ca o initiativă a Conferinței 

Natiunilor Unite pentru Mediu și Dezvoltare, reprezentând baza și planul de actiune ale 
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conceptului de dezvoltare durabilă. Natiunile care și-au luat angajamentul de a lua parte 

la Agenda 21 sunt monitorizate de Comisia Internațională pentru Dezvoltare Durabilă și 

sunt încurajate să promoveze Agenda 21 la nivel local și regional în cadrul propriilor 

țări. 

”Agenda locală 21” permite administrațiilor locale din întreaga lume să-și 

definească dezvoltarea durabilă pe termen mediu și lung. Agenda Locală 21 trebuie să 

stea la baza activității locale, fiind procesul prin care autorităţile publice locale lucrează 

în parteneriat cu toate sectoarele comunităţii pentru a întocmi planuri de acţiune realiste 

care să stea la baza Strategiei de Dezvoltare Durabilă a comunei.  

Agenda Locală 21 trebuie să propună un model de dezvoltare economică care 

să fie în deplin acord cu rezolvarea problemelor sociale, precum şi cu exploatarea 

raţională a resurselor şi protejarea mediului ambiant.  

Noi credem că fiecare generaţie îşi are propriile provocări, iar de-a lungul 

istoriei acestea s-au confruntat cu responsabilităţi diferite. Responsabilitatea generaţiei 

actuale este de a crea o societate durabilă. Trebuie să asigurăm generaţiilor care ne vor 

urma posibilitatea de a se bucura de un minimum de cerinţe pentru o viaţă sănătoasă. 

În anul 2015, la Adunarea Generală a ONU de la New York, a fost adoptat un 

document istoric - Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă. Acest document își 

propune, prin cele 17 obiective ale sale, un viitor mai bun, nu doar pentru noi, dar și 

pentru copiii noștri. Structurată pe cei trei piloni ai dezvoltării durabile - economic, 

social și de mediu – Agenda 2030 a fost adoptată și de România, dar și de Uniunea 

Europeană.  

România, în calitate de stat membru al Organizației Națiunilor Unite (ONU) și 

al Uniunii Europene (UE), și-a exprimat adeziunea la cele 17 Obiective de Dezvoltare 

Durabilă (ODD) ale Agendei 2030, adoptată prin Rezoluția Adunării Generale a ONU 

A/RES/70/1, în cadrul Summit-ului ONU pentru Dezvoltare Durabilă din septembrie 
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2015.  Concluziile Consiliului UE, adoptate în data de 20 iunie 2017, „Un viitor durabil 

al Europei: răspunsul UE la Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă” reprezintă 

documentul politic asumat de statele membre ale UE privind implementarea Agendei 

2030 pentru Dezvoltare Durabilă. 

Obiectivele de dezvoltare durabilă din AGENDA 2030: 

 

Obiectivul   1. Eradicarea sărăciei în toate formele sale,  pretutindeni; 

 

Obiectivul 2. Eradicarea foametei, asigurarea securității alimentare, 

îmbunătățirea nutriției și promovarea unei agriculturi durabile; 

 

 Obiectivul 3. Asigurarea unei vieți sănătoase și promovarea bunăstării 

tuturor, la orice vârstă ; 

 

Obiectivul  4. Asigurarea unei educații echitabile, favorabile incluziunii și de 

calitate și promovarea posibilităților de învățare pe tot parcursul vieții, pentru toți; 

 

Obiectivul 5. Realizarea egalității de gen și emanciparea tuturor femeilor și 

fetelor; 

Obiectivul 6. Asigurarea accesului tuturor la serviciile de distribuire a apei și 

de salubrizare și gestionarea durabilă a acestora; 

 

Obiectivul 7. Asigurarea accesului tuturor la servicii energetice fiabile, 

durabile, moderne și la prețuri accesibile; 
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Obiectivul 8. Promovarea unei creșteri economice susținute, favorabile 

incluziunii și durabile, a ocupării depline și productive a forței de muncă, precum și a 

unor condiții de muncă decente pentru toți ; 

 

Obiectivul 9. Dezvoltarea unei infrastructuri reziliente, promovarea 

industrializării incluzive și durabile și încurajarea inovării ; 

 

Obiectivul 10. Reducerea inegalităților în interiorul țărilor și între țări; 

 

Obiectivul 11. Dezvoltarea unor orașe și așezări umane favorabile incluziunii, 

sigure, reziliente și durabile;  

 

Obiectivul 12. Asigurarea unor modele de consum și producție durabile; 

 

Obiectivul 13. Luarea de măsuri urgente pentru a combate schimbările 

climatice și impactul acestora;   

 

Obiectivul 14. Conservarea și utilizarea durabilă a oceanelor, mărilor și 

resurselor marine pentru o dezvoltare durabilă ; 

 

Obiectivul 15. Protejarea, restaurarea și promovarea utilizării durabile a 

ecosistemelor terestre, gestionarea durabilă a pădurilor, combaterea deșertificării, 

stoparea și inversarea procesului de degradare a solului și stoparea declinului 

biodiversității ; 
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Obiectivul 16. Promovarea unor societăți pașnice și favorabile incluziunii, 

pentru o dezvoltare durabilă, asigurarea accesului tuturor la justiție și crearea unor 

instituții eficiente, responsabile și favorabile incluziunii, la toate nivelurile;  

 

Obiectivul 17. Consolidarea mijloacelor de punere în aplicare și revitalizarea 

parteneriatului global pentru dezvoltare durabilă; 

 

Comisia Europeană a elaborat la începutul anului 2019 un material intitulat 

”DOCUMENT DE REFLECȚIE – CĂTRE O EUROPĂ DURABILĂ PÂNĂ ÎN 2030” 

în care se prezintă pe scurt modul în care Uniunea Europeană urmează să înregistreze 

progrese în îndeplinirea celor 17 obiective până în anul 2030, precum și elementele care 

vor stimula și cele care ar putea împiedica tranziția către o Europă durabilă:  

Obiectivul 1. Deși UE este lider în cea mai mare parte a subdomeniilor care 

țin de ocuparea forței de muncă și de domeniul social, societatea în care trăim se 

confruntă în continuare cu provocări care trebuie abordate.  

Sărăcia afectează șansa cetățenilor de a-și valorifica pe deplin potențialul, 

participarea lor activă în societate și accesul la servicii de calitate. Sărăcia este un 

fenomen multidimensional: pe lângă lipsa unor venituri adecvate, presupune și alte 

aspecte, de la deprivare materială la discriminare și la neparticiparea la procesul 

decizional. Sărăcia poate persista în timp, transmițându-se de la o generație la alta. UE a 

acționat pe mai multe fronturi pentru a combate sărăcia, atât pe plan intern, cât și pe plan 

extern, de la intervenții legislative la finanțare, coordonarea politicilor, promovarea 

responsabilității sociale a întreprinderilor/comportamentul responsabil în afaceri și 

dialogul social, respectându-și, în același timp, competențele și principiile subsidiarității 

și proporționalității. În anul 2017, pentru prima dată de la declanșarea crizei mondiale, 

numărul de persoane expuse riscului de sărăcie sau de excluziune socială în UE a scăzut 
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sub punctul de referință din 2008: numărul de persoane expuse riscului de sărăcie sau 

excluziune socială a scăzut cu 3,1 milioane față de 2008 și cu 10,8 milioane față de 

2012, când s-a înregistrat cel mai înalt nivel. Cu toate acestea, obiectivul UE de a reduce 

cu cel puțin 20 de milioane numărul de persoane afectate de sărăcie sau de excluziune 

socială până în 2020, în comparație cu 2008, rămâne o provocare importantă. Persoanele 

aflate în situații vulnerabile, precum copiii, tinerii, persoanele cu handicap, persoanele 

cu un nivel scăzut de educație, șomerii, persoanele născute în afara UE, persoanele din 

comunități marginalizate și persoanele care trăiesc în gospodării cu o intensitate foarte 

scăzută a muncii sau care lucrează în condiții precare sunt expuse unui risc mai mare de 

sărăcie sau de excluziune socială. La nivel extern, UE este lider mondial în ceea ce 

privește contribuția la eradicarea sărăciei, fapt datorat unui pachet coerent de politici 

cum ar fi: cooperarea pentru dezvoltare, diferitele instrumente ale politicii comerciale, 

politica europeană de vecinătate și politica de extindere. În cadrul consensului european 

privind dezvoltarea – care constituie, atât pentru UE, cât și pentru statele sale membre, 

cadrul cooperării pentru dezvoltare – un loc central îl ocupă eradicarea sărăciei, 

abordarea problemei discriminării și a inegalităților și respectarea principiului de a nu 

lăsa pe nimeni în urmă. Acordurile de liber schimb ale UE, preferințele comerciale 

unilaterale, precum și Strategia UE de ajutor pentru comerț, actualizată în anul 2017, 

contribuie la reducerea sărăciei în țările în curs de dezvoltare. 

Obiectivul 2. În UE, asigurarea unei alimentații sigure și sănătoase și a unor 

sisteme agricole, de pescuit și acvacultură productive și durabile reprezintă o prioritate. 

Prin intermediul politicilor sale, UE îi ajută pe agricultori și pescari să satisfacă cererea 

de alimente și să pună la dispoziția populației alimente sigure și de înaltă calitate, 

stabile, produse în mod sustenabil, la prețuri abordabile. Agricultura, pescuitul și 

acvacultura durabilă, care ține cont de nutriție, sunt esențiale pentru a asigura o 

aprovizionare constantă cu alimente sigure și sănătoase pentru consumator, atât în 
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prezent cât și în viitor, în special în contextul provocărilor actuale, cum ar fi schimbările 

climatice și creșterea populației. În acest context, exporturile UE sunt un factor esențial 

care contribuie la aprovizionarea cu alimente la nivel mondial. Productivitatea a 

continuat să crească în Europa în ultimii zece ani, deși într-un ritm mai lent decât în 

trecut, însă acum se instituie măsuri pentru a îmbunătăți performanțele în materie de 

mediu și de climă ale agriculturii, pescuitului și acvaculturii, pentru a asigura 

durabilitatea acestora pe termen lung, luând în considerare și impactul asupra țărilor 

terțe. Dacă, în lume, unele regiuni se confruntă cu foametea, principalele probleme 

legate de nutriție cu care se confruntă Europa sunt excesul de greutate și obezitatea, 

precum și carențele de micronutrienți. La nivel global, două treimi din populația săracă a 

lumii trăiește în zone rurale, agricultura constituind un mijloc de subzistență. UE a 

păstrat în permanență securitatea alimentară și nutrițională în centrul cooperării pentru 

dezvoltare și, în relațiile sale comerciale și în politicile de vecinătate și de extindere, 

acordă o atenție specială atât securității alimentare, cât și agriculturii și pescuitului 

durabil. Uniunea Europeană, cel mai mare donator de asistență alimentară umanitară 

acordată victimelor crizelor alimentare la nivel mondial, investește masiv și în acțiunile 

de sprijinire a țărilor care se confruntă cu riscul de foamete. 

 

Obiectivul 3. Sănătatea este o nevoie umană de bază, iar UE a înregistrat 

progrese semnificative în ceea ce privește combaterea inegalităților în materie de 

sănătate și a cauzelor sociale și de mediu ale acestora. O stare de sănătate bună are 

valoare nu numai ca factor determinant major al calității vieții, al bunăstării și al 

participării sociale a fiecărei persoane, ci contribuie și la crearea unei economii europene 

durabile. Acoperirea universală cu servicii de sănătate este un obiectiv al Cartei 

drepturilor fundamentale a UE, unul dintre drepturile recunoscute de Pilonul european al 

drepturilor sociale și, prin urmare, un obiectiv politic important al UE și al statelor 
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membre ale acesteia. Accesibilitatea și caracterul abordabil al serviciilor de asistență 

medicală pentru pacienți rămân, împreună cu eficacitatea și cu durabilitatea finanțelor 

publice, principalele obiective politice pentru reformele sistemelor de sănătate discutate 

în contextul UE. Cu toate acestea, fumatul și consumul excesiv de alcool, excesul de 

greutate, lipsa de activitate fizică, problemele de sănătate mintală precum depresia și 

sinuciderea, precum și bolile transmisibile continuă să afecteze sănătatea și, împreună cu 

schimbările demografice și sociale, constituie o povară suplimentară pentru sistemele de 

sănătate din UE. UE sprijină statele membre, prin facilitarea schimbului de bune 

practici, prin contribuția la asigurarea accesului la asistență medicală de calitate și prin 

consolidarea capacității de prevenire și gestionare a amenințărilor globale la adresa 

sănătății, cum ar fi rezistența la antimicrobiene, precum și prin efectuarea de investiții în 

cercetare și inovare. La nivel internațional, ajutoarele pentru dezvoltare acordate de UE 

promovează accesul universal la servicii de asistență medicală de calitate. În 

conformitate cu Consensul european privind dezvoltarea, UE contribuie la consolidarea 

tuturor domeniilor sistemelor de sănătate și la realizarea de progrese în direcția asigurării 

acoperirii universale cu servicii de sănătate. 

 

Obiectivul 4. Educația, formarea profesională și învățarea pe tot parcursul 

vieții au un rol central în construirea unei Europe durabile, reziliente, competitive și 

unitare pentru viitor, întrucât acestea le permit oamenilor să își atingă potențialul maxim. 

În toate etapele vieții, educația și formarea sunt aspecte esențiale ale dezvoltării umane 

și factori-cheie pentru creștere economică, locuri de muncă și coeziune socială. 

Nivelurile de educație în rândul tinerilor se îmbunătățesc constant în Europa. UE este în 

grafic în ceea ce privește atingerea obiectivelor Strategiei Europa 2020 referitoare la 

persoanele care părăsesc timpuriu școala și la absolvirea învățământului terțiar. S-au 

înregistrat progrese satisfăcătoare în ceea ce privește participarea la educația și îngrijirea 
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copiilor preșcolari, dar sunt necesare în continuare progrese pentru reducerea 

rezultatelor slabe la matematică, științe și citire, pentru îmbunătățirea competențelor 

digitale și a participării adulților la procesul de învățare. Tinerii cu handicap sau cei care 

provin dintr-un context de migrație au un nivel de instruire semnificativ mai scăzut. 

Persoanele care au părăsit timpuriu școala și tinerii cu un nivel de educație scăzut se 

confruntă cu probleme deosebit de grave pe piața forței de muncă. La nivel internațional, 

multe țări partenere ale UE beneficiază de programe de asistență bilaterală care 

contribuie la consolidarea sistemelor lor educaționale, punând accentul pe îmbunătățirea 

accesului la educație de bază de calitate în țările cu venituri reduse, precum și în țările 

fragile și cele afectate de conflicte, în special pentru fete și grupurile marginalizate. 

Obiectivul 5. UE se află printre liderii mondiali în materie de egalitate de gen, 

în ultimele decenii înregistrându-se progrese ca urmare a legislației privind egalitatea de 

tratament, a abordării integratoare a egalității de gen și a măsurilor specifice de 

promovare a drepturilor femeilor și a egalității de gen. Pe piața forței de muncă din UE 

există un număr mai mare de femei, iar acestea reușesc să atingă niveluri mai bune de 

educație și formare; cu toate acestea, femeile sunt încă suprareprezentate în sectoarele 

prost plătite și subreprezentate în funcțiile de decizie, Din cauza diferențelor de gen în 

ceea ce privește veniturile și modelele de carieră, adesea femeile au drepturi de pensie 

mai reduse, așa că este nevoie în continuare să se mențină ritmul și să se realizeze 

îmbunătățiri. Un sondaj special Eurobarometru efectuat în 2017 a arătat că populația din 

UE este în mare parte favorabilă egalității de gen: 84 % dintre europeni consideră că 

egalitatea de gen este importantă pentru ei personal (inclusiv 80 % dintre bărbați). La 

nivel internațional, UE include perspectiva de gen în politicile sale externe, plecând de 

la instrumente comerciale până la Consensul european privind dezvoltarea și la politicile 

UE de vecinătate și de extindere. 



” Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Pârscov, județul Buzău 

pentru perioada 2021-2027” 

 

14 
 

Obiectivul 6. Accesul la apă este o necesitate umană de bază. De asemenea, 

apa este o resursă economică importantă și este fundamentul biodiversității, al climei și 

al reglării ecosistemelor. Protejarea ecosistemelor hidrice împotriva poluării și a 

transformărilor hidromorfologice și utilizarea durabilă a apei sunt esențiale pentru a 

răspunde nevoilor generațiilor actuale și viitoare, precum și pentru a menține stabilitatea 

politică la nivel național și regional. În cadrul UE, o politică cuprinzătoare în domeniul 

apei urmărește să asigure disponibilitatea unei cantități suficiente de apă de bună 

calitate, atât pentru nevoile cetățenilor, cât și pentru mediu, prin reglementarea 

presiunilor principale (agricultură, industrie, apele reziduale urbane), a utilizărilor apei 

(apa de îmbăiere, apa subterană, apa potabilă) și a gestionării integrate a apei. Marea 

majoritate a cetățenilor europeni au acces la instalații sanitare de bază și sunt conectați 

cel puțin la un sistem secundar de epurare a apelor uzate. De asemenea, cetățenii 

europeni beneficiază de o calitate foarte ridicată a apei potabile. Cu toate acestea, 

presiunile apărute ca urmare a urbanizării, poluarea difuză cauzată de agricultură și 

industrie și schimbările climatice influențează calitatea apei și securitatea apei pe termen 

lung. La nivel mondial, UE promovează disponibilitatea și gestionarea durabilă a apei și 

a salubrității pentru toți prin intermediul Consensului european privind dezvoltarea și al 

politicilor UE de vecinătate și de extindere. 

Obiectivul 7. Obiectivele UE 2020 în materie de energie și climă au plasat UE 

pe calea cea bună pentru a asigura tuturor europenilor energie la prețuri abordabile și din 

surse sigure și curate. S-au realizat deja progrese considerabile în ceea ce privește 

creșterea utilizării energiilor din surse regenerabile și sporirea eficienței energetice, iar 

UE avansează pe calea tranziției spre o energie curată. Tranziția UE de la o economie 

bazată pe combustibili fosili către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon, cu 

un sistem energetic digital și centrat pe consumator devine noua realitate de pe teren. 

Decuplarea emisiilor de gaze cu efect de seră de produsul intern brut a continuat, fiind 
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stimulată în special de inovare. Creșterea economică și consumul de energie, au fost, de 

asemenea, decuplate. Modificările globale în ceea ce privește producția și cererea de 

energie au un impact semnificativ asupra geopoliticii și asupra competitivității 

industriale. Acest fapt reprezintă o provocare importantă în Europa, însă creează și 

oportunități unice. În acest context, UE dorește să își consolideze rolul de lider mondial 

în tranziția către o energie curată, asigurând în același timp securitatea energetică pentru 

toți cetățenii săi. Prin uniunea energetică, UE urmărește să asigure energie curată, la 

prețuri abordabile, din surse sigure și durabile pentru cetățenii și întreprinderile din UE. 

Pe plan extern, Consensul european privind dezvoltarea se axează pe îmbunătățirea 

accesului la servicii energetice moderne, fiabile, durabile și la prețuri abordabile, pe 

creșterea utilizării energiei din surse regenerabile și a măsurilor de eficiență energetică și 

pe contribuția la combaterea schimbărilor climatice. Prin instrumentele sale de finanțare 

mixtă, Planul european de investiții externe și inițiativa de finanțare a electrificării, UE 

are un rol de pionierat în stimularea investițiilor sectorului privat în sectorul energiei 

durabile. Politica de vecinătate și politica de extindere contribuie, de asemenea, în acest 

domeniu. 

 

Obiectivul 8. Redresarea Europei în urma crizei economice a sprijinit 

creșterea constantă a ocupării forței de muncă. Investițiile au ajuns aproape până la 

nivelul dinainte de criză, iar finanțele publice se îmbunătățesc, deși redresarea se 

confruntă cu riscuri de evoluție negativă. Cu toate acestea, dezvoltarea nu aduce aceleași 

beneficii tuturor cetățenilor și statelor membre, în unele țări înregistrându-se în 

continuare un șomaj ridicat. Tendințele în materie de investiții și productivitate 

sugerează că se poate face mai mult pentru a stimula redresarea și tranziția către o 

creștere economică mai durabilă, în condițiile provocărilor globale pe termen lung legate 

de schimbările demografice și digitalizare. Pe lângă eforturile continue de a asigura 
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finanțe publice durabile pe termen lung, UE continuă să promoveze investițiile, în 

special în educație, în formarea de competențe și în cercetare și dezvoltare, precum și 

reformele structurale pentru a spori eficacitatea mediului de afaceri, a pieței produselor 

și a pieței forței de muncă. „Planul de investiții pentru Europa” este esențial pentru 

atragerea de investiții private în sectoarele strategice ale economiei europene. Reformele 

structurale vizând îmbunătățirea piețelor forței de muncă și a politicilor sociale ar trebui 

să le permită lucrătorilor dobândirea competențelor necesare pentru tranziția către o 

economie verde și să promoveze un acces mai bun și șanse egale pe piața forței de 

muncă, condiții de muncă echitabile, precum și sisteme durabile și adecvate de protecție 

socială. Acestea ar trebui să contribuie, de asemenea, la creșterea productivității muncii 

și, astfel, la creșterea salariilor. Implicarea partenerilor sociali în conceperea și punerea 

în aplicare a reformelor poate îmbunătăți asumarea, impactul și rezultatele acestora. La 

nivel internațional, UE urmărește creșterea economică durabilă și favorabilă incluziunii, 

crearea de locuri de muncă decente și promovarea drepturilor lucrătorilor și a drepturilor 

omului. Printre acțiunile externe în acest sens se numără Consensul european privind 

dezvoltarea, Planul european de investiții externe, Planul de acțiune al UE privind 

drepturile omului și democrația 2015-2019, precum și acțiunile desfășurate de UE prin 

intermediul politicilor sale de vecinătate și de extindere. Politica comercială a UE 

promovează respectarea drepturilor omului și a standardelor internaționale fundamentale 

în domeniul muncii. Promovarea practicilor comerciale responsabile bazate pe 

orientările internaționale este ancorată în mai multe politici ale UE, inclusiv în politica 

comercială. 

Obiectivul 9. Existența unei infrastructuri de înaltă performanță în sectorul 

transporturilor, în sectorul energiei și în sectorul digital este esențială pentru o UE bine 

conectată și integrată, în care cetățenii și întreprinderile să poată beneficia pe deplin de 

libera circulație și de piața unică, precum și de infrastructuri sociale adecvate. Din acest 
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motiv, printre altele, rețelele transeuropene din sectorul transporturilor, din sectorul 

energiei și din sectorul digital abordează în mod integrat necesitatea asigurării unor 

infrastructuri reziliente, durabile, eficiente și inovatoare. Investițiile în infrastructura 

spațială reprezintă, de asemenea, o preocupare strategică. Industria europeană este 

puternică și și-a păstrat o poziție de lider pe piețele mondiale în multe sectoare. UE 

facilitează tranziția către o industrie inteligentă, inovatoare și durabilă care creează 

beneficii pentru toți cetățenii. Deși UE înregistrează o creștere a PIB-ului, emisiile totale 

de gaze cu efect de seră sunt în scădere, ceea ce sugerează o decuplare a emisiilor de 

creșterea economică. Politicile europene urmăresc să ajute industria să își desfășoare 

activitatea într-un mod responsabil și durabil, să creeze locuri de muncă, să stimuleze 

competitivitatea Europei, să promoveze investițiile și inovarea în tehnologii curate și 

digitale și să protejeze regiunile și lucrătorii cei mai afectați de schimbările din sectorul 

industrial. Accentul pe care UE îl pune pe investițiile în cercetare și inovare, precum și 

în transformarea digitală ne ajută să concurăm la nivel mondial prin crearea mai multor 

locuri de muncă și oportunități de afaceri. UE reprezintă spațiul de cercetare și inovare 

cel mai deschis din lume, dar sunt necesare îmbunătățiri în ceea ce privește extinderea și 

diseminarea, deoarece inovațiile nu se traduc întotdeauna în noi oportunități de piață și 

de creștere. Investițiile sectorului de afaceri în cercetare și inovare trebuie să fie 

majorate, deoarece în prezent nivelul acestora este de numai 1,3 % din PIB, după China 

(1,6 %), SUA (2 %) sau Japonia (2,6 %). Transformarea digitală este un factor important 

pentru tranziția către o economie și o societate circulară și cu emisii scăzute de dioxid de 

carbon. La nivel internațional, Consensul european privind dezvoltarea sprijină 

proiectarea, construcția și exploatarea de infrastructuri de înaltă calitate, reziliente și 

ecologice, pentru a promova accesul echitabil și la prețuri abordabile pentru toți, 

creșterea economică, comerțul și investițiile. Politicile UE în domeniul comerțului, al 

extinderii și al vecinătății contribuie, de asemenea, la realizarea acestui obiectiv. 
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Obiectivul 10. La fel ca sărăcia, inegalitatea este un concept 

multidimensional. Acesta acoperă inegalitățile atât din perspectiva rezultatelor, cât și a 

oportunităților, cum ar fi inegalitatea veniturilor, accesul inegal la protecția socială, 

precum și transmiterea inegalității de la o generație la alta. Inegalitatea de șanse 

reprezintă o cauză importantă a inegalității veniturilor. Convergența veniturilor este o 

realitate din ce în ce mai prezentă pe teritoriul UE, iar nivelul de trai s-a redresat după 

criză în majoritatea statelor membre. Cu toate acestea, pe măsură ce economiile 

europene își recapătă forța, au început să apară îndoieli cu privire la caracterul incluziv 

al creșterii economice. Inegalitatea veniturilor în interiorul UE în ansamblu s-a stabilizat 

în ultimii ani, dar nivelul acesteia rămâne problematic. Grupurile marginalizate și 

vulnerabile, cum ar fi persoanele cu handicap, migranții și minoritățile etnice (inclusiv 

romii), persoanele fără adăpost sau persoanele în vârstă izolate și copiii se confruntă cu 

forme specifice de inegalitate. Incluziunea socioeconomică a acestora este încă 

inadecvată. Inegalitatea poate împiedica creșterea economică și stabilitatea 

macroeconomică și ar putea submina coeziunea socială. La nivel mondial, persistența 

unor niveluri ridicate ale inegalităților în țările partenere ale UE pune în pericol 

avansarea în direcția atingerii majorității ODD. Inegalitatea la nivel mondial poate duce, 

de asemenea, la creșterea migrației în UE. Ca răspuns la provocările recente în materie 

de migrație, Comisia a depus eforturi pentru a oferi un răspuns imediat și a construi un 

sistem durabil și rezistent la crize pentru viitor. Gestionarea durabilă a fluxurilor 

migratorii este esențială. Acțiunea externă a UE, care include politica externă și de 

securitate, politica de dezvoltare, politica de extindere și politica de vecinătate, politica 

comercială, precum și politica de investiții a UE contribuie la abordarea cauzelor 

inegalităților în afara Europei. De exemplu, Consensul european privind dezvoltarea 

promovează principiul conform căruia nimeni nu trebuie lăsat în urmă și cuprinde 
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angajamentul de a lua măsuri pentru a reduce inegalitatea între rezultate și pentru a 

promova egalitatea de șanse pentru toți. 

Obiectivul 11. Orașele europene sunt astăzi în centrul provocărilor 

economice, de mediu și sociale. Peste 70% dintre cetățenii UE locuiesc în zone urbane, 

iar aproximativ 85% din PIB-ul UE este produs în orașe. Orașele și comunitățile sunt 

esențiale pentru bunăstarea europenilor și pentru calitatea vieții lor, întrucât servesc 

drept puncte centrale pentru dezvoltarea economică și socială și pentru inovare. Acestea 

atrag mulți oameni datorită gamei largi de oportunități în materie de educație, de 

ocupare a forței de muncă, de divertisment și de cultură. Cu toate acestea, orașele din 

UE se confruntă și cu provocări cum ar fi presiunile exercitate de migrație, excluziunea 

socială, congestiile, penuria de locuințe adecvate, scăderea calității infrastructurii și 

creșterea poluării atmosferice, pentru a menționa doar câteva exemple. De asemenea, 

orașele sunt deosebit de vulnerabile la impactul schimbărilor climatice și al dezastrelor 

naturale. Consolidarea dimensiunii urbane a politicilor europene și naționale este un 

efort comun al Comisiei, al statelor membre și al orașelor europene. În conformitate cu 

Noua agendă urbană a ONU, UE consolidează reziliența mediului urban prin măsuri de 

prevenire a dezastrelor și a riscurilor legate de schimbările climatice și răspunde într-o 

manieră mai coordonată la diferitele provocări urbane. La nivel internațional, politicile 

de dezvoltare, politicile externe și de securitate și politicile de extindere și de vecinătate 

din Europa urmăresc îmbunătățirea condițiilor de viață în orașe. Consensul european 

privind dezvoltarea subliniază necesitatea de a ne concentra mai mult asupra orașelor și 

autorităților locale ca actori importanți în realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă. 

Obiectivul 12. Consumul și producția durabile au ca scop reducerea amprentei 

ecologice a Europei prin schimbarea modului în care producem, distribuim și consumăm 

bunurile și utilizăm resursele. UE a realizat progrese în ultimii ani în direcția trecerii la o 

economie verde și competitivă cu emisii reduse de dioxid de carbon și eficientă din 
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punctul de vedere al utilizării resurselor, însă modelele durabile de consum și producție 

rămân în continuare principala provocare în ceea ce privește realizarea ODD în UE și 

necesită eforturi continue la toate nivelurile. Abordarea UE constă în promovarea 

eficienței resurselor și în reducerea în același timp a impactului asupra mediului prin 

tranziția către o economie circulară în care valoarea produselor, a materialelor și a 

resurselor să fie menținută în economie cât mai mult timp posibil, iar generarea de 

deșeuri și poluare să fie redusă la minimum. Cele 54 de acțiuni incluse în Planul de 

acțiune al UE din 2015 pentru economia circulară intervin în toate etapele ciclurilor de 

produse și de materiale (producție, consum, gestionarea deșeurilor, piața materiilor 

prime secundare, inovare & investiții, monitorizare) și în cele 5 domenii prioritare 

(materiale plastice, deșeuri alimentare, materii prime critice, activități de construcții și 

demolări, biomasă și bioproduse). Până în 2018, peste 85 % din acțiuni fuseseră deja 

realizate, în timp ce restul fuseseră lansate. În 2017 a fost lansată Platforma europeană a 

părților interesate privind economia circulară, cu scopul de a încuraja întreprinderile, 

autoritățile publice și alte părți interesate să facă schimb de cunoștințe și de bune 

practici, iar în 2016 a fost lansată Platforma UE privind pierderile alimentare și risipa de 

alimente. În cadrul agendei urbane pentru UE a fost instituit un parteneriat dedicat, al 

cărui scop este de a analiza această chestiune și a propune o serie de acțiuni pentru a 

integra economia circulară în orașe. În plus, strategia europeană privind bioeconomia, 

reînnoită în anul 2018, sprijină modernizarea și consolidarea bazei industriale a UE prin 

crearea unor noi lanțuri valorice și a unor procese industriale mai ecologice și mai 

eficiente din punctul de vedere al costurilor. La nivel extern, UE promovează 

gestionarea responsabilă a lanțurilor de aprovizionare și sistemele de comerț echitabil și 

etic, ca parte a agendei sale comerciale bazate pe valori; de asemenea, politicile UE de 

dezvoltare, de extindere și de vecinătate subliniază importanța unor modele durabile de 

consum și de producție în acțiunile lor. 
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Obiectivul 13. Schimbările climatice reprezintă una dintre cele mai mari 

provocări mondiale ale generației noastre. Combaterea schimbărilor climatice necesită 

acțiuni la nivel mondial în vederea reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră din 

întreaga lume. UE s-a aflat în prima linie a eforturilor internaționale de obținere a unui 

acord global în materie de climă. Comunitatea internațională, inclusiv UE, și-a asumat 

angajamentul de a limita creșterea temperaturii medii la nivel mondial cu mult sub 2°C 

peste nivelurile preindustriale și de a continua eforturile de limitare a creșterii 

temperaturii la 1,5°C. Aceste obiective, susținute de cercetarea științifică întreprinsă în 

cadrul Grupului interguvernamental privind schimbările climatice, sunt consacrate în 

Acordul de la Paris. UE s-a angajat să reducă emisiile sale de gaze cu efect de seră cu 20 

% până în 2020 și cu cel puțin   40% până în 2030 (față de nivelurile din 1990). UE este 

pe cale să își îndeplinească obiectivul de reducere a emisiilor pentru 2020 și a adoptat 

legislația necesară pentru realizarea obiectivului pentru 2030, inclusiv legi ambițioase 

privind eficiența energetică și energia din surse regenerabile. Începând din 2013, 

strategia UE privind adaptarea la schimbările climatice sprijină acțiunile care vizează 

creșterea rezilienței UE în fața schimbărilor climatice. Însă UE trebuie să continue să își 

respecte angajamentele asumate în cadrul Acordului de la Paris și să își reducă în mod 

semnificativ dependența de combustibili fosili, care sunt încă subvenționați într-o mare 

măsură. Comisia europeană a prezentat în noiembrie 2018 viziunea strategică pe termen 

lung pentru o economie prosperă, modernă, competitivă și neutră din punct de vedere 

climatic până în 2050. Această viziune subliniază modul în care toate sectoarele și 

politicile ar trebui să contribuie la realizarea acestei tranziții. La nivel internațional, 

politicile externe și de securitate și politicile de dezvoltare, de extindere și de vecinătate 

ale UE integrează în mod activ obiectivele privind schimbările climatice. Lupta 

împotriva schimbărilor climatice este inclusă și în capitolele privind comerțul și 

dezvoltarea durabilă din cadrul acordurilor comerciale și de investiții de nouă generație 



” Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Pârscov, județul Buzău 

pentru perioada 2021-2027” 

 

22 
 

ale UE și este, de asemenea, o parte integrantă a pozițiilor adoptate de UE la reuniunile 

G20, un forum principal al celor mai mari economii ale lumii. 

Obiectivul 14. 23 dintre cele 28 de state membre ale Uniunii Europene dispun 

de o zonă litorală. Zona litorală a UE este de 7 ori mai lungă decât zona litorală a SUA și 

de 4 ori mai lungă decât cea a Rusiei. Dacă sunt incluse și regiunile periferice, UE are 

teritoriul maritim cel mai mare din lume. UE și țările sale învecinate au în comun patru 

regiuni marine: Marea Baltică, Marea Mediterană, Marea Neagră și Oceanul Atlantic de 

Nord-Est; printre cei mai importanți factori care afectează starea ecologică a acestor 

regiuni se numără modificarea habitatului, pescuitul excesiv, poluarea și acidificarea. 

Potrivit măsurătorilor, apele de coastă europene se bucură de o foarte bună calitate 

pentru scăldat, însă poluanții organici și chimici provenind de la activitățile umane, 

precum și deșeurile marine continuă să reprezinte o amenințare gravă la adresa 

ecosistemelor marine ale Europei: la începutul anului 2018, numai între 40 și 58 % din 

apele de coastă ale UE erau în stare chimică bună. Politica de mediu a UE, inclusiv 

inițiativa emblematică constând în Directiva-cadru „Strategia pentru mediul marin” și 

politica maritimă integrată, va oferi un cadru pentru o abordare holistică a acestor 

probleme. Se propun noi norme la nivelul UE care să vizeze cele 10 produse din plastic 

de unică folosință cel mai des găsite pe plaje, precum și uneltele de pescuit pierdute sau 

abandonate, care, împreună, constituie 70 % din totalul deșeurilor marine. Noile norme 

vor plasa Europa în prima linie de acțiune într-o chestiune cu implicații la nivel mondial. 

UE sprijină conservarea zonelor de coastă și a zonelor marine la nivel mondial. Agenda 

UE privind guvernanța internațională a oceanelor pentru viitorul oceanelor noastre a 

instituit un cadru global pentru consolidarea guvernanței internaționale a oceanelor prin 

care să se asigure siguranța, securitatea, curățenia și utilizarea legală și durabilă a 

oceanelor. În plus, acordurile comerciale și de investiții ale UE includ dispoziții 

specifice privind gestionarea durabilă și conservarea resurselor naturale, cum ar fi 
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biodiversitatea marină și pescuitul. Programul UE de observare a Pământului 

(Copernicus) furnizează, de asemenea, produse de monitorizare a oceanelor vizând 

îmbunătățirea calității apei. 

Obiectivul 15. S-au realizat progrese semnificative în ceea ce privește 

consolidarea cadrelor de politică și a bazei de cunoștințe în temeiul legislației UE privind 

natura și al strategiei UE 2020 privind biodiversitatea. După secole de pierderi de fond 

forestier și de degradări ale pădurilor, pădurile Europei s-au refăcut astfel încât acoperă 

în prezent mai mult de 40% din teritoriul UE, însă stadiul lor de conservare trebuie 

îmbunătățit. Resursele naturale au stabilit limitele ecologice pentru sistemele noastre 

socioeconomice („limite planetare”). Rapoartele recente ale Platformei inter-

guvernamentale științifico-politice privind biodiversitatea și serviciile ecosistemice 

demonstrează în mod clar efectele persistente și devastatoare asupra societăților umane 

atât ale degradării solului, cât și ale declinului biodiversității. În ciuda progreselor 

înregistrate, presiunile asupra capitalului natural al Europei și al lumii care rezultă din 

modelele noastre de producție și de consum rămân ridicate și vor continua probabil să 

crească. Depășirea limitelor planetare amenință să submineze sau chiar să anuleze 

progresele realizate în ceea ce privește nivelul de trai. La nivel internațional, UE își 

utilizează agenda de politică externă în vederea promovării acestei agende. UE sprijină 

în mod activ acordurile multilaterale de mediu, încurajează schimbarea politicilor în 

țările partenere, promovează responsabilitatea socială a întreprinderilor/ comportamentul 

responsabil în afaceri și integrează preocupările legate de mediu în toate acțiunile sale. 

Obiectivul 16. UE reprezintă unul dintre proiectele de pace cele mai de succes 

din lume. Aflată sub îndrumarea tratatelor europene, semnate pentru prima dată în 1957, 

UE poate acum privi înapoi la 60 de ani de pace, democrație și solidaritate. În anul 2012, 

UE a primit Premiul Nobel pentru Pace pentru promovarea cauzei păcii, a reconcilierii, a 

democrației și a drepturilor omului în Europa. Promovarea și respectarea statului de 
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drept și a valorilor fundamentale ale UE reprezintă o prioritate majoră pentru UE, atât la 

nivel intern, cât și în relațiile sale externe. Existența unor sisteme de justiție eficace 

joacă un rol crucial în acest sens. Acestea garantează faptul că cetățenii se pot bucura pe 

deplin de drepturile lor și că întreprinderile beneficiază de securitate juridică și de un 

mediu favorabil investițiilor în cadrul pieței unice. UE încurajează statele membre să 

îmbunătățească independența, calitatea și eficiența sistemelor lor de justiție, inclusiv prin 

monitorizarea eficace din cadrul semestrului european și al tabloului de bord privind 

justiția în Uniunea Europeană. La un nivel mai general, Comisia asigură respectarea 

statului de drept și a celorlalte valori fundamentale ale UE cu ajutorul tuturor 

mecanismelor și instrumentelor de care dispune. Una dintre provocările cu care se 

confruntă societățile europene este corupția, care compromite încrederea în instituțiile 

democratice și diminuează răspunderea liderilor politici. Comisia are mandatul politic de 

a monitoriza lupta împotriva corupției și de a pune în aplicare o politică anticorupție 

cuprinzătoare a UE. La nivel extern, prin intermediul politicii sale externe și de 

securitate, UE contribuie la pace pe plan internațional și ajută țările partenere să 

abordeze situațiile sensibile, să înființeze instituții responsabile și transparente, să 

promoveze procesele decizionale participative și să asigure procese electorale credibile 

și favorabile incluziunii. Drepturile omului, egalitatea de gen, incluziunea și 

nediscriminarea sunt elemente centrale ale Consensului european privind dezvoltarea. 

Prin politica sa de extindere și de vecinătate, UE contribuie și mai mult la pace și 

stabilitate. În special, UE promovează și sprijină în mod activ statele candidate la 

aderarea la UE, în domenii precum statul de drept, reforma sistemului judiciar, lupta 

împotriva corupției și a criminalității organizate, securitatea, drepturile fundamentale și 

instituțiile democratice.  

Obiectivul 17. Obiectivele Dezvoltării Durabile (ODD) prezintă o dimensiune 

transversală în implementarea Strategiei globale pentru politica externă și de securitate a 
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UE, care stabilește o viziune pentru un angajament al Uniunii coordonat la nivel 

mondial. Consensul european privind dezvoltarea oferă statelor membre cadrul pentru o 

abordare comună a politicii de dezvoltare bazată pe ODD. Pe baza principiului coerenței 

politicilor în serviciul dezvoltării, UE are ca obiectiv sporirea la maximum a coerenței și 

crearea de sinergii între diferitele sale politici, pentru a sprijini țările partenere să atingă 

ODD. În prezent, UE este cel mai mare furnizor mondial de asistență oficială pentru 

dezvoltare. În ultimul deceniu s-a înregistrat o schimbare în echilibrul rolurilor, 

trecându-se de la o relație de tip donator-beneficiar la un parteneriat mai echitabil. 

Politica de extindere a UE și politica europeană de vecinătate revizuită se axează pe 

principii politice și economice fundamentale, printre care se numără statul de drept, 

drepturile omului, democrația și creșterea și dezvoltarea economică durabilă, în deplină 

concordanță cu Agenda 2030 a Organizației Națiunilor Unite pentru dezvoltare durabilă. 

Angajamentul umanitar al UE include un parteneriat strâns cu un număr mare de 

organizații internaționale de ajutor umanitar și de ajutor pentru dezvoltare din cadrul 

ONU și din rândul societății civile, vizând protejarea demnității umane. Politica 

comercială și de investiții a UE bazată pe valori, astfel cum este prevăzută în strategia 

„Comerț pentru toți”, încorporează obiectivele de dezvoltare durabilă, integrând punerea 

în aplicare a dezvoltării durabile în toate dimensiunile sale. UE rămâne o susținătoare 

fermă a sistemului comercial multilateral universal, bazat pe reguli, deschis, 

nediscriminatoriu și echitabil care este susținut de Organizația Mondială a Comerțului 

(OMC) și se implică activ pentru a menține și a consolida OMC în toate funcțiile sale. 

De asemenea, UE colaborează îndeaproape cu alte organizații internaționale, precum 

Oficiul Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului (OHCHR), 

Organizația Internațională a Muncii (OIM) și Organizația pentru Cooperare și 

Dezvoltare Economică (OCDE), în vederea promovării, în politica sa comercială, a 

drepturilor omului, a responsabilității sociale a întreprinderilor/a comportamentului 
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responsabil în afaceri, precum și a obiectivelor sociale și de mediu. UE promovează în 

mod activ, în cadrul G20, punerea în aplicare a Agendei 2030 a Organizației Națiunilor 

Unite pentru dezvoltare durabilă și a ODD. UE își consolidează propria guvernanță 

fiscală și economică prin intermediul semestrului european de coordonare a politicilor, 

contribuind astfel la stabilitatea macroeconomică globală. Cu ajutorul Agendei sale 

pentru o mai bună reglementare, Comisia contribuie la sporirea coerenței politicilor. 

 

I.2 Concept de Strategie de dezvoltare durabilă şi indicatorii de 

dezvoltare durabilă 

  

Strategia de dezvoltare durabilă este un ansamblu de procese participative care 

permit progresul permanent în domeniul analizei, dezbaterii, consolidării capacităţilor, a 

planificării şi mobilizării resurselor existente pe termen scurt, mediu și lung. Ea se 

constituie într-un sistem care serveşte la transpunerea în acţiuni concrete a alegerilor 

făcute, după modalităţi realiste, eficace şi durabile. 

Strategia de dezvoltare durabilă se bazează pe principii care presupun 

identificarea realistă a rezultatelor scontate şi crearea instrumentelor necesare 

implementării strategiei. 

 Strategia dezvoltării durabile este în fapt un sistem care trebuie să cuprindă 

următoarele elemente: 

  un cadru al organizării întâlnirilor regulate dintre partenerii implicaţi şi un 

instrument de negociere la nivel naţional şi descentralizat permiţând stabilirea unei punţi 

între aceste diferite nivele;  

 viziune comună a dezvoltării durabile şi un ansamblu de obiective 

strategice; 
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  un ansamblu de mecanisme flexibile destinate atingerii obiectivelor fixate 

(sistem de informare, mijloace de comunicare şi analiză, angajare la nivel internaţional, 

dispozitive coordonate pentru integrarea diferitelor politici, mecanisme de evaluare); 

  principii şi norme susceptibile a fi adoptate de către actorii implicaţi şi 

sectoarele vizate;  

 activităţi experimentale destinate favorizării, învăţării şi însuşirii 

obiectivelor strategiei la nivel local;  

 un secretariat sau alt tip de structură competentă pentru coordonarea acestor 

mecanisme.  

Strategia trebuie să includă de asemenea, mecanisme de evaluare a punerii în 

practică a strategiei. Pentru a cuantifica şi a avea o imagine corectă a dezvoltării durabile 

se impune dezvoltarea unui sistem informaţional statistic în acest domeniu la toate 

nivelele, inclusiv cel local. 

 Abordarea unui sistem de indicatori care să ajute la monitorizarea dezvoltării 

durabile a zonei trebuie să pornească de la obiectivele şi ţintele prevăzute în Strategia 

Judeţeană, Regională şi Naţională şi documentele programatice adoptate la nivel 

naţional. 

 Aceşti indicatori trebuie să fie consensuali şi să dea o imagine reprezentativă 

celor trei dimensiuni ale dezvoltării durabile: societate, economie şi mediu. În aceeaşi 

măsură, indicatorii trebuie să fie clari, realişti şi viabili din punct de vedere statistic. 

Indicatorii trebuie să se poată obţine în timp util şi să fie uşor de revizuit în vederea 

realizării lor.   

Cele şapte caracteristici ale strategiilor sunt următoarele: 

 imagine asupra viitorului,  

 creativitate, 

 flexibilitate, 
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 activitate,  

 create pentru acţiune, 

 orientare spre schimbare,  

 orientare spre un câştig durabil.  

O strategie nu doar reacţionează la schimbări, prin faptul că ia în considerare 

influenţele diferiţilor factori interni şi/sau externi ai regiunii ţintă, dar conţine si 

elemente proactive, construind posibile planuri şi programe ce urmează a fi aplicate 

pentru diferite situaţii ce ar apare pe parcurs. Principiul acţiunii care stă la baza unei 

strategii de dezvoltare se datorează faptului că ea este compusă de programe, a căror 

aplicare implică acţiune concretă direcţionată spre îmbunătăţirea situaţiei regiunii ţintă. 

Orientarea spre schimbare reiese din faptul că strategiile urmăresc elaborarea unui 

pachet de programe care, odată implementate, să ducă la schimbare pe plan social, la o 

mai bună valorificare a potenţialului local, precum şi orientarea activităţilor de 

dezvoltare în concordanţă cu procesele înregistrate pe plan local. 

 

I.3 Necesitatea elaborării Strategiei de dezvoltare durabilă 

Eficienţa actului managerial este condiţionată de evaluarea cât mai exactă a 

situaţiei existente, fixarea de obiective realiste, identificarea măsurilor şi acţiunilor care 

permit realizarea acestora, stabilirea priorităţilor, monitorizarea constantă a rezultatelor 

obţinute şi actualizarea constantă a obiectivelor şi măsurilor. 

 Strategia este tocmai documentul care instituţionalizează această abordare şi 

care trebuie să conducă spre eficientizarea activităţii autorităților publice locale de la 

nivelul unităților administrativ-teritoriale din România - Primarul şi Consiliul Local.  

Activitatea autorităților administraţiei publice locale reprezintă în esenţă o 

activitate antreprenorială de mare amploare și complexitate. Gestiunea acestor fluxuri 

influenţează direct starea economică şi socială şi şansele de dezvoltare a comunităţii.  
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Autorităţile publice locale din mediul rural dispun de resurse financiare mult 

mai mici decât cele necesare unei dezvoltări durabile. Cheltuirea banilor de la bugetul 

local este restricţionată de diverse cerinţe. În majoritatea cazurilor, comunităţile nu se 

pot aştepta la un ajutor substanţial de la autorităţile publice locale. Din aceste raţiuni 

orice act de eficientizare managerială devine o preocupare constantă şi o obligaţie a 

Primarului şi a Consiliului local.  

De ce o Strategie de dezvoltare durabilă? 

Dezvoltarea Durabilă reprezintă, în contextul românesc, dorința realizării unui 

echilibru, o sinteză între aspirațiile cetățeanului născut liber, societatea de care depinde 

și prin care se definește și care permite realizarea de sine. Acest echilibru pornește de la 

om, actor central care caută un echilibru individual și condiții favorabile pentru a se 

realiza. Condițiile favorabile sunt influențate de societatea care trebuie să îl susțină și să 

îl motiveze și de mediul prin care se regăsește și își poate găsi echilibrul. Rolul statului 

în contextul dezvoltării durabile este să ajute la realizarea acestui echilibru, nu doar 

pentru cetățenii de acum, dar și pentru generațiile viitoare. 

Dezvoltarea durabilă nu este o reglementare arbitrară ci un model concret, 

realist, profesionist şi eficient de abordare a problemelor pe care le au colectivităţile 

locale. Pe lângă eficienţă se adaugă responsabilitatea pentru generaţiile viitoare. 

Din perspectiva consecinţelor pe care le are în timp orice acţiune prezentă, 

dezvoltarea nu poate fi gândită decât ca o abordare globală, integrată a problemelor. 

Spaţiul, resursele naturale şi umane apar ca valori limitate, fragile, interdependente şi ca 

urmare ele trebuie protejate şi reînnoite constant, ele trebuie exploatate în comun (zonal, 

regional). Dezvoltarea, prin urmare, este singura perspectivă de abordare realistă adică 

responsabilă şi eficientă. 
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Obiectivele definite în strategie şi realizarea lor vor avea un impact pozitiv 

asupra comunităţii în ansamblul ei şi, în ultimă instanţă, asupra fiecărui individ sau 

agent economic.  

 Rolul administraţiei publice locale este să creeze cadrul, să reglementeze, să 

stimuleze şi să sprijine dezvoltarea locală durabilă. 

 

I.4 Noutăți privind fondurile europene 

Cadrul financiar multianual (CFM) stabilește structura bugetară a Uniunii 

Europene pentru o perioadă de 7 ani, în conformitate cu Strategia Generală a Uniunii și 

cu Prioritățile Comisiei europene pentru mandatul respectiv.  

Actuala Comisie Europeană și-a propus 6 priorități: 

1. Un pact ecologic pentru Europa, 

2. O economie în slujba oamenilor, 

3. O Europă adaptată erei digitale, 

4. Să protejăm modul de viață european, 

5. O Europă mai puternică pe scena internațională, 

6. Un nou impuls pentru democrația europeană. 

 

În luna iulie 2020, Consiliul European a încheiat un acord istoric menit să 

relanseze economia europeană afectată de criza sanitară provocată de către coronavirus, 

plan de relansare care se bazează pe o datorie comună. Planul stabilește un fond de 750 

miliarde euro, care ar putea fi împrumutaţi de Comisia Europeană de pe pieţele 

financiare. Acest fond include subvenţii în valoare de 390 miliarde euro, care vor fi 

alocate statelor celor mai afectate de pandemie. Aceasta va fi datoria comună ce trebuie 

rambursată de statele membre. În afara acestor subvenţii, 360 miliarde euro vor fi 

disponibile pentru împrumuturi, rambursabile de ţările solicitante. 
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Planul de relansare economică este susținut și de Cadrul Financiar Multianual 

al UE pentru perioada 2021-2027, care are o valoare  de 1.411,5 miliarde de euro, pentru 

4 domenii, asfel: 

I. Mecanismul de redresare și reziliență - 672,5 mld euro 

II. Politica de coeziune  - 374,9 mld euro 

III. Politica agricolă comună - 346,6 mld euro 

IV. Fondul de tranziție justă -17,5 mld euro 

Bugetul alocat României din Cadrul Financiar multianual al UE pentru 

perioada 2021-2027 este de 79,94 miliarde euro, repartizat astfel: 

I. Mecanismul de redresare și reziliență - 30,44 mld euro 

II. Politica de coeziune  - 28,22 mld euro 

III. Politica agricolă comună - 19,34 mld euro 

IV. Fondul de tranziție justă -1,94 mld euro 

Politica de coeziune va continua să sprijine strategiile de dezvoltare conduse 

la nivel local și să dea mai multă autonomie în gestionarea fondurilor de către 

autoritățile publice locale. 

 

 

Care sunt diferențele față de perioada 2014-2020? 

 Un sistem de alocare a fondurilor ușor modifcat. Alocarea are încă loc în 

principal în funcție de PIB-ul pe cap de locuitor, însă include și noi criterii pentru toate 

categoriile de regiuni; șomajul în rândul tinerilor,  nivelul scăzut de educatie, 

schimbările climatice și primirea și integrarea imigranților.  

 „Concentrarea tematică” nu va mai fi la nivel regional, ci la nivel 

național – țările membre vor investi în primele două priorități între 65-85% din alocările 

lor pentru FEDR și FC. 
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 Mai multe responsabilități și oportunități pentru unitățile 

administrativ-teritoriale: statele membre vor avea posibilitatea să ofere autorităților 

publice locale oportunitatea de a elabora și de a pune în aplicare strategii pe deplin 

integrate, care combină resurse naturale și de mediu, în concordanță cu cele 17 obiective 

ale dezvoltării durabile din Agenda 2030. 

1.5  Etapele realizării unei Strategii de dezvoltare 

 Stabilirea domeniului de cuprindere a strategiei;  

 Analiza situaţiei actuale;  

 Filozofia şi viziunea pentru viitor; 

 Identificarea resurselor comunităţii;  

 Identificarea problemelor şi a cauzelor care le generează; 

 Formularea obiectivelor;  

 Stabilirea priorităţilor;  

 Implementarea planului de acţiune, crearea programelor;  

 Implementarea şi monitorizarea planului;  

 Evaluarea planului, feed-back; 

 Îmbunătăţirea continuă a strategiei.  

 

I.6 Analiza cadrului strategic  

Analiza cadrului strategic identifică priorităţile stabilite la nivelurile: naţional, 

regional şi judeţean. Aceasta îşi propune, de asemenea, să identifice influenţa pe care 

strategiile respective o au asupra comunei Pârscov. Cadrul strategic identifică priorităţile 

stabilite pe perioade de programare. 

Dezvoltare rurală. Uniunea Europeană 

Aproximativ 30% din populația celor 27 de state membre din prezent ale 

Uniunii Europene trăiește în zonele rurale, care acoperă aproape 90% din teritoriul 
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European. Aceasta face ca politica de dezvoltare rurală să fie un domeniu de importanță 

vitală. Creșterea animalelor, cultura plantelor și silvicultura rămân factori esențiali 

pentru utilizarea terenurilor și gestionarea resurselor naturale din zonele rurale ale UE, 

reprezentând, în același timp, o platformă pentru diversificarea economică în 

comunitățile rurale.  

Consolidarea politicii de dezvoltare rurală a devenit astfel o prioritate pentru 

Uniunea Europeană. 

Multe dintre zonele rurale se confruntă cu probleme semnificative, cum ar fi 

venitul mediu pe cap de locuitor, care este mai scăzut în zonele rurale decât în cele 

urbane, compețentele sunt în număr mai mic, iar sectorul serviciilor este mai slab 

dezvoltat. Politica de dezvoltare rurală a Uniunii Europene vizează soluționarea 

problemelor cu care se confruntă zonele rurale și exploatarea potențialului acestora. 

Teoretic, fiecare stat membru poate decide și aplica politici de dezvoltare rurală complet 

independente. 

Dar această abordare nu ar funcționa bine în practică. Nu toate țările Uniunii 

Europene ar putea să își permită politica de care au nevoie. Mai mult decât atât, multe 

dintre aspectele abordate de politica de dezvoltare rurală nu se limitează strict la 

teritoriul național sau la o regiune anume. De asemenea, politica de dezvoltare rurală se 

leagă de o serie de alte politici elaborate la nivelul UE. In concluzie, UE are o politica 

comună de dezvoltare rurală, care, într-o măsură destul de mare, este controlată de 

statele membre și de regiuni. Această politică este parțial finanțată din bugetul central al 

UE și partial din bugetele naționale și regionale ale statelor membre.  

Nivel național 

Strategia adoptată în cadrul Planului Naţional de Dezvoltare se înscrie pe un 

număr de 7 direcţii: 
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 Dezvoltarea sectorului productiv şi a serviciilor conexe, întărirea 

competitivităţii activităţilor economice şi promovarea sectorului privat; 

 Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii; 

 Întărirea potenţialului resurselor umane, a capacităţii forţei de muncă de a 

se adapta la cerinţele pieţei şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor sociale; 

 Sprijinirea agriculturii şi a dezvoltării rurale;  

 Protejarea şi îmbunătăţirea calităţii mediului;  

 Stimularea cercetării ştiinţifice şi dezvoltării tehnologice, inovării, 

comunicaţiilor, tehnologiei informaţiei şi crearea societăţii informaţionale;  

 Îmbunătăţirea structurii economice a Regiunilor, sprijinirea dezvoltării 

regionale echilibrate şi durabile.  

Teritoriul României este împărţit în 8 regiuni, reprezentând arii care 

corespund unor grupuri de judeţe, fără a fi însă unităţi teritorial – administrative, formate 

în urma liberei lor asocieri şi bazate pe o înţelegere semnată de reprezentanţii Consiliilor 

judeţene respective. Aceste 8 regiuni constituie cadrul de implementare şi de evaluare a 

politicii de dezvoltare regională. 

Cele 8 regiuni de dezvoltare sunt următoarele: 

1 – NORD EST:  Bacău, Botoşani, Iaşi, Suceava, Vaslui  

2 – SUD EST:  Brăila, Buzău, Constanţa, Galaţi, Tulcea, Vrancea  

3 – SUD MUNTENIA:  Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, 

Prahova, Teleorman  

4 –  SUD VEST OLTENIA: Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt, Vâlcea  

5 –  VEST: Arad, Caraş – Severin, Hunedoara, Timiş 

6 –  NORD VEST: Bihor, Bistriţa – Năsăud, Cluj, Maramureş, Sălaj, 

Satu Mare 

 7 –  CENTRU: Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Sibiu, Mureş  
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8 –  BUCUREŞTI ILFOV: Bucureşti, Ilfov.  

 

Nivel regional 

Pentru perioada de programare 2021-2027, Agenția pentru Dezvoltare 

Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est va continua procesul de programare a 

activităților specifice dezvoltării regionale în conformitate cu documentele strategice 

naționale și cu documentele strategice ale Uniunii Europene. 

În cadrul următorului buget pe termen lung al UE din perioada 2021-2027, 

Comisia propune modernizarea politicii de coeziune, principala politică de investiții a 

UE și una dintre cele mai tangibile expresii ale solidarității. Obiectivul este stimularea 

convergenței economice și sociale, sprijinind, în același timp, regiunile să valorifice pe 

deplin globalizarea și înzestrându-le cu instrumente adecvate pentru o creștere solidă și 

durabilă. Toate regiunile rămân eligibile pentru finanțare prin politica de coeziune, pe 

baza a trei categorii: regiuni mai puțin dezvoltate, în tranziție și mai dezvoltate. 

În perioada 2021-2027, cinci obiective de politică vor stimula investițiile 

Uniunii Europene. Investițiile în dezvoltare regională se vor axa mai ales pe obiectivele 

1 și 2. Acestor priorități li se vor aloca 65 % - 85 % din resursele FEDR și ale Fondului 

de coeziune, în funcție de prosperitatea relativă a statelor membre. Aceste obiective 

sunt: 

 1. O Europă mai inteligentă, prin inovare, digitalizare, transformare 

economică și sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii 

 2. O Europă mai verde, fără emisii de carbon, punerea în aplicare a 

Acordului de la Paris și investiții în tranziția energetică, energia din surse regenerabile și 

combaterea schimbărilor climatice 

 3. O Europă conectată, cu rețele strategice de transport și digitale 
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 4. O Europă mai socială, pentru realizarea pilonului european al 

drepturilor sociale și sprijinirea calității locurilor de muncă, a învățământului, a 

competențelor, a incluziunii sociale și a accesului egal la sistemul de sănătate 

 5. O Europă mai apropiată de cetățenii săi, prin sprijinirea strategiilor de 

dezvoltare conduse la nivel local și a dezvoltării urbane durabile în UE. 

Politica de coeziune continuă investițiile în toate regiunile, pe baza a trei 

categorii (mai puțin dezvoltate, în tranziție și mai dezvoltate). Metoda de alocare a 

fondurile se bazează încă, în mare măsură, pe PIB-ul pe cap de locuitor. Se introduc noi 

criterii (șomajul în rândul tinerilor, nivel scăzut de educație, schimbări climatice și 

primirea și integrarea migranților), pentru a reflecta mai bine realitatea de pe teren. 

Regiunile ultraperiferice vor beneficia în continuare de sprijin special de la UE. Politica 

de coeziune continuă să sprijine strategiile de dezvoltare conduse la nivel local și să 

autonomizeze gestionarea fondurilor de către autoritățile locale. Crește și dimensiunea 

urbană a politicii de coeziune, prin alocarea a 6 % din FEDR dezvoltării urbane durabile 

și printr-un nou program de colaborare în rețea și de consolidare a capacităților dedicat 

autorităților urbane, sub denumirea Inițiativa urbană europeană. (Conform site-ului 

oficial al Comisiei Europene). 

Programul Operaţional Regional pentru regiunea Sud-Est 2021-2027, care 

face obiectul negocierii cu Comisia Europeană, va fi implementat în conformitate cu 

prevederile cadrului strategic comun european 2021-2027 şi ale Regulamentelor 

europene aferente. Programul nu prezintă conexiune cu alt program operațional pe 

același sector (nu există subordonare ierarhică).  

În perioada următoare, ADR Sud-Est, va continua organizarea în județele 

regiunii, întâlniri de lucru ale Grupurilor Tematice Regionale, în vederea elaborării 

Planului de Dezvoltare Regională Sud-Est (PDR), Programului Operațional Regional 
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Sud-Est 2021-2027 și pregătirea viitoarei perioade de programare 2021-2027, conform 

celor cinci Obiective de Politică 2021-2027. 

Nivel județean 

Principalele direcții de dezvoltare ale județului Buzău identificate prin 

documentul strategic „Principalele direcții de dezvoltare și analiza SWOT a județului 

Buzău pentru perioada 2014-2020” au fost următoarele: 

4.1 Populaţia şi resursa umană 

4.2 Educaţia şi cultura 

4.3 Sănătatea şi asistenţa socială 

4.4 Infrastructura şi utilităţile 

4.5 Mediul şi protecţia mediului 

4.6 Mediul economic 

4.7 Turismul 

4.8 Capacitatea administrativă 

4.9 Eficienţă energetică 

Principalele obiective de dezvoltare durabilă a judeţului Buzău în perioada 

2014–2020, conform Strategiei de dezvoltare durabilă a județului Buzău și a Planului de 

acțiuni 2014-2020, aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr.101/2015, cu 

modificările și completările ulterioare, sunt:    

1. Dezvoltarea resurselor umane din instituţii publice 

 Direcţia de dezvoltare 4.1 Populaţia şi resursa umană  

Direcţia de dezvoltare 4.8 Capacitatea administrativă  

2. Dezvoltarea infrastructurii de transport  

Direcţia de dezvoltare 4.4 Infrastructura şi utilităţile  

3. Valorificarea potenţialului turistic şi creşterea atractivităţii locale 

Direcţia de dezvoltare 4.7 Turismul  
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4. Creşterea eficienţei energetice şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor de 

utilitate publică  

Direcţia de dezvoltare 4.2 Educaţia şi cultura  

Direcţia de dezvoltare 4.3 Sănătatea şi asistenţa socială  

Direcţia de dezvoltare 4.9 Eficienţă energetică  

5. Promovarea diversificării activităţilor economice  

Direcţia de dezvoltare 4.6 Mediul economic  

6. Conservarea, protejarea mediului şi utilizarea resurselor alternative   

Direcţia de dezvoltare 4.5 Mediul şi protecţia mediului 

În Planul de acțiuni 2014-2020, cuprins în Strategia de Dezvoltare 

Durabilă a județului Buzău, comuna Pârscov figurează cu următoarele proiecte: 

 

 Rețea de canalizare și statie de epurare ape uzate menajere; 

 Statie de transfer deșeuri menajere – investiție propusă în cadrul proiectului 

inițiat de Consiliul Judetean Buzău; 

 Reabilitare și modernizare Cămin Cultural Pârscov 

 Reabilitare și modernizare Piața Comunală Pârscov 

 Modernizare drumuri locale în comuna Pârscov 

 

I.7 Metodologie privind elaborarea Strategiei de dezvoltare durabilă 

a comunei Pârscov 

Necesitatea adaptării spaţiului românesc la cerinţele UE se răsfrânge 

prin necesitatea adaptării fiecărei autorităţi publice locale la aceste cerinţele. Lucrarea 

prezentă analizează elementele specifice comunei Pârscov atât din punct de vedere 

economic, social, al infrastructurii, cât şi din punct de vedere al resurselor umane şi al 
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teritoriului. Pornind de la angajamentele pe care România şi le-a asumat ca membru al 

UE, Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Pârscov îşi propune o dezvoltare 

durabilă a localităţii în contextul european favorabil. 

Strategia are la bază informaţii obţinute atât de la Institutul Naţional de 

Statistică, de la Uniunea Europeană, cât şi informaţii obţinute în urma unor studii, 

rapoarte, cercetări, strategii şi norme locale, judeţene, regionale, naţionale şi europene. 

De asemenea, a fost implicată  populaţia comunei și angajaţii din Primăria comunei, prin 

întâlniri cu liderii de opinie, întâlniri cu oameni de afaceri locali, chestionare, studii. 

Pentru o punere în practică adecvată a strategiei, trebuie respectate 

următoarele condiţii:         

 acordul şi sustinerea din partea consiliului local şi a comunităţii; 

 susţinerea din partea sectorului privat, îndeosebi a componentei 

economice; 

 informarea permanentă a comunităţii cu privire la progresul punerii în  

aplicare;   

 

 monitorizarea permanentă stadiului atingerii obiectivelor propuse. 

Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Pârscov s-a realizat la iniţiativa 

autorităţilor locale, în contextul în care cadrul de dezvoltare aplicat până acum se 

rezuma doar la Planul Urbanistic General. Cu alte cuvinte, era vorba de o viziune 

strict tehnică, limitată la perspectiva amenajării teritoriului, ce s-a dovedit insuficientă 

pentru coordonarea eforturilor de rezolvare a problemelor din ce în ce mai complexe şi 

multi-sectoriale ale comunei. 

Noua abordare, prin intermediul Strategiei, permite administraţiei publice 

locale și celorlalţi actori locali (cetăţeni, societăţi comerciale etc.) să îşi planifice 

actiunile, dezvoltarea şi afacerile, astfel încât să răspundă nevoilor locale şi să 
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valorifice oportunităţile de dezvoltare identificate de Strategie. 

Pentru a asigura eficienţa eforturilor de elaborare a Strategiei, s-a optat pentru 

o metodologie precisă, care a inclus elemente importante de implicare directă a 

comunităţii locale, prin solicitarea de puncte de vedere, chestionare, interviuri, plecând 

de la premizele ca reprezentanţii şi liderii locali au interesul, bazele şi cunoştinţele 

necesare pentru a reprezenta diversele interese locale.  

Astfel, elaborarea Strategiei de dezvoltare locală a presupus un efort asumat 

de către autoritatea executivă de la nivel local - primar, cu sprijinul echipei de 

consultanţă. 

Procesul de elaborare a Strategiei a cuprins următoarele etape: 

I.7.1 Colectarea datelor şi analiza acestora 

În această etapă s-a urmărit evaluarea şi nevoilor pieţei forţei de muncă, baza 

economică a localităţii, analiza capacităţii instituţionale locale, premisele dezvoltării 

economice locale. Aceste informaţii au fost obţinute fie direct de la beneficiarii 

strategiei (angajaţii primăriei şi locuitorii comunei Pârscov) şi din surse statistice 

oficiale. Pentru această etapă principalul tip de activitate este culegerea datelor 

care să permită o diagnoză cât mai clară a spaţiului pentru care s-a elaborate planul 

de dezvoltare locală. 

Pentru aceasta s-au urmărit elemente fizico-geografice (forme de relief, 

plasare geografică, factori de risc natural, zone naturale protejate etc), populaţie 

(mărimea populaţiei, densitatea, evoluţia şi factori de creştere ai populaţiei), 

locuinţele (racordarea locuinţelor la reteaua de apă, vechimea şi siguranţa locuinţelor, 

materialele de construcţie folosite etc), echiparea localităţii (apă, iluminat public, 

racordarea la reţele de telefonie, acces la căile de transport publice sau private), 

sociale (învăţământ, comunicaţii, mortalitate infantilă etc), mediu şi ecologie (apă, aer, 

sol, păduri). S-a urmărit de asemenea şi identificarea atractivităţii localităţii din punct 
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de vedere al turismului, a posibilităţilor de petrecere a timpului liber, s-au identificat 

spaţiile verzi şi evenimentele culturale anuale sau specifice zonei. Această cercetare 

s-a realizat cu aportul important al întregii echipe locale constantându-se dificultăţi, 

în principal, datorită lipsei de integrare şi coordonare a informaţiilor locale, 

precum şi lipsei unui mod sistematic şi computerizat de arhivare a datelor care să 

faciliteze sortarea şi aranjarea multi-criterială a acestora. 

Tot în această etapă se urmăreşte şi analiza şi monitorizarea agenţilor de 

dezvoltare locală (instituţii publice, organizaţii non-guvernamentale, întreprinzători 

privaţi, biserică, şcoală etc). Tehnica folosită a fost aceea a anchetei sociologice.  

Astfel, aflăm atât gradul de implicare al agenţilor enumeraţi pentru bunul 

mers al localităţii, dar şi imaginea pe care aceştia o au la nivelul localităţii şi în 

exteriorul ei. 

Culegerea datelor s-a făcut prin observaţii pe teren, interviuri, chestionare, 

dezbateri publice. La finalul primei etape se poate face analiza SWOT a localităţii, 

piatra de temelie pentru elaborarea strategiei viitoare a localităţii. 

I.7.2 Stabilirea strategiei de dezvoltare durabilă 

Analiza SWOT evidenţiază punctele forte (Strengths), slabe 

(Weaknesses), oportunităţile (Opportunities) şi ameninţările (Threats) existente la 

nivelul comunei Pârscov. Au fost de asemenea identificate forţele externe care ar 

putea avea fie un efect pozitiv fie negativ în dezvoltarea ulterioară a localităţii. Se 

obţin aşadar direcţiile de dezvoltare locală: 

 

a) Identificarea obiectivelor strategice de dezvoltare - enumerarea 

obiectivelor pentru care a fost elaborată strategia; menţionarea metodologiei de 

elaborare şi a agenţilor de dezvoltare locală implicaţi în procesul elaborării 

strategiei de dezvoltare, precum şi identificarea câtorva domenii strategice de 
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dezvoltare. Aceste domenii vor fi utilizate cu prioritate şi în identificarea 

obiectivelor operaţionale. 

b) Obiective operaţionale dezvoltate în teritoriul supus investigaţiei. 

Programul operativ de dezvoltare locală trebuie gândit de către grupul de lucru 

ca un sistem coerent privind dezvoltarea localităţii/micro-regiunii. În alegerea 

subprogramelor, cel mai important considerent trebuie să fie iniţierea unor 

proiecte de dezvoltare convergente în vederea atingerii obiectivelor stabilite. 

Condiţia de bază pentru dezvoltarea locală este păstrarea tradiţiilor economice şi 

sociale comunitare. Astfel se ajunge la situaţia în care, pe baza realităţii existente 

se pun bazele dezvoltării durabile a comunităţii. 

I.7.3 Selectarea proiectelor de dezvoltare locală 

În această etapă se analizează posibilele programe sau proiecte de 

dezvoltare ce vor fi prinse în strategia de dezvoltare locală. Ele sunt grupate în 

mai multe scenarii, funcţie de gradul de implicare al agenţilor de dezvoltare, de 

perioada necesară pentru implementare şi de locul acestora pe agenda persoanelor 

sau a organizaţiilor însărcinate cu implementarea lor. Este obligatorie o discuţie şi 

o analiză constructivă cu autorităţile publice locale, deoarece ele sunt cele care pot 

da răspuns privitor la fondurile disponibile în bugetul local pentru finalizarea 

proiectelor propuse. Am intrat de asemenea în contact cu serviciile deconcentrate 

ale ministerelor, autorităţi judeţene, companii naţionale care activează pe raza 

judeţului Buzău, cu scopul de a alege eventuale propuneri de proiecte ce pot spori 

şi dezvolta localitatea. Selectarea proiectelor are în vedere mai multe aspecte: 

proiectul să conducă la o îmbunătăţire reală a vieţii comunităţii, urmările lui să 

fie suficient de consistente încât să afecteze o parte importantă a comunităţii, să 

existe sau să poată fi găsite resurse necesare pentru rezolvarea lui. 

Această etapă face şi o analiză privitoare la viabilitatea proiectelor propuse, 
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atât din punct de vedere al comunităţii dar şi al economiei si al nevoilor populaţiei. 

I.7.4 Construcţia  planurilor de acţiune 

Această etapă centralizează informaţiile obţinute în primele trei etape, 

etape ce ţin mai mult de partea strategică. Construcţia planurilor de acţiune 

pregăteşte planurile de acţiune, precizează toate resursele financiare sau de alt tip 

ce sunt necesare pentru finalizarea fiecărui proiect) fie că este vorba de resurse din 

bugetul local, bugetul judeţean, naţional sau european sau surse financiare externe ale 

agenţilor economici). Deşi în fază iniţială pot fi identificate mai multe posibile 

scenarii de dezvoltare, în această etapă sunt alese acelea care asigură comunei cele 

mai mari posibilităţi de progres şi de creştere a nivelului de trai la nivelul populaţiei. 

În vederea atragerii de finanţări nerambursabile, după etapa de prioritizare 

a nevoilor locale se va analiza modul în care obiectivele propuse se corelează cu 

obiectivele existente la nivelul programelor europene. Primul lucru la care ar trebui 

să se gândească cei care concep un proiect este cel legat de rezultatele obţinute ca 

urmare a implementării cu succes a proiectului. Proiectul reprezintă un instrument 

sau oferă mijloacele necesare pentru atingerea unor obiective strategice. Dacă 

proiectele nu sunt văzute în acest mod, atunci un proiect încheiat ar putea să nu aibă 

nici un efect asupra dezvoltării zonei . 

Se finalizează de asemenea şi specificaţiile tehnice ale proiectelor (studii ce 

sunt necesare pentru fiecare proiect – de fezabilitate, proiecte tehnice etc., orarul 

pentru implementarea proiectelor, derularea programului financiar). Aşadar putem 

considera că etapa de construcţie a planurilor de acţiune este o etapă de implementare, 

de verificare şi monitorizare a proiectelor, după ce acestea au fost identificate. 

I.8. Capacitatea de absorbție a fondurilor nerambursabile 
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Un subiect foarte dezbătut în legătură cu fondurile europene se referă la 

capacitatea de absorbție a acestora. S-au făcut numeroase analize în această direcție, 

încercându-se să se măsoare capacitatea de absorbție a altor state. 

Unul dintre studiile realizate chiar pentru Directoratul pentru Politica 

Regională al Comisiei Europene DG Regio (2002) arată că există trei factori care 

influențează în mod decisiv capacitatea de absorbție: 

 situația macro-economică, 

 situația cofinanțării, 

 capacitatea administrativă. 

Considerăm că un al patrulea indicator al capacității de absorbție este 

maturitatea întregii societăți în ceea ce privește managementul proiectelor, al 

programelor și al portofoliilor de proiecte. 

Am putea merge pe scenariul ca la finalizarea implementării proiectelor să 

avem o absorbție de 100%, dar impactul preconizat nu este cel așteptat, iar dezvoltarea 

la nivel comunitar nu este așa cum ne-am propus. Situația ar fi cea mai costisitoare în 

sensul că ar crea o aparență de succes și ar exercita o povară asupra cheltuielilor publice 

(prin necesitatea asigurării cofinanțării). 

Etapele în accesarea Fondurilor Europene sunt: 

 elaborarea Strategiei de dezvoltare a județului/comunei, identificarea și 

prioritizarea proiectelor; 

 consultarea factorilor interesați pe parcursul acestui proces; 

 dezvoltarea proiectului (fie apelând la o firmă specializată, selectată în urma 

unui proces de achiziție publică, fie cu resursele umane proprii ale instituției solicitante); 

 găsirea unei surse de finanțare; 

 completarea și depunerea Cererii de finanțare; 

 evaluarea și selecția; 
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 îndeplinirea condițiilor pre-contractuale (în special în cazul proiectelor de 

infrastructură); 

 semnarea Contractului de finanțare; 

 implementarea proiectului; 

 evaluarea și auditarea proiectului; 

În cazul proiectelor de infrastructură, care implică o documentație          

complexă, odată identificat un proiect, pentru dezvoltarea lui se parcurg următorii pași: 

 realizarea unui studiu de prefezabilitate (recomandabil pentru proiecte cu 

valori mari și soluții tehnice diferite); 

 elaborarea caietului de sarcini pentru realizarea studiului de fezabilitate; 

 atribuirea contractului pentru realizarea studiului de fezabilitate; 

 elaborarea studiului de fezabilitate, inclusiv analiza cost-beneficiu; 

 elaborarea bugetului; 

 elaborarea studiului de impact asupra mediului de către o firmă de 

specialitate, dacă este cazul; 

 aprobarea studiului de fezabilitate; 

 elaborarea cererii de finanțare pe baza studiilor efectuate de către o firmă de 

consultanță sau cu resurse proprii, dacă este cazul; 

 elaborarea altor documente, dacă este cazul; 

 completarea dosarului proiectului cu celelalte documente solicitate care țin 

de beneficiar; 

 depunerea proiectului. 

 

Principalele etape în verificarea, evaluarea și selecția proiectelor sunt: 

 verificarea conformității administrative; 

 verificarea eligibilității (solicitantului, proiectului); 
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 evaluarea tehnică și financiară; 

 evaluarea strategică (nu în toate cazurile). 

Criteriile posibile de evaluare se pot referi la: 

 relevanța proiectului față de obiectivele programului, axei, domeniului, 

măsurii pentru care a fost depus spre finanțare; 

 calitatea soluției tehnice; 

 maturitatea proiectului; 

 durabilitatea (sustenabilitatea) proiectului; 

 capacitatea solicitantului de a implementa, opera și întreține proiectul. 
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CAPITOLUL II 

 

FIŞA  DESCRIPTIVĂ   A   COMUNEI  PÂRSCOV, 

JUDEŢUL    BUZĂU 

 

 

 

 

MOTTO: 

Eu cred că veşnicia s-a născut la sat. 

Aici orice gând e mai încet 

şi inima-ţi zvâcneşte mai rar 

ca şi cum nu ţi-ar bate în piept 

ci adânc în pământ undeva. 

Lucian Blaga 
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PREZENTAREA GENERALĂ A COMUNEI 

PÂRSCOV 

Primăria comunei Pârscov 
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Așezare geografică 

Comuna Pârscov se află, din punct de vedere geografic, în regiunea 

Subcarpaților Buzăului  și este așezată pe cursul mijlociu al râului Buzău, la confluența 

cu râul Bălăneasa, ocupând terasele și versanții dealurilor înconjurătoare.  

Din punct de vedere administrativ-teritorial comuna Pârscov se află în 

județul Buzău, la 32 de km nord-vest de orașul reședință al județului - municipiul Buzău, 

pe malul stâng al râului Buzău.   

Teritoriul administrativ al Comunei Pârscov are o suprafață totală de 5885 

ha și cuprinde un număr de 12 sate componente:  

 Pârscov ( reședința) 

 Bădila 

 Curcănești 

 Lunca Frumoasă 

 Oleșești 

 Pârjolești  

 Robești 

 Runcu 

 Târcov 

 Tocileni  

 Trestieni 

 Valea Purcarului 

Comuna Pârscov se învecinează astfel:  

- Râul Buzău la Sud; 

- în partea de nord cu comuna Cozieni și comuna Odăile; 

- în partea de vest cu comuna Viperești, 

- la est cu comuna Berca. 
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Accesul în zonă este relativ simplu: din drumul național - DN10 (Buzău- 

Brașov), cu abatere la dreapta din interiorul comunei Măgura, se pătrunde în comuna 

Pârscov. 

Este străbătută de drumul județean DJ 203L, care spre sud traversează râul 

Buzău și duce la Măgura (DN10), iar spre nord urcă pe valea Bălănesei spre comunele 

Bozioru și Brăești. 

Prin comună trece calea ferată Buzău-Nehoiașu, care este deservită de Gara 

Pârscov și de halta Bădila.  

Demografie 

Conform recensământului efectuat în anul 2011, populația comunei Pârscov 

era de 5.654 de locuitori, în scădere față de recensământul anterior din anul 2002, când 

se înregistraseră 6.068 de locuitori. 

Majoritatea locuitorilor sunt români (95,22%), cu o minoritate 

de romi (1,13%). Pentru 3,17% din populație apartenența etnică nu era cunoscută, iar 

0,48% dintre locuitori sunt de altă etnie. 

 Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor 

sunt ortodocși (95,51%), iar 1,32% dintre locuitori sunt de altă etnie. Pentru 3,17% din 

populație nu este cunoscută apartenența confesională.  

Istoric comună 

La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna Pârscov era reședința plaiului 

Pârscov (înainte de unirea lui cu plaiul Slănic) din județul Buzău și era formată din 

cătunele Bădila, Lunca Frumoasă și Pârscov, având în total 5400 de locuitori. În comună 

funcționau o școală mixtă cu 50 de elevi (dintre care 7 fete) și 4 biserici ortodoxe. Pe 

teritoriul comunei actuale funcționau în același plai și comunele Robești și Târcov. 

Comuna Robești era alcătuită din cătunele Robești, Runcu și Stănilești, cu 630 de 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_M%C4%83gura,_Buz%C4%83u
https://ro.wikipedia.org/wiki/DN10
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Bozioru,_Buz%C4%83u
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Br%C4%83e%C8%99ti,_Buz%C4%83u
https://ro.wikipedia.org/wiki/Calea_ferat%C4%83_Buz%C4%83u-Nehoia%C8%99u
https://ro.wikipedia.org/wiki/Recens%C4%83m%C3%A2ntul_popula%C8%9Biei_din_2011_(Rom%C3%A2nia)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Recens%C4%83m%C3%A2ntul_popula%C8%9Biei_din_2002_(Rom%C3%A2nia)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2ni
https://ro.wikipedia.org/wiki/Romii_din_Rom%C3%A2nia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_Ortodox%C4%83_Rom%C3%A2n%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Buz%C4%83u_(interbelic)
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locuitori și 2 biserici. Comuna Târcov avea satele Gura Târcovului, Oleșești, Târcov și 

Trestieni, cu 900 de locuitori, 2 biserici și o școală.  

În anul 1925, comuna Robești fusese desființată și inclusă în comuna 

Târcov, împreună cu comuna Gura Aninoasei. Comuna Târcov avea 3491 de locuitori și 

făcea parte din plasa Sărățelu. Comuna Pârscov era inclusă în schimb tot în plasa 

Pârscov, avea o alcătuire asemănătoare (doar satul Pârscov fusese despărțit vremelnic în 

Pârscovu de Jos și Pârscovu de Sus, ultimul fiind și reședința comunei) și avea 4256 de 

locuitori. 

În anul 1931 a fost temporar înființată comuna Lunca Frumoasă, fostele ei 

subdiviziuni, Curcănești, Pârjolești, Tocileni și Valea Purcarului, devenind sate de sine 

stătătoare ale acestei comune.  

În anul 1950, cele trei comune - Pârscov, Lunca Frumoasă și Târcov au fost 

incluse în plasa Cărpiniștea a regiunii Buzău și apoi (după anul 1952) a regiunii Ploiești; 

în timp, comuna Lunca Frumoasă a fost desființată și inclusă în comuna Pârscov, iar 

comuna Târcov a fost desființată și împărțită între Pârscov și comuna Berca.  

Începând cu anul 1968, odată cu reorganizarea administrativ-teritorială, 

comuna Pârscov face parte din nou din județul Buzău.  

Primul document care atestă existența localității Pârscov este data 13 aprilie 

1515 și a fost dat de Neagoe Basarab unor mari boieri care, deși își aveau reședințe în 

alte sate unde au puput să comaseze terenuri și să le muncească, ei trăiau în târgurile 

mari, în special în Târgoviște și București. Ei erau curteni în anturajul voievodului  și îl 

însoțeau prin țară și de aceea, acest document este datat în Oltenița, unde acești boieri   

l-au însoțit într-o vizită. 

 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Regiunea_Buz%C4%83u
https://ro.wikipedia.org/wiki/Regiunea_Ploie%C8%99ti
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Berca,_Buz%C4%83u
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Buz%C4%83u
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Primele mărturii arheologice au fost la începutul secolului, în satul Lunca 

Frumoasă, când a fost descoperită o secure din bronz de tip Țufalău. Istoricii Grigore 

Moisil , Vasile Pârvan și arheologul Ioan Andrieșescu, se referă în lucrările lor la această 

piesă de muzeu. 

Monumente istorice 

Nouă obiective din comuna Pârscov sunt incluse pe lista monumentelor 

istorice din județul Buzău ca monumente de interes local. Trei dintre ele sunt situri 

arheologice: 

 În situl de la Bădila, aflat la 2 km nord-vest de școala din sat s-au 

descoperit o așezare din perioada Halstatt (secolele al XII-lea–al V-

lea î.e.n.) și una din epoca migrațiilor (secolele al II-lea–al IV-lea 

e.n.);  

 La Pârscov, în centrul satului, se află urmele unei așezări 

aparținând culturii Monteoru din Epoca Bronzului (mileniile al III-

lea–al II-lea î.e.n.); 

 -Al treilea sit se află la Târcov, în punctul „Piatra cu Lilieci”, 

cuprinzând o așezare din Epoca Bronzului și una fortificată geto-

dacică, din perioada Latène (secolul I î.e.n.). 

Patru obiective sunt clasificate ca monumente de arhitectură:  

 Biserica „Sfântul Nicolae” cu clopotnița ei, datând din 1884 se află în 

satul Lunca Frumoasă;  

 Celelalte trei sunt case din satul Pârscov: una din secolul al XVII-lea 

în stadiu de ruine, altele două - „Casa cu fânar” și Casa Gheorghe 

Tocileanu datează din anul 1920. 

Alte două obiective sunt clasificate ca monumente memoriale și funerare: 

unul dintre ele este Casa memorială ”Vasile Voiculescu” din satul Pârscov, datând de la 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Lista_monumentelor_istorice_din_jude%C8%9Bul_Buz%C4%83u
https://ro.wikipedia.org/wiki/Lista_monumentelor_istorice_din_jude%C8%9Bul_Buz%C4%83u
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cultura_Monteoru
https://ro.wikipedia.org/wiki/Epoca_Bronzului
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începutul secolului al XX-lea; iar celălalt este crucea de la Runci, datată din anul 1793, 

aflată la vest de satul Runcu. 

Biserica „Sfântul Nicolae” - sat Lunca Frumoasă 

 

 

 

 

 

Casa memorială ”Vasile Voiculescu”- sat Pârscov 
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CAPITOLUL III 
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ANALIZA DE POTENȚIAL A COMUNEI PÂRSCOV 

   

Elaborarea strategiilor de dezvoltare locală și micro-regională reprezintă 

unul dintre pașii cei mai importanți care susțin procesele de dezvoltare locală și micro-

regională condiționând și influențând în mare măsură evoluția acestora. Acest tip de 

strategie clarifică direcțiile și domeniile spre care se orientează eforturile de dezvoltare a 

comunităților pe termen scurt, mediu și lung. 

 

a. Binele cetăţenilor este binele comunităţii locale (binele public) şi acesta semnifică 

dezvoltare locală. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

Administraţia publică locală, prin serviciile pe care le oferă, condiţionează 

puternic existenţa fiecărui individ atât din perspectiva formării personalităţii, cât şi a 

evoluţiei/exprimării sale în calitate de cetăţean. Consecinţele acestui fapt obiectiv sunt 

b. Autoritatea publică locală are menirea de a asigura dezvoltarea locală  prin 

implicarea tuturor actorilor (factorilor interesaţi) şi prin raportarea la toate 

domeniile dezvoltării. 

DA NU 

c. Serviciile publice sunt instrumentele autorităţii publice locale prin care 

aceasta contribuie la dezvoltarea locală. 

 DA  NU 

d. Adecvarea serviciilor publice la starea colectivităţii şi la domeniile Dezvoltării 

induce dezvoltarea locală, adică binele public. 

DA NU 
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profunde şi vizează deopotrivă partea (individul) şi întregul (colectivitatea locală, 

societatea), starea şi evoluţia acestora. Mult mai potrivită pare a fi corelarea directă, a 

calităţii prestaţiei (eficacitatea şi eficienţa) unei administraţii locale, adică a aşteptărilor 

celor administraţi, cu nivelul de civilizaţie. O asemenea înţelegere a fenomenelor sociale 

impune trecerea de la o abordare arbitrară, la una ştiinţifică, conştientă. Aceasta 

presupune existenţa unei evaluări riguroase a stării şi evoluţiei unei comunităţi locale.  

       Dacă dezvoltarea locală exprimă finalitatea unui asemenea demers, o 

adevărată ecuaţie de stare a colectivităţii locale şi, totodată, cadrul general de analiză, 

atunci domeniile dezvoltării locale sunt perspectivele esenţiale de măsurare şi de acţiune 

strategică. Ceea ce rămâne de stabilit este doar definirea conceptelor şi identificarea 

parametrilor/variabilelor (serviciu public, administraţie publică locală, descentralizare,  

dezvoltare locală, factori interesaţi etc.) şi a relaţiilor dintre aceştia. 

 

 

Principiile care stau la baza întocmirii acestui document sunt: 
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Astfel că, Strategia de dezvoltare durabilă a fost elaborată în urma consultării 

populației și a actorilor locali implicați, urmare unei atente și riguroase analize a 

realităților economice, sociale și culturale ale comunei Pârscov. 

b) - Principiul parteneriatului. 

Între agenții economici pe de o parte și autorități, instituții publice, alți 

reprezentanți ai comunității, pe de altă parte, a existat o bună colaborare. 

c) - Principiul realității. 

Programul de dezvoltare strategică prezintă potențialul, stadiul de dezvoltare 

și baza de pornire în cadrul procesului dezvoltării durabile. 

d) - Principiul continuității și sustenabilității. 

Strategia de dezvoltare durabilă poate fi îmbunătățită și după aprobarea ei în 

Consiliul Local al comunei Pârscov. 

e) - Principiul armonizării cu obiectivele de dezvoltare ale Uniunii Europene 

în perioada 2021-2027, cu obiectivele ”Strategiei Naționale pentru Dezvoltare Durabilă 

a României. Orizonturi 2013-2020-2030”, cu Planul Național de Dezvoltare Locală, 

precum și cu cele prevăzute în Strategia de dezvoltare durabilă a județului Buzău. 

Utilitatea elaborării programelor de dezvoltare strategică este susținută 

de argumente care în esență vizează: 

  utilizarea resurselor umane și logistice existente; elaborarea planului 

strategic de dezvoltare locală contribuie, pe termen mediu și lung, la gestionarea mai 

eficientă a resurselor locale (financiare, umane, naturale, logistice) permițând 

mobilizarea la cote superioare a acestor resurse în vederea atingerii obiectivelor propuse 

în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală Durabilă. 
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  existența unui plan de dezvoltare; acesta crează și facilitează obținerea 

resurselor financiare care să susțină proiectele de dezvoltare la nivel local. Rolul 

planului este de a clarifica pentru toți factorii implicați în programul de dezvoltare care 

sunt obiectivele urmărite pe termen mediu și lung, strategia de dezvoltare locală urmând 

a modifica optica elaborării strategiilor conjuncturale (prin care se urmărește satisfacerea 

unor nevoi imediate) și a celor de supraviețuire (folosite adesea în comunitățile fără 

posibilități financiare). Astfel, perspectiva imediată trebuie înlocuită cu perspectiva 

dezvoltării strategice durabile. 

 Scopul acestei lucrări este de a face o diagnoză a spațiului rural la nivelul 

comunei Pârscov, în vederea identificării principalelor probleme cu care se confruntă 

comunitatea și definirii unei strategii de dezvoltare durabilă a comunei. 

 La realizarea acestei strategii de dezvoltare și-au adus aportul autoritățile 

publice locale, instituțiile publice, agenții economici reprezentativi și liderii de opinie 

din comună. 

 

 III.1.  AȘEZAREA GEOGRAFICĂ ȘI CADRUL NATURAL 

Așezare geografică 

Comuna Pârscov se află, din punct de vedere geografic, în regiunea 

Subcarpaților Buzăului și ocupă depresiunile de contact Oleșești, Târcov, frânturi de 

terasă la Curcănești și Tocileni, terase superioare la Pârscov, Bădila, Robești și versanții 

domoli ai dealurilor la Trestieni și Runcu.  

Comuna Pârscov este o localitate tipică pentru zona Subcarpaților de Curbură, 

într-o zonă intens umanizată cu așezări din timpuri străvechi pe văile secundare. În 

depresiuna Pârscovului apa Buzăului străbate de la vest – în dreptul satului Bădila cea 

mai lungă și mai îngustă vale (cheie) din Subcarpații Buzăului. 
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Cadrul natural 

Din punct de vedere geomorfologic, comuna se află amplasată în zona 

subcarpatică a județului Buzău, în partea de sud – bazinetul Pârscov, fiind dominat de 

culmea Ciolanu, alcătuită din calcare și gresii sarmatice rezistente la eroziune.  

La nord de masivul deluros al Dâlmei se desprind dealurile Târcovului care 

sunt delimitate prin versanți abrupți ai unor văi înguste, cu arii depresionare la bază. 

La nord-vest sunt dealurile Muscelului dezvoltate pe o structură geologică 

complexă și coboară până la apa Buzăului. Rămășițe ale codrilor de odinioară îmbracă 

încă dealurile împrejmuitoare.  

Dealurile Botanului formează un șir de coline care se înalță de pe partea 

stângă a râului Bălăneasa și sunt orientate în direcția nord-est spre sud-vest. Au o 

înfățișare de munți datorită repezi - de 45grade, culmi înguste pe care șerpuiesc drumuri 

comunale spre satele Oleșești și Târcov. Aceste dealuri sunt sculptate în strate de gresie 

calcaroasă care alternează cu marnă, înclinate foarte mult spre est. Vâlcelele sculptate în 

rocă tare constituie mici depresiuni în care s-au așezat satele  Pârjolești, Oleșești, 

trestieni și Valea Purcarului. 

Depresiunea Pârscov se dezvolt pe o lungime de 2 km pe cursul inferior al 

râului Bălăneasa, la confluența cu râul Buzău. În sectorul Bădila -Pârscov se află terase 

și agestre bine dezvoltate, pe care s-au amplasat locuințe.  

Referitor la zona de luncă, lărgită mult de confluența râului Buzău cu râul 

Bălăneasa, se constată că terasele sunt în general joase, cu excepția îngustării de la 

Robești. Peste pietrișurile aflate la mică adâncime s-a depus un strat de pământ arabil, 

favorabil culturilor agricole. 

Subcarpații Buzăului , în cuprinsul cărora este situată și comuna Pârscov, sunt 

cunoscuți ca fiind una dintre zonele cu cele mai complexe formațiuni aparținând 

epocilor miocene și pliocene.  
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Solurile sunt variate pe o suprafță cu totul restrânsă , ele fiind diferite în lunca 

Buzăului și a Bălănesei față de cele situate pe terasele mai înalte sau pe versanți. Sunt 

predominante: solurile brune-podzolice pe terase și pante, soluri brune și rogosoluri pe 

terasele joase și aluviuni în zonele de luncă. 

Datorită defrișărilor masive, o parte dintre terenurile aflate în pantă sunt 

supuse eroziunii accentuate. 

 Cernoziomurile, care se întâlnesc în zonea de contact a dealurilor cu câmpia, 

ocupă o mare parte a zonei levantin-cuaternară și în terasele Buzăului (aval de Pârscov) 

fiind puternic și moderat levigate.  

Deosebit de importante sunt însă și resursele de materiale de construcții: 

nisipuri, balast, piatră, aflate din abundență mai ales în albia pârâului Bălăneasa, dar și 

în albiile pârâurilor mai mici. Aceste materiale constituie resurse de bază în vederea 

refacerii și modernizării infrastructurii în comuna Pârscov și în special a celei rutiere. 

Clima și calitatea aerului  

Clima comunei Pârscov este influențată în mare măsură de așezarea într-o 

depresiune protejată de dealurile dispuse în amfiteatru, de expunerea sudică a tuturor 

satelor și de curenții formați pe firul celor două cursuri de apă – Buzău și Bălăneasa. 

Temperatura medie anuală a depresiunii Pârscov este 9 grade , iar a versanților 

de 8 grade. Zona se înscrie mai aproape de climatul sud mediteranean, situație ce se 

datorează atât prezenței culmilor montane Siriu-Penteleu în nordul Subcarpaților 

Buzăului, care imprimă aerului dinspre nord un caracter cald și uscat primăvara și 

toamna, cât și prezenței masivei înălțimi a Ivănețului în calea vântului dominant. 

Formațiunile deluroase din jur (Ciolanu, Târcov, Botanu, Bocu), precum și îngustările 

de văi pe care le creează (Bădila, Robești) constituie piedici nu numai în calea maselor 

de aer dinspre nord, ci și în calea celor dinspre sud, condensând pe zona sud-estică 

cantități de precipitații mai mari față de zona de nord-vest. 
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Specificul climatului local se reflectă și în procesul inversiunilor de 

temperatură condiționat atât de prezența albiei late a râului Buzău cat și a versanților 

fragmentați înconjurători. Acest climat de adăpost face ca uneori să fie mai cald în zona 

deluroasă decât în luncă. 

În depresiunea subcarpatică a Pârscovului vânturile dominante sunt: cel din 

nord-vest, urmat de cel din sud-vest și cel din nord. Viteza medie anuală este cuprinsă 

între 3-5 m/s. 

Singurul vânt care aduce precipitații în zonă este ”Austrul” sau ”Munteanul” 

care bate dinspre nord-vest, aducând umiditate de la Oceanul Atlantic. 

Vântul care bate dinspre sud-vest- numit la noi și ”Sărăcilă” aduce, de regulă 

aer cald dinspre nordul Africii, peste Mediterana și ridică temperaturile straturilor înalte 

de aer, reducând cantitatea de precipitații. 

 La câteva zile după ”Sărăcilă” începe să bată ”Crivățul” dinspre nord, nord-

est sau est care scade temperatura aerului și provoacă apariția precipitațiilor. 

Vegetația și fauna 

Vegetația este caracteristică zonelor deluroase, în care apar atât speciile 

caracteristice stepei, în Lunca Buzăului, cât și cele de gorunet pe versanți și platou. În 

componența floristică a asociațiilor ierboase, cele mai frecvente specii sunt: năgara, 

rușcuța de primăvară, păpădia de stepă. Cele mai mari suprafețe cu pajiști de stepă sunt 

la nord-vest de Pârscov, spre dealul Botanului, în domeniul gorunetelor cu elemente 

termofile.  

Pe dealurile în pantă din satele Bădila și robești se întâlnesc frecvent 

cimbrișorul, coada șoricelului, scaiul, busuiocul de câmp. Tot aici se găsesc arbuști, 

precum: porumbarul, măceșul etc. 

În zona Pârscovului, pe Valea Buzăului și Bălăneasa s-au găsit scumpia, 

cărpinița, iar în partea de nord-vest se întâlnește liliacul sălbatic. Pe terenurile afectate 
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de eroziune întâlnim:cătina, păducelul, lemnul câinesc, cornul, care protejează versanții 

și ajută la refacerea stratului de sol. 

Pe aluviunile din Lunca Buzăului se întâlnesc diferite specii de salcie, plop, 

piciorul cocoșului, pipirig. Pe terenurile cu sol neevoluat, dar cu umiditate, se dezvoltă 

abundent podbalul. 

Pe islazul comunal predomină pajiștile secundare aflate în diverse stadii de 

înierbare și înțelenire. Vegetația este formată din pir gras, laptele câinelui, lucernă 

galbenă, firuța cu bulbi. 

În lungul drumurilor, căilor ferate, în împrejurimile așezărilor omenești este 

bine dezvoltată vegetația ruderală care invadează pășunile adesea și pășunile 

reprezentată de: pălămida, turta, diferite crucifere, răchita, brusturele, varga ciobanului. 

Vegetația halofilă se dezvoltă pe locuri saline, fiind o vegetație intrazonală.  

Asociații de iarbă de sărătură, iarba minciunii, talpa gâștii apar în satele Bădila și Lunca 

Frumoasă, în nordul și vestul comunei Pârscov. 

Zona de luncă este favorabilă culturilor agricole, predominante fiind cele de 

porumb și lucernă. 

 Fauna se caracterizează prin existența majorității animalelor întâlnite în 

subcarpați :mamifere, păsări, reptile, insecte. 

Mamiferele specifice zonei sunt: căprioara, porcul mistreț, lupul, ursul, pisica 

sălbatică, iepurele, vulpea, popândăul și soarecele de câmp. 

Cele mai cunoscute păsări întâlnite sunt: gaița, potârnichea, ciocârlanul, vrabia 

de casă, rândunica, stăncuța, ciocănitoarea mare. În râpele și malurile abrupte își fac 

cuiburi progoria și lăstunul de mal.  

În mediul acvatic întâlnim scobarul, mreana și cleanul.  În zonă se întâlnesc 

vertebrate cu respirație aeriană: broasca de lac, broasca verde, șarpele de apă.  

Dintre insecte cel mai des întâlnite sunt: lăcustele, greierii , cocașii și fluturii. 
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Dintre raritățile faunistice menționăm scorpionul și vipera comună. 

În gospodăriile populației întâlnim animale și păsări domestice: cabaline, 

bovine, ovine, caprine, porcine, găini, rațe, curci, gâște, bibilici, păuni și porumbei. 

Hidrografia  

Resursele de apă din acest areal depind în primul rând de apele provenite din 

precipitații, din însușirile solurilor, rocilor, de panta terenului, de gradul de acoperire cu 

vegetație care determina proporția de apă  înmagazinată în rezervorul subteran. 

 Apele de adâncime sunt reprezentate prin ape fosile, în partea de zăcământ 

care însoțesc structurile petrolifere și prin cele vădoase infiltrate în decursul timpului 

până la adâncimi destul de mari. Prerzența lor a fost pusă în evidență  prin foraje și o 

serie de izvoare minerale  cu calități terapeutice variate. 

Orizonturile de ape freatice locale, de pe versanții sculptați în marne și argile, 

sunt, de cele mai multe ori , principalul factor care favorizează declanșarea alunecărilor 

de teren. Calitatea bună a apelor freatice , în special a celor din depozitele de terasă și de 

luncă, permite folosirea lor cu succes la alimentarea cu apă a localităților înșirate de-a 

lungul văilor - Pârscov, Bădila și Robești. 

Pânza de ape freatice este în mare parte apropiată de suprafață. Nivelul apei în 

fântâni variază între 1-6 m la Pârscov și 6-10 m la Robești. 

Debitul apelor freatice este relativ bogat, iar nivelul lor prezintă în timp 

variații mici , mai ales în zonele joase ale văilor și depresiunilor , unde este alimentat de 

apele freatice de pe versant. Fântânile nu seacă niciodată aici. 

Râul Bălăneasa, afluent de stânga al Buzăului, care își desfășoară pe teritoriul 

comunei Pârscov numai cursul inferior, izvorăște de pe clina sudică a dealului Ivănețu 

(1991m), are o lungime de 28 km și o suprafață a bazinului de 188 kmp. Are mai mulți 

afluenți, printre care pârâul Murătoarea și Valea Roatei, ambele în lungul depresiunii 

Trestia- Odăile-Pârscov. 
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  III.2. POPULAȚIA ȘI PIAȚA MUNCII 

Context național. Conform Institutului Național de Statistică, 46,2% dintre 

cetățenii României trăiau în mediu rural în anul 2015, iar conform Eurostat, media UE 

era de 28%. Pentru decalajul socio-economic dintre mediul urban și rural, indicator 

reprezentativ este „riscul sărăciei sau a excluziunii sociale”. Eurostat subliniază faptul că 

în România, în anul 2016, în mediul urban rata riscului de sărăcie era de 24,3%, în timp 

ce în mediul rural era la 51,7%. Comparativ, media UE era de 23,6% în mediul urban și 

25,5% în mediul rural. 

În perspectiva următoarelor decenii, situaţia şi evoluţia familiilor trebuie 

cercetate mai complex, în multiplele lor corelaţii demografice şi social-economice, 

având în vedere faptul că o dezvoltare umană durabilă nu poate omite rolul pe care 

familia îl are şi îl va avea în evoluţia societăţii. 

În viitor se va extinde fondul de informaţii care să caracterizeze evoluţia în 

timp a familiilor, respectiv a gospodăriilor – componentele de bază ale convieţuirii 

umane, din care să se desprindă prin studiu aspecte privind: 

 fenomenul de îmbătrânire a populaţei; 

 creşterea gospodăriilor de persoane singure sau a familiilor 

monoparentale; 

 evaluarea numărului şi structurii generaţiilor care convieţuiesc în cadrul 

familiei; 

 structura familiilor după numărul de copii şi cel al copiilor întreţinuţi; 

 componenţa familiilor după relaţiile de rudenie sau parentale; 

 statutul femeilor în cadrul familiei; 

 fenomenul migraţiei, în special al migraţiei temporare, la muncă în 

străinătate şi altele. 
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 Context județean. Structura populației pe medii este, la nivelul anului 

2018, nu este foarte echilibrată respectiv 42,36% populație urbană și 57,64% populație 

rurală. Gradul de urbanizare al județului este unul redus (cu 14% mai mic decât media 

națională), fiind situat și mult sub media regională (55,60%). Această valoare scăzută se 

poate explica prin faptul că în județul Buzău există un singur oraș cu peste 100.000 de 

locuitori (municipiul Buzău), restul având sub 50.000 de locuitori, iar trei dintre acestea 

sub 20.000 (Pogoanele, Nehoiu și Pătârlagele), aparținând categoriei orașelor mici. 

Structura pe grupe de vârstă în anul 2008 și în anul 2018 relevă tendința 

generală de scădere a populației tinere, de stabilitate relativă a populației apte de muncă 

precum și de îmbătrânire a populației 

Pentru anul 2018, valorile grupei tinere sunt inferioare mediei naționale și 

celei regionale. Îmbătrânirea populației este mai accentuată față de media națională și 

regională, iar potențialul de forță de muncă a rămas constant față de nivelul anului 2008. 

În județul Buzău grupele de vârstă nu sunt foarte echilibrate. Populația adultă 

reprezintă 67,21% din totalul populației, cea tânără deține un procent relativ scăzut -

14,07%, în timp ce vârstnicii reprezintă 18,72%. 

Context local.  

Din datele demografice ale ultimilor ani se poate observa, din păcate, tendința 

descendentă a numărului de locuitori, tendință ce se poate observa atât la nivelul 

județului Buzău, dar și la nivel național. 

Cauza depopulării comunei se găsește, pe de o parte, în migrarea forței de 

muncă spre zone mai dezvoltate din punct de vedere economic și care oferă mai multe 

posibilități în a găsi un loc de muncă, atât în țară cât și în străinătate, iar pe de altă parte 

în procesul de îmbătrânire a populației și de creștere alarmantă a mortalității în 

detrimentul unei natalități foarte scăzute. Procesul de îmbătrânire a populației vizează 
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amenințări în ceea ce privește forța de muncă, capacitatea de autoîntreținere, 

comportamentul social, adaptabilitatea etc. 

Mișcarea naturală a populației  

Mișcarea naturală a populației definește schimbările care se produc în numărul 

și structura populației ca urmare a nașterilor și deceselor, căsătoriilor și divorțurilor din 

cadrul unei populații.  

Potrivit rezultatelor publicate de institutul Național de statistică, 

la Recensământul efectuat în anul 2011, populația comunei Pârscov era de 5.654 

de locuitori, în scădere față de Recensământul anterior din anul 2002, când se 

înregistraseră 6.068 de locuitori. 

Conform datelor furnizate de către INS, populația la nivelul anului 2020 era 

de 5398 locuitori, în scădere față de anul 2011. Structura populației în funcție de sex și 

vârstă se prezintă atfel la nivelul anului 2020: 

 

 Total 

Nr. 

Grupă de vârstă 

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 

Total 

Populatie 

5398 425 562 592 686 874 735 667 498 359 

100%          

Masculin 2689 223 311 315 379 450 395 298 201 117 

49,82%          

feminină 2709 202 251 277 316 424 340 369 297 242  

50,18%          

 

Conform datelor furnizate, populația masculină este de 2689 locuitori, 

reprezentând 49,82%, iar populația feminină este de 2709, reprezentând 50,18%. 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Recens%C4%83m%C3%A2ntul_popula%C8%9Biei_din_2011_(Rom%C3%A2nia)
http://ro.wikipedia.org/wiki/Recens%C4%83m%C3%A2ntul_popula%C8%9Biei_din_2002_(Rom%C3%A2nia)
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Densitatea medie a populației în comuna Pârscov, utilizând datele statistice 

din anul 2020, este de aproximativ 104 locuitori/km pătrat, chiar dacă suprafața comunei 

este de 58,41 km pătrați și are un număr mare de 12 sate.  

Din tabelul de mai sus se poate observa că un procent important al 

locuitorilor -  28,23% îl reprezintă cei cu vârsta peste 60 de ani, persoane pensionate 

care au ieșit din categoria celor apte de muncă. 

De asemenea, din tabelul de mai sus rezultă și faptul că populația activă, 

reprezentată de segmentele de vârstă între 20-59 ani, are un număr 2887 persoane, 

reprezentând 53,48% din totalul populației. 

Comuna Pârscov dispune de un potențial uman relativ sporit de locuitori 

activi, iar activitățile agricole constituie principala sursă de venituri și de ocupare a 

resursei umane. O altă parte a populației active este ocupată în domenii ca:  

 administrație publică – 105 persoane 

 învățământ – 31 persoane 

 sănătate și asistență socială – 25 +28 persoane  

 industrie – 83 persoane 

 comerț – 50 persoane 

 servicii de utilitate publică - 98 persoane 

 turism (hoteluri, restaurante) – 25 persoane 

Cealalată parte a populației active este reprezentată de forța de muncă care 

lucrează în alte uat-uri din țară sau în străinătate și de forța de muncă activă neocupată. 

Cei ce fac parte din forța de muncă activă neocupată muncesc doar ocazional și practică 

de obicei munca la negru. 

Pentru cea mai mare parte a populației din comună agricultura reprezinta 

activitatea principală, cu excepția satelor Pârscov, Lunca Frumoasă și Robești.  
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Potențialul unui angajat implicat în activități agricole este mult mai mic 

decât cel al unui alt angajat din alte sectoare ale economiei datorită slabei productivități 

obținute în exploatațiile individuale de mici dimensiuni.  

Pensionarii pot fi parțial activi, desfășurând activități în agricultură  în 

măsura în care le permite starea de sănătate. 

Cei ce nu sunt încadrați în muncă sau nu au niciun fel de venit beneficiază 

în comuna Pârscov de următoarea formă de protecție socială: ajutoare sociale acordate 

conform Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat. 

În concluzie, potențialul uman al comunei poate fi pus în valoare numai 

printr-o colaborare permanentă și interactivă între autoritățile publice, instituții publice 

și antreprenorii locali. 

 

III.3. SĂNĂTATE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 

Sănătatea a fost definită în anul 1948 de către Organizația Mondială a 

Sănătății drept „acea bună stare fizică, mintală și socială care nu înseamnă numai 

lipsa bolii sau a infirmității".  

Starea de sănătate depinde de numeroși factori care sunt interdependenți: 

moștenirea genetică, comportamente, atitudini și valori, stil de viață, poziție socială. Se 

pare însă că stilul de viață are o pondere mai mare în determinarea stării de sănătate a 

populației, conform studiilor realizate la nivelul României, cu circa 51%, față de alți 

determinanți precum factorii biologici (20%), mediul ambiant (19%), serviciile sanitare 

(10%). 

Context național. Din punct de vedere al sănătății populației, România 

prezintă unele particularități specifice în context european. Pe de o parte, la indicatorul 

privind incidența bolilor cardio-vasculare, cancerului sau diabetului, cifrele, deși în 

creștere, sunt comparabile cu cele din țările dezvoltate, pe de altă parte, la indicatorul 
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privind rata unor boli infecțioase, tuberculoză sau unele boli cu transmitere sexuală (așa-

numitele boli ale sărăciei, specifice unor grupuri sociale defavorizate) cifrele constatate 

în România se apropie mai mult de cele înregistrate în țările în curs de dezvoltare. 

Presiunea asupra sistemului medical este accentuată și de fenomenul de îmbătrânire a 

populației, ca rezultat al unor tendințe demografi ce nefavorabile (scăderea natalității și 

emigrarea unei părți însemnate din populația activă, aflată la vârsta reproducerii).  

Speranța medie de viață în România era printre cele mai scăzute în anul 2016, 

respectiv 75,3 ani față de media UE de 81 ani. Procesul accentuat de îmbătrânire a 

populației și problemele de sănătate asociate cu înaintarea în vârstă reprezintă o 

preocupare majoră. Datele Eurostat din 2016 au arătat faptul că „speranța de viață 

sănătoasă” în rândul femeilor de 65 de ani din România este de 5,6 ani, fiind 

semnificativ mai mică față de media europeană de 10,1 ani, în timp ce la bărbații de 65 

de ani din România „speranța de viață sănătoasă” este de 6,2 ani față de media UE de 

9,8 ani. 

Problemele de sănătate publică din România sunt următoarele:  

1. Supravegherea şi controlul bolilor transmisibile, inclusiv al infecţiilor 

nosocomiale.  

2. Necesitatea unui program special pentru supravegherea şi controlul bolilor 

transmisibile prioritare (tuberculoza, infecţia HIV/SIDA, bolile cu transmitere sexuală).  

3. Imunizările obligatorii.  

4. Supravegherea factorilor de risc pentru sănătate cu următoarele prioritaţi: 

securitatea alimentului, calitatea apei potabile, calitatea aerului (expunerea la plumb şi 

benzen), expunerea profesională la noxe.  

5. Promovarea sănătăţii şi educaţia pentru sănătate prin acţiuni privind 

deprinderile de igienă ale populaţiei, stilul de viaţă sănătos (combaterea fumatului, 

consumului de alcool şi droguri), prevenirea bolilor cu transmitere sexuală (inclusiv a 
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infecţiei HIV) şi a tuberculozei. Bolile infecţioase rămân o problemă de sănătate publică 

de actualitate în România. 

Context  județean. În anul 2018, în județul Buzău funcționau 5 spitale 

publice (Buzău, Râmnicu Sărat, Nehoiu, Săpoca și Smeeni) și 3 de spitale private 

(Buzău și Vintilă Vodă). Față de anul 2008, numărul spitalelor publice a scăzut cu 2 (în 

municipiul Buzău), în timp ce numărul celor private a crescut cu 2. În plus, în județul 

Buzău există ambulatorii de specialitate (două publice în municipiul Buzău și Merei și 

unul privat în orașul Pătârlagele), patru policlinici (Buzău), patru dispensare medicale 

(în Buzău, Râmnicu Sărat, Nehoiu și Pogoanele) și două centre de sănătate în municipiul 

Buzău. La acestea se pot adăuga 175 de cabinete stomatologice (aproape 80% dintre 

acestea fiind situate în mediul urban), 183 cabinete medicale de specialitate (93% dintre 

acestea situate în mediul urban), 32 de laboratoare medicale, 216 cabinete medicale de 

familie și 174 de farmacii. În ceea ce privește cabinetele medicale de familie, care 

asigură asistența medicală primară, acestea s-au redus de la 224 în anul 2008 la 216 în 

anul 2018 (conform INS). 

Personalul medical este foarte important în asigurarea calității serviciilor 

sanitare. În acest scop s-a calculat numărul de medici ce revin la 1000 de locuitori, 

constatându-se o creștere de la 1,1 medici/1000 locuitori în anul 2008 la 1,4 medici/1000 

locuitori în anul 2018. Județul Buzău se situează din acest punct de vedere sub media 

națională (de 2,7 medici/1000 de locuitori) cât și sub cea regională (de 1,8 medici/1000 

de locuitori). 

Asistența socială asigurată populației vârstnice este reprezentată în județul 

Buzău de cămine pentru persoane vârstnice în subordinea Consiliului Județean Buzău 

(capacitate de 112 locuri), cămine pentru persoane vârstnice în subordinea consiliilor 

locale (capacitate 129 de locuri) și cămine pentru persoane vârstnice administrate de 

furnizori privați (capacitate 301 locuri) (conform INS). 
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Context local. La nivelul comunei Pârscov au existat preocupări din partea 

autorităților publice locale în domeniul sănătății, astfel că în perioada 2014-2020 s-a 

demarat un proiect pentru înființarea Centrului de sănătate multifuncțional Pîrscov, ca 

Secție exterioară a Spitalului Județean de Urgență Buzău. Astfel, Consiliul Local 

Pârscov și-a exprimat acordul pentru organizarea, înființarea și funcționarea Centrului 

de sănătate multifuncțional Pârscov, prin Hotărârea nr.1/2014 și a aprobat trecerea unor 

imobile din proprietatea publică a comunei Pârscov în proprietatea publică a județului 

Buzău și în administrarea Spitalului Județean Buzău. 

Centru de Sănătate Multifuncțional din Pârscov funcționează în sediul fostului 

Spital, închis în anul 2011, sediu care a fost reabilitat și modernizat prin investiții ale 

Consiliului Județean Buzău. Noua unitate medicală a fost totodată dotată cu mobilierul 

și aparatură medicală modernă, necesare desfășurării activității medicale care va fi 

acordată atât în regim ambulatoriu, cât și cu internare de zi. Problema personalului s-a 

rezolvat prin angajarea unor medici cu contract pe perioadă determinată, fiind asigurat 

totodată și personalul medical auxiliar necesar bunei desfășurări a activității de aici. În 

cadrul acestui Centru funcționează și un laborator de recoltare analize medicale – 

aparținând MEDCENTER. 

Pe teritoriul comunei există 3 cabinete medicale de medicina familiei în care 

își desfășoară activitatea 3 medici de familie. 

Pe teritoriul comunei funcționează 2 farmacii umane în care își desfășoară 

activitatea 6 farmaciști. 

Numărul personalului mediu sanitar este de 8, cu excepția celui care lucrează 

în Centrul de Sănătate Multifuncțional Pârscov. 

Pe teritoriul comunei funcționează un cabinet stomatologic individual unde 

lucrează un medic stomatolog. 
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Centru de sănătate multifuncțional Pârscov 
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Farmacie umană – sat Pârscov 
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Cabinet medical -sat Pârscov 

 

 

 

Pe teritoriul comunei nu există cămin de bătrâni sau altă unitate de asistență 

medico-socială, asistența socială fiind asigurată de Compartimentul de asistență socială 

și protecția copilului, din cadrul aparatului de specialitate al primarului, având trei 

angajați și 25 de însoțitori ai persoanelor cu handicap.  
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III.4. INFRASTRUCTURA 

 

Infrastructura fondului imobiliar 

Context național. Problemele identificate în crearea comunităților durabile 

sunt calitatea slabă a fondului imobiliar existent, numărul mare de clădiri vulnerabile la 

riscul seismic, locuințe inadecvate pentru grupurile sărace și vulnerabile, ineficiența 

pieței de locuințe și cadrul legal și instituțional. 

Conform Eurostat, România s-a poziționat în anul 2016 pe primul loc la rata 

de supraaglomerare de 48,4%, comparativ cu media UE de 16,6%. Acest indicator este 

definit prin numărul de camere de care dispune o gospodărie, prin mărimea gospodăriei, 

precum și prin vârstele și situația familială a membrilor acesteia. 

Pentru îmbunătățirea condițiilor de locuire, s-a elaborat proiectul de Strategie 

Națională a Locuirii. Acesta a fost realizat în strânsă coordonare cu măsurile incluse în 

Pachetul Național Anti-Sărăcie, lansat de Guvernul României în luna februarie 2016 și 

cu Strategia privind Incluziunea Socială şi Reducerea Sărăciei. 

România este o țară cu risc seismic ridicat, unde se pot produce cutremure 

puternice, în mod special cele generate de zona Vrancea, cu magnitudini mari de peste 

7,1 ML, resimțite pe arii extinse și cu efecte distrugătoare, care pot avea o frecvență de 2 

-3 evenimente într-un secol. 

În România fenomenele inundațiilor și alunecărilor de teren s-au intensificat, 

ca o consecință a modului de utilizare al terenurilor, a intervențiilor antropice în 

procesele naturale și ale efectelor generate de schimbările climatice, afectând din ce în 

ce mai multe comunități. 

Strategia națională de management al riscului de inundații pe termen mediu și 

lung, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.846/2010, a avut ca obiectiv principal 

prevenirea și reducerea consecințelor inundațiilor asupra vieții și sănătății oamenilor, 

activităților sociale și a mediului. 
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S-au elaborat Planurile pentru prevenirea, protecția și diminuarea inundațiilor, 

dar și Planurile de management al riscului la inundații pentru toate cele 11 bazine 

hidrografice, adoptate prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2016, în scopul reducerii 

riscului de producere a dezastrelor naturale cu efect asupra populației, prin 

implementarea măsurilor preventive în cele mai vulnerabile zone, pe termen mediu, 

respectiv anul 2020. 

Context local. lnventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 

comunei Pârscov a fost atestat în Anexa nr.57 la Hotărârea Guvernului nr. 1348/2001 și 

însușit de Consiliul Local Pârscov prin Hotărârea nr.19/1999. Inventarul cuprinde ca 

bunuri imobile: drumuri de interes public local, poduri, terenuri libere, rețele tehnico-

edilitare și clădiri de interes public cu terenul lor aferent etc. 

Ca principale terenuri și construcții de interes public pot fi menționate: 

construcții pentru învățământ (școli, grădiniță), construcții pentru sănătate (cabinete 

medicale), clădiri cu funcțiune culturală, clădiri cu funcțiuni administrative. 

Fondul locuibil este, din punct de vedere al statutului juridic, în cea mai mare 

parte privat, ceea ce ridică problema asigurării necesarului pentru locuințe sociale, 

acțiuni de relocare, sau situații de forță majoră din fondul construit public. Fondul 

locuibil existent în comună este, în general, bun deoarece, în ultimii ani locuitorii au 

făcut lucrări de reparații, dotare și modernizare a construcțiilor.  

 

Infrastructura rutieră 

Context național. Obiectivul principal în sectorul transporturilor este acela de 

a oferi o infrastructură dezvoltată în mod adecvat, modernă şi durabilă, întreţinută în 

mod corespunzător, care să faciliteze o circulaţie sigură şi eficientă a persoanelor şi a 

bunurilor la nivel naţional şi local şi care să contribuie în mod pozitiv şi semnificativ la 

dezvoltarea economică a României. 
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Referitor la infrastructura de transport rutier, autostrăzile și drumurile de 

interes național și european reprezintă doar 21% din rețea. Aproape 90% din rețeaua de 

drumuri este la standardul de o singură bandă pe sens și se află, conform clasificării 

acceptate, doar în proporție de 50% în stare bună, 30% în stare medie și 20% în stare 

proastă. 

Această situație clasează România pe primul loc în Europa privind rata 

mortalității prin accident rutier, de 94 decese la 1 milion de locuitori, față de 60 în UE; 

de 259 decese la 10 miliarde pasageri/km, față de 61 în UE; de 466 decese la 1 milion de 

vehicule auto, față de 126 în UE. De asemenea, rata accidentelor auto în care sunt 

implicați pietoni este cu mult peste media UE. Conform Eurostat, în 2013 pietonii 

implicați în accidente rutiere reprezentau 22% din total mortalități rutiere, în timp ce în 

România înregistra 38% în anul 2017. 

Context local. Comuna Pârscov se află, din punct de vedere al infrastructurii 

rutiere, la o distanță de 32 km față de municipiul Buzău, având acces din drumul 

județean DJ 203L către drumul național DN 10 (Buzău-Brașov), care îi asigură legătura 

cu orașe mari precum municipiul Buzău și municipiul Brașov. 

Rețeaua de drumuri de interes local a comunei Pârscov cuprinde: 

a) o rețea de drumuri comunale, în lungime de 21 km, formată din:  

 DC 79 care face legătura prin Robești cu DN 10 -  Măgura; 

 DC 90 care face legătura cu satele din nord Robești(DJ 203L) - 

Oleșești – Trestieni -Lunca Frumoasă; 

 DC 143, care face legătura între Pârscov și satele Pălici și Ursoaia 

din comuna Viperești. 

b) o rețea de drumuri sătești din intravilanul comunei, în lungime totală de 

aproximativ 43 km și o rețea de străzi în lungime de 11,4 km; 
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c) o rețea de drumuri de exploatare din extravilanul comunei, formată din 100 

de drumuri, în lungime totală de 116,543 km.  

Pe teritoriul comunei trece și calea ferată CFR 504, actualmente privatizată, 

care asigură legătura cu municipiul Buzău prin Gara Pârscov – la o distanță de 30 km. 

Halta Bădila  a fost dezafectată. 

Întreaga rețea de drumuri de interes local este inclusă în Inventarul 

bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Pârscov, atestat prin Hotărârea 

Guvernului nr.1348/2001. 

În perioada 2014-2020, UAT-comuna Pârscov a elaborat și implementat în 

cadrul PNDL un proiect de modernizare a drumurilor locale, în lungime de 12,000 km. 

De asemenea, o parte dintre străzile/drumurile sătești au fost asfaltate, urmând ca în 

perioada de programare 2021-2027 să se continue modernizarea drumurilor comunale și 

sătești. 

Marea majoritate a drumurilor de exploatare sunt cu îmbrăcăminte de 

pământ și se pot deteriora în scurt timp, mai ales din cauza ploilor abundente. 

Din acest motiv, una dintre prioritățile autorităților publice locale din 

comună o reprezintă și reabilitarea drumurilor de exploatare din extravilanul  comunei. 

Infrastructura de utilități publice 

a) Alimentarea cu apă și canalizare 

În conformitate cu Directiva Consiliului nr.91/271/CEE privind epurarea 

apelor uzate în localitățile cu aglomerări de peste 2000 locuitori echivalenți, trebuie să 

existe stație de epurare cu tratare secundară a apelor uzate, realizarea rețelei de 

alimentare cu apă, a celei de canalizare și utilarea corespunzătoare a acestora înscriindu-

se din această perspectivă ca principale probleme de rezolvat în viitorul apropiat. De 

asemenea, prezența apelor uzate menajere laolaltă cu cele meteorice reprezintă un factor 

de risc major pentru sănătatea populației și conduc la degradarea mediului înconjurător. 
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În comuna Pârscov alimentarea cu apă se realizează prin captări din surse 

de suprafață, prin două drenuri orizontale și un puț colector. Din puțul colector apa trece 

prin stația de clorinare, având rolul de a asigura dezinfecția apei captate  și concentrația 

de clor de siguranță a acesteia, înainte de a fi trimisă în rețeaua de distribuție pentru 

consumul populației. După clorinare, apa captată în puțul colector ajunge în două bazine 

de 300mc și apoi pompată în rețeaua de distribuție. 

 Sunt racordate la această rețea satele Pârscov, Lunca frumoasă, Robești și 

Bădila. Lungimea rețelei de distribuție este de 43 km. Serviciul de alimentare cu apă este 

asigurat de prin gestiune directă de către Serviciul apă din subordinea Consiliului Local 

Pârscov. Serviciul deservește 1200 gospodării și 50 de agenți economici și instituții 

publice. 

Rețeaua centralizată de distribuție a apei deservește aproximativ 60% din 

numărul total al gospodăriilor, celelalte aprovizionându-se din cele 95 fântâni 

selecționate. Calitatea apei este bună atât pentru consumul uman, cât și pentru consumul 

animalelor. 

În comuna Pârscov există rețea de canalizare menajeră în satul de reședință, 

în lungime de 1,5 km, iar în restul satelor nu există rețea de canalizare.  În gospodăriile 

din comuna Pârscov care nu dispun de sistemul centralizat de canalizare, evacuarea 

apelor uzate se face în bazine vidanjabile și puțuri uscate, vidanjate periodic.  

O astfel de investiţie, de amenajare a reţelei de canalizare şi a unei staţii de 

epurare la nivelul comunei a fost prevăzută în Portofoliul de proiecte al comunei 

pentru perioada 2014 – 2020, însă nu a putut fi realizată și rămâne ca obiectiv de 

investiții pentru perioada 2021-2027. 

Apele pluviale sunt colectate parțial de rețeaua de rigole stradale ale 

comunei, iar cealaltă parte se scurg liber și se descarcă în pâraiele care traversează 

comuna. 
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b) Alimentarea cu energie electrică 

Comuna Pârscov este racordată la Sistemul Energetic Național prin linii 

electrice aeriene de medie tensiune - 20 kV, montate pe stâlpi din beton. Existența 

posturilor de transformare asigură alimentarea rețelelor electrice de joasă tensiune care 

deservesc toți consumatorii din comună - atât cei casnici, cât și agenții economici.. 

Iluminatul public se realizează pe toate străzile din comună, inclusiv de-a 

lungul drumului județean DJ 204L care străbate comuna, rețeaua având lungimea de 

aproximativ 70 km. Serviciul de iluminat public este asigurat prin gestiune directă de 

către Consiliul local Pârscov. 

În comuna Pârscov nu există vreo sursă de producere a energiei electrice 

alternative/verzi. 

c) Alimentare cu gaze naturale 

Comuna Pârscov este racordată la rețeaua națională de alimentare cu gaze 

naturale, iar rețeaua de distribuție a fost înființată numai pentru o parte din satele  

comunei  Pârscov, cu excepția satelor: Curcănești, Oleșești, Pîrjolești (Sus), Runcu, 

Târcov, Tocileni și Trestieni.Pentru aceste sate încălzirea locuințelor se face în prezent 

cu sobe pe combustibil solid sau centrale termice proprii cu combustibil lichid sau solid.  

Autoritățile publice locale doresc extinderea rețelei de distribuție gaze 

naturale în satul de reședință - Pârscov și în celelalte sate care nu au rețea de distruibuție 

înființată. 

d) Managementul deșeurilor 

Potrivit legislației de mediu, autoritățile publice locale au obligația de a 

asigura prin bugetul local și/sau prin atragerea altor mijloace de finanțare legale, 

fondurile financiare necesare realizării la termen a măsurii de închidere și ecologizare a 

depozitelor de deșeuri neconforme existente pe teritoriul de competență, precum și a 

mijloacelor financiare aferente sistemului de colectare, selectare-reciclare, transport și 
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eliminare finală a deșeurilor provenite de la populație. Aceasta este una dintre marile 

probleme cu care se confruntă în prezent autoritățile locale de la nivel local, date fiind, 

pe de o parte, insuficiența fondurilor bugetare, iar pe de altă parte insuficienta educație 

ecologică a cetățenilor și a agenților economici. 

La nivelul comunei Pârscov funcționează Serviciul public de salubrizare 

Pârscov, în subordinea Consiliului Local, înființat prin Hotărârea nr.40/2016.  

Situația actuală a gestionării deșeurilor menajere și industriale se prezintă 

astfel: 

a) sub aspectul colectării și transportului deșeurilor: 

 colectarea deșeurilor este selectivă;  

 se depun eforturi pentru colectarea deșeurilor periculoase de cele 

menajere. 

b) Sub aspectul reutilizării/reciclării deșeurilor:  

 nivelul scăzut de reciclare; există capacitate redusă de sortare a 

deșeurilor. 

e) Telecomunicații 

În comuna Pârscov funcționează un oficiu poștal cu un număr mare de 

abonați. 

În domeniul noilor tehnologii în comunicații există tendințe deosebit de 

favorabile în domeniile: 

 telefonie fixă, prin intermediul companiei TELEKOM; 

 telefoniei mobile sunt câteva companii care au abonați în comună: 

Vodafone,  Telekom și DIGI; 

 există operatori de televiziune digitală - TELEKOM și DIGI, dar și 

prin intermediului cablului de la compania AKTA; 
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 accesul la internet este asigurat prin fibră optică sau cablu internet 

către TELEKOM, AKTA și ADI PRO. Există un număr de 2500 

abonați. 

 

III.5. ECONOMIE LOCALĂ 

 

Context național. Decuplarea creșterii economice de efectele negative asupra 

mediului necesită un nou model de consum și producție durabil. Dezvoltarea durabilă 

propune soluția unei producții mai eficiente, a unui management durabil al deșeurilor și 

activități în concordanță cu principiile protecției mediului. În termeni de consum, 

reciclarea este imperativă, acest lucru necesitând tranziția spre o economie circulară și 

conștientizarea cetățeanului de limitele planetei. 

Strategia de dezvoltare durabilă propune trecerea etapizată la un nou model de 

dezvoltare prin introducerea unor elemente ale economiei circulare, creșterea 

productivității resurselor, reducerea risipei de alimente și a deșeurilor, prin: diminuarea 

generării, de consumuri la toate nivelurile sale; reciclare și reutilizare; încurajarea 

companiilor să adopte practici durabile și să integreze informațiile privind durabilitatea 

activităților lor în ciclul de raportare; promovarea practicilor durabile de achiziții 

publice; conștientizarea cetățenilor asupra a ce înseamnă un stil de viață în armonie cu 

natura. 

Productivitatea resurselor se măsoară prin valoarea în euro a produselor 

obținute din prelucrarea unui kilogram de materii prime. România continuă să se 

situeze într-o poziție inferioară, înregistrând chiar un regres față de media europeană. 

Conform Eurostat, deși media UE este de 134,3 (unde 100 reprezintă productivitatea 

resurselor din anul 2000), România este pe ultimul loc, cu un coeficient de 55,6.  
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În consecință, spre deosebire de majoritatea țărilor membre ale UE, 

importurile României au totalizat 44,6 milioane tone în 2015, iar exporturile 38 

milioane tone, ceea ce indică faptul că țara noastră rămâne, în continuare, un exportator 

net de materii prime, de semifabricate și de produse cu un grad de prelucrare relativ 

scăzut. 

Deși există explicații istorice pentru nivelul substanțial mai scăzut al 

productivității resurselor în raport cu celelalte țări din UE, este de semnalat faptul că, în 

cazul României, ritmul de ameliorare la acest indicator este mai lent. Se adaugă la 

aceasta și dinamica nesatisfăcătoare a costului forței de muncă, cu un decalaj constant 

dintre România și media UE, pe parcursul a mai multor ani (2007-2015), de 6 ori (circa 

5 euro pe ora lucrată în România față de 32,1 euro pe oră în medie în UE). 

Context local. Potențialul economic al comunei Pârscov, dar și 

infrastructura necesară pentru valorificarea acestui potențial, au o dinamică 

ascendentă și nu este preponderent agricol. Această situație este determinată și de 

caracteristici demografice, sociale și echipare edilitară.  

Activitățile economice care s-au dezvoltat în ultimii ani în comuna 

Pârscov s-au bazat în principal pe valorificarea resurselor locale, în special a 

lemnului, a produselor agricole și pe cele din zootehnie.  

Dintre acestea putem menționa: 

 în anul 1997 s-a înființat în comună o firmă membră  a grupului 

F&J- ”Sinorama Industry Com SRL”, care are ca obiect de 

activitate industria tutunului și fabricarea țigaretelor din tutun 

românesc. În anul 2006 a fost modernizată unitatea și a devenit 

”China Tobago Internațional Europe Company SRL”, ajungând la 

un număr de 450 angajați, cei mai mulți fiind de pe teritoriul 

comunei; 
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 în anul 1998 s-a înființat în comună o altă firmă membră  a 

grupului F&J – ”SC Lemnking Industry SRL”, având ca obiect de 

activitate prelucrarea lemnului și care a avut o perioadă de vârf în 

anii 2000-2001; 

 Nuraly Company SRL - având ca obiect de activitate prelucrarea 

lemnului. 

În prezent, pe teritoriul comunei funcționează trei firme în domeniul 

prelucrării lemnului, iar în domeniul industriei ușoare o firmă. 

Zona comercială este destul de variată și bogată, fiind alcătuită din spații 

comerciale și de alimentație publică cu caracter privat. În prezent pe teritoriul comunei 

funcționează 20 de firme care fac comerț cu produse alimentare și 5 firme care fac 

comerț cu produse industriale. 

Pe teritoriul comunei există o stație PECO și două stații GPL. 

Trebuie menționat și faptul că pe teritoriul comunei se organizează un târg 

săptămânal (în ziua de marți) pentru comercializare de animale, cereale, produse 

alimentare și nealimentare. 

Agricultura. Context național. Agricultura ocupă un loc important în 

economia României și are perspective considerabile de dezvoltare în context european, 

datorită condițiilor pedoclimatice favorabile și potențialului în sfera producției 

ecologice. În perioada 1995-2016, contribuția agriculturii la formarea PIB-ului național 

a înregistrat o scădere majoră, de la 14,7% în 1995 la 4,7% în 2016, în condițiile în care 

ponderea forței de muncă ocupată în agricultură avea o valoare foarte apropiată de cea 

înregistrată în 1995. 

În anul 2015, ponderea forței de muncă în agricultură, în România, era de 

25,9%, fiind cea mai mare pondere din UE, a cărei medie era de 4,4%. 84% dintre 

lucrătorii în agricultură din România se încadrau în categoria personalului nesalariat, în 
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timp ce ponderea medie a lucrătorilor nesalariați din sectorul agricol în UE era de 72%, 

valoarea adăugată brută generată la nivel de lucrător fiind redusă cu circa 50% față de 

media UE20. 

Toate acestea arată că agricultura românească se confruntă cu o problemă 

majoră privind productivitatea scăzută a muncii și implicit randament relativ mic al 

producției agricole. 

În ciuda productivității scăzute, România este printre principalii exportatori 

de porumb și grâu la nivel mondial, datorită mărimii suprafeței agricole disponibile. 

Astfel, provocarea viitoare este de a îmbunătăți nivelul productivității agricole, fără a 

periclita factorii de mediu (aer, apă, calitatea solului, biodiversitatea), prin eliminarea 

principalilor factori limitatori ai randamentului producției: fragmentarea exploatațiilor 

agricole și lipsa cooperării între fermieri (aproape 75% din fermele din România au o 

suprafață mai mică de 2 ha și 70% au venituri mai mici de 2.000 euro), nivelul de 

pregătire al fermierilor, nivelul redus de capitalizare, statutul profesional nedefinit cu 

claritate al agricultorului, nivelul de dotare tehnologică al fermelor. România este mult 

în urma altor țări europene din punctul de vedere al sistemului de irigații, în condițiile în 

care seceta afectează frecvent peste 50% din terenul agricol, iar numai 12% din terenul 

agricol dispune de irigații viabile. În anul 2016, a fost elaborat și aprobat Programul 

Național de Reabilitare a Infrastructurii Principale de Irigații din România, cu o valoare 

a investițiilor de aproximativ 1 miliard de euro, care vizează adaptarea agriculturii la 

schimbările climatice și reducerea efectelor acestora asupra producției agricole, în 

principal, dar și asupra altor factori de mediu, precum și a populației, prin reabilitarea 

infrastructurii principale de irigații existente și aparținând domeniului public al statului. 

Agricultura ecologică este un sistem dinamic în România, înregistrând în 

ultima perioadă o tendință ascendentă. În anul 2010, totalul suprafeței cultivate după 

metoda de producție ecologică era de 182.706 ha (cca. 1,4% din totalul suprafeței 
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agricole utilizate), iar la sfârșitul anului 2017 de 258.470,927 ha, cu un număr total de 

aproximativ 8.434 de operatori certificați în sistemul de agricultură ecologică, o creștere 

de circa 41,5%. 

În vederea creșterii competitivității, a încurajării produselor locale și a 

protejării resurselor naturale a fost creat cadrul legislativ privind atestarea produselor 

tradiționale, rețetelor consacrate și utilizarea mențiunii facultative de calitate „produs 

montan” – acesta din urmă în scopul dezvoltării zonelor montane, pentru sprijinirea 

producătorilor din aceste areale și pentru creșterea valorii adăugate a produselor. 

Înregistrarea produselor în sisteme de calitate naționale și europene 

reprezintă o sursă de valorificare a produselor ale căror caracteristici sunt legate de 

originea geografică, benefică pentru economia rurală. Astfel, sistemele de calitate pun 

accentul atât pe producția de bunuri alimentare calitative, cât și pe siguranța și 

securitatea alimentară a consumatorilor. 

Cercetarea, noile tehnologii și materii prime, cât și o mai bună utilizare a 

nutrienților sau a tratamentului gunoiului de grajd pot schimba modul de producție 

agricolă de astăzi, pentru trecerea la o economie circulară funcțională. 

Este necesară o analiză a calității nutriționale a produselor agricole, întrucât 

conținutul de nutrienți al anumitor categorii de legume este în scădere din cauza 

utilizării masive a pesticidelor și fertilizanților non-organici. 

În Strategia națională de dezvoltare durabilă a României – 2030 sunt 

prevăzute următoarele ținte: 

 Eradicarea malnutriției și menținerea ratei obezității sub 10%; 

 Finalizarea cadastrului agricol; 

 Dublarea ponderii agriculturii în PIB-ul României, față de anul 2018; 

 Menținerea și extinderea diversității genetice a semințelor, a plantelor 

cultivate și a animalelor de fermă domestice și a speciilor sălbatice înrudite; 
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 Creșterea gradului de valorificare a producției agricole autohtone; 

 Creșterea ponderii agriculturii ecologice în totalul producției agricole; 

 Menținerea și rentabilizarea unor ocupații și metode tradiționale de 

valorificare a plantelor medicinale și fructelor de pădure în zona 

montană. 

 Menținerea tradițiilor locale prin creșterea numărului de produse cu 

caracteristici specifice în ceea ce priveşte originea geografică. 

Context local. Comuna Pârscov, fiind situată în partea de nord-vest a 

județului Buzău, și-a dezvoltat într-un mod complex această ramură a economiei, 

valorificând fondul funciar și microclimatul existent pentru creșterea animalelor, 

pomicultură, apicultură și cultura legumelor/cerealelor.  

Agricultura și zootehnia ocupă cea mai mare parte din populația activă. Cu 

toate acestea, trebuie remarcat faptul că proprietățile în agricultură sunt fragmentate, 

creând un dezechilibru mare între agricultura de subzistență/ semisubzistență și 

exploatațiile mari – comerciale. Aceste dificultăți sunt date de condițiile naturale, sociale 

și tehnico-materiale. Cultivarea cerealelor și a plantelor legumicole, a viței de vie și a 

pomilor fructiferi acoperă necesitățile de consum ale populației din localitate, arătând 

caracterul de subzistență al agriculturii din comună. 

Fiind situată în zona de deal o mare parte din teren este ocupată de păduri, 

pășune și fânețe. 

Cea mai importantă resursă o reprezintă însă fondul funciar al comunei. 

Structura terenurilor după modul de folosință (conform Planului Urbanistic General al 

comunei) este următoarea: 

a) Terenuri agricole:  total            - 3757 ha  

                                 - arabil  -  1487 ha 

                    - pășuni  -  1184 ha 
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 fânețe  -    849 ha 

 viță de vie   -      17 ha 

 livezi    -    220 ha  

b) Terenuri neagricole: total       - 2128 ha 

 păduri și vegetație       - 1739 ha 

 forestieră 

 ape și bălți           -   124 ha 

 terenuri degradate și -    89 ha 

 neproductive 

 curți construcții  -   176 ha 

Dotarea tehnică actuală a agriculturii constă în existența utilajelor mecanizate 

și  a utilajelor cu tracțiune animală. 

În această zonă s-a practicat dintotdeauna agricultura de subzistență, în 

condiții extrem de dificile cu eforturi mari și cu trudă. Pământul nu este favorabil 

culturilor agricole  și din această cauză locuitorii s-au orientat către creșterea animalelor, 

apicultură și pomicultură.  

Pomicultura  

Întrucât forma de relief și clima nu sunt favorabile culturii cerealelor, 

locuitorii s-au orientat către plantarea pomilor fructiferi de diferite specii, atât în 

gospodăriile individuale, cât și în livezi pe suprafețe mai întinse.  

Sectorul pomicol este dezvoltat în comună și poate reprezenta  o oportunitate 

de investiții ulterioare, livezile fiind întinse pe 316 ha, având condiții pedoclimatice 

favorabile.  

Cele mai întâlnite specii cultivate sunt: prunul, mărul, nucul,  gutuiul, caisul, 

vișinul, cireșul, piersicul și părul. Din fiecare specie întâlnim mai multe varietăți de 

soiuri. 
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În concluzie, putem afirma că localitatea Pârscov dispune de o adevărată 

bogăție naturală în ceea ce privește pomii fructiferi. În acest sens, există oportunitatea 

înființării și dezvoltării unor unități de prelucrare și conservare a producției pomicole 

locale, precum și promovarea acestora pe piața internă și în străinătate.  

Legumicultura se practică doar pentru consumul din gospodărie, însă fără 

investiții în tehnologii moderne. Cel mai adesea se cultivă tomatele, ardei, vinete, ceapă, 

usturoi.  

Silvicultura  

Suprafața ocupată de păduri și vegetație forestieră pe teritoriul comunei este 

de 1739 ha. La nivelul comunei activitatea de silvicultură se materializează în lucrări de 

exploatare și de valorificare a materialului lemnos, conservarea și protecția arborilor, 

paza și protecția pădurilor.  

O parte din materialul lemnos este folosit în gospodăriile proprii pentru 

încălzirea locuințelor și ca materiale de construcții. 

Zootehnia  

Creșterea animalelor reprezintă o importantă sursă de venit pentru locuitorii 

comunei Pârscov și este favorizată de așezarea geografică. Această activitate este 

favorizată și de calitatea pășunilor și fânețelor. 

Procentul mare al terenurilor agricole care se încadrează la categoria „pășuni 

și fânețe” – 2033 ha, reprezentând 54,11% din totalul suprafeţelor de teren agricol, 

creează premise pentru dezvoltarea activităţilor de tip zootehnic (bovine, ovine, păsări, 

porcine, familii albine, caprine). 

La nivelul comunei se înregistrează scăderi ale efectivelor de animale la 

aproape toate categoriile. De remarcat, sunt scăderile masive în cazul efectivului de 

bovine, porcine și păsări.  
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Restrângerea fermelor de animale şi dificultatea desfacerii produselor 

animaliere au condus la diminuarea drastică a producţiei zootehnice la nivelul comunei. 

În prezent, creşterea animalelor se face în gospodării proprii, majoritatea pentru 

consumul intern. 

Anchetele efectuate de Reţeaua de Informaţii Contabile Agricole (RICA) în 

fiecare an în ţările membre ale UE demonstrează clar că exploataţiile agricole mai mari 

sunt mai eficiente. Rezultatele economice obţinute de exploataţiile care se situează în 

clasele superioare de dimensiune economică (mai mult de 40 UDE) sunt categoric mai 

mari decât cele obţinute de exploataţiile din clasele inferioare (mai puţin de 8 UDE).  

O soluţie pentru eficientizarea producţiei agricole din teritoriu este comasarea 

exploataţiilor agricole sau constituirea de asociaţii agricole sau grupuri de producători 

care să se concentreze pe creşterea productivităţii. Un exemplu îl constituie orientarea 

creșterii bovinelor către cele de carne. 

Menționăm câteva din obiectivele principale care trebuiesc urmărite : 

 promovarea ”neo-ruralismului” și stabilizarea tinerilor la sate, în contextul 

creșterii calității vieții, păstrării culturii tradiționale și protecției mediului înconjurător în 

zona rurală; 

 creșterea dimensiunilor și competitivității gospodăriilor țărănești ca ferme 

agricole familiale comerciale moderne; 

 îmbunătățirea desfacerii și creșterea nivelului de valorificare a producției 

agricole; 

 dezvoltarea unei agriculturi durabile; 

 dezvoltarea în zona rurală a unor activități de prelucrare a produselor 

agricole, a serviciilor și a IMM-urilor neagricole. 
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Șeptelul în comuna Pârscov cuprinde, conform ultimelor date, următoarele 

efective: 

 

Bovine Ovine și 

caprine 

Porcine Păsări Cabaline Familii de 

albine 

200 1816 500 6.300 35 2.000 

 

Datorită suprafețelor întinse de pășuni și de fânețe creșterea animalelor ar 

putea deveni, în următorii ani, un punct forte în dezvoltarea comunei, prin înființarea de 

ferme și de microferme specializate. 

Pentru a se ajunge la un standard european de dezvoltare la nivelul comunei 

pârscov se dorește înființarea unor asociații pentru crescătorii de animale și pentru micii 

producătoriii. Totodată, este necesară și atragerea investitorilor în domeniul prelucrării 

laptelui, a cărnii de porc și de vită. 

III.6. PROTECȚIA MEDIULUI 

Context național. Calitatea scăzută a aerului influențează în mod negativ 

sănătatea umană. În scopul îmbunătățirii calității aerului în Europa, la data de 18 

decembrie 2013 Comisia Europeană a publicat Pachetul de politici pentru un Aer Curat. 

Printre măsurile întreprinse în vederea remedierii situației la nivel național, 

în cadrul Programului de Stimulare a Înnoirii Parcului Auto (RABLA), derulat prin 

intermediul Administrației Fondului pentru Mediu (AFM), se subvenționează casarea 

autovehiculelor cu grad înalt de emisii poluante și achiziționarea de mașini mai puțin 

poluante, inclusiv electrice sau hibrid. În 2010 și 2011 au fost scoase din circulație 

aproximativ 300.000 de mașini cu vechime mai mare de 10 ani. 

Activitatea umană are efecte complexe asupra mediului natural, atât 

pozitive, cât și negative. Solul este prima resursă ce poate fi transformată intens datorită 

factorului antropic. Există o serie de activități prin care se ajunge la degradarea solurilor. 

Între acestea se enumeră: 
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1) Aplicarea unor agrotehnici necorespunzătoare care duc la tasarea solului; 

2) Poluarea solului prin tratamente chimice intense și iraționale (pesticide, 

îngrăşăminte chimice) ce afectează pânza freatică; 

3) Poluarea solului și a pânzei freatice prin deversarea și împrăştierea de 

dejecţii provenite de la animale;  

4) Defrișările iraționale practicate în păduri transformã dramatic mediul 

natural atât din punct de vedere peisagistic, cât și din punctul de vedere al echilibrului 

bio-pedo-climatic, fondul forestier având un rol foarte important în pãstrarea acestui 

echilibru. 

5) Depozitarea gunoaielor în locuri neamenajate dă un aspect dezolant, 

adăugându-se toxicitatea unora dintre materialele aruncate. 

Context local. În comuna Pârscov au fost și sunt preocupări pentru 

protejarea mediului înconjurător: calitatea aerului, a apei, a solului și subsolului, 

pădurilor și celorlalte forme de vegetație. Eforturile individuale sunt prea mici pentru a 

asigura o protecție mediului pentru viitor, iar de cele mai multe ori intervenția omului 

are efecte negative. 

Gospodăriile din comuna Pârscov nu dispun de un sistem centralizat de 

canalizare, evacuarea apelor uzate făcându-se în bazine vidanjabile. În perioada 2014 – 

2020 s-a prevăzut o astfel de investiţie, de amenajare a reţelei de canalizare şi a unei 

staţii de epurare la nivelul comunei, dar nu s-a reușit finanțarea și implementarea ei. 

Gunoiul de grajd este depozitat în fiecare gospodărie pe platforma proprie, 

neizolată pentru a preveni scurgerile, ceea ce face ca dejecțiile lichide și chimicalele să 

se scurgă în pânza de apă freatică, având efecte negative asupra calității apei și a 

sănătății oamenilor și animalelor. De aceea, există o serie de activități care pun în pericol 

atât solul, cât și pânza freatică. 

De asemenea, se constată și existența, în mod izolat, a fenomenului de 
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indisciplină în ceea ce privește depozitarea gunoiului în locuri neamenajate, fapt ce are 

consecințe negative pe mai multe planuri, inclusiv estetic. 

Biodiversitate – Comuna este situată într-o zonă de o frumusețe rară, cu un 

peisaj necunoscut de turiști,  într-o rezervație naturală de tip geologic, care nu este pusă 

în valoare din punct de vedere al potențialului turistic.  

Comuna este înconjurată de zone împădurite, unde umbra și răcoarea arborilor 

pot constitui locuri de relaxare, fapt ce poate conduce la dezvoltarea turismului de 

weekend.  

 

III.7. EDUCAȚIE ȘI AGREMENT 

”OMUL nu devine om decât prin educație” – I. Kant 

Context național. Umanitatea vede în educație, o practică socială curentă și 

permanentă, un „instrument indispensabil pentru a atinge idealurile păcii, libertății și 

dreptății sociale”. Educația copiilor este foarte importantă pentru viitor, de aceea se 

caută metode eficiente și moderne pentru a fi câștigați de partea bună a societății. 

Dincolo de toate acestea, educația reprezintă afecțiunea noastră față de copii și 

tineri în încercarea de a-i pregăti pentru locul pe care-l vor ocupa în familie, instituții, 

dar și în comunitate. 

Dacă aspirăm cu adevărat la o societate emancipată material, social și 

spiritual, părinții și profesorii vor găsi o cale de a face front comun, fără să excludă 

copilul, ajutându-l cu tact și blândețe să evite multe evenimente care-l pot marca. Un 

copil educat corect este un câștig pentru societate. Educația lui se concretizează atât în 

familie, cât și la școală, rostul educației fiind de a-l pregăti pe copil pentru viață, pentru 

viitorul lui, pentru lumea în care va trăi. Educația din familie și din școală au rolul de  

a-l pregăti pe copil în vederea soluționării situațiilor conflictuale, conservându-i în 

același timp iubirea pentru adevăr, făcându-l mai puternic. 
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Este cunoscut la nivelul tuturor instituțiilor regresul constant al şcolii 

româneşti în general, al şcolii rurale, în particular, în ultimii treizeci de ani. 

La mai bine de o sută de ani de la ministeriatul lui Spiru Haret, când şcoala rurală 

românească făcuse progrese incontestabile, ne aflăm în faţa unei situaţii dramatice: 

copiii nu mai merg la şcoală, multe şcoli rurale se desfiinţează din lipsă de resurse 

umane, profesorii nu mai sunt atraşi de acest apostolat pentru a ridica nivelul cultural al 

satelor, pentru a contribui la acea visată emancipare a maselor prin educaţie şi prin 

cultură. 

Din lucrările elaborate, pe baza unei cercetări riguroase în teritoriu, de către 

Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei ne putem face, teoretic, o imagine asupra stării 

învăţământului românesc la început de mileniu. 

Din diagnoza complexă reies dificultăţile şi problemele referitoare la calitatea 

resurselor umane, materiale şi financiare, precum şi carenţele ofertei de educaţie. 

Politicile educaţionale sunt parte a acestei analize obiective, dramatice în multe părţi ale 

ei, încercarea de ieşire din starea de criză fiind evidentă în propunerea unor „strategii de 

ameliorare” a calităţii educaţiei în zonele rurale. 

Din experienţa activităţii cadrelor didactice în mediul rural, am putea spune că 

situaţia este mai dramatică întrucât, această situaţie face parte din viaţa de zi cu zi.  

În măsura în care şcolile rurale au o încadrare bună sau acceptabilă cu cadre 

didactice la nivelul unei pregătiri medii, calitatea educaţiei este în mare măsură 

asigurată. An de an, la începutul lunii septembrie, directorii de şcoli din mediul rural se 

străduiesc pentru a acoperi încadrarea la toate clasele. Iată prima problemă cu care se 

confruntă învăţământul rural, căci, în afara unor cadre didactice din localitate, puţini 

sunt cei care mai sunt atraşi de perspectiva unei cariere didactice la ţară.  

Pentru copiii din mediul rural, problemele cu care se confruntă cei din mediul 

urban – dependenţa de internet, de reţelele de socializare, absenteismul dat de preferinţa 
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de a petrece timpul în baruri etc., familia fiind în dificultatea de a monitoriza timpul 

elevului - cad pe planul al doilea. Există, însă, şi pentru ei unele ameninţări ale 

mass-media care promovează „modele“ de viaţă discutabile. La aceasta s-ar putea 

adăuga oferta tot mai scăzută pe piaţa muncii, fapt ce-i va obliga pe mulţi dintre ei să ia, 

asemenea părinţilor lor, calea străinătăţii. 

Învăţământul rural românesc traversează astăzi o perioadă dificilă. Fără o 

strategie eficientă care să implice toate instituţiile la nivel social-politic şi economic, 

şcoala din mediul rural va fi în suferinţă.  

În contextul transformărilor care au caracterizat societatea românească în 

ultimele două decenii, reforma sistemului educațional ocupă un loc aparte: prin dinamică 

și cuprindere, ea a devansat majoritatea reformelor sectoriale, beneficiind de o 

importantă mobilizare de resurse umane și financiare în interior, iar pe plan extern de 

surse obținute prin proiecte ale Băncii Mondiale și programe Phare. 

Cu excepția unor măsuri specifice (de exemplu reabilitarea de școli, facilitarea 

transportului pentru elevii din satele îndepărtate, comasarea unor școli, dotarea 

bibliotecilor școlare etc.), nu au existat programe de dezvoltare de ansamblu și prioritară 

pentru învățământul rural. 

Aceasta a dus la apariția unor efecte secundare ale reformei, care au afectat 

echitatea și au accentuat distanța care există între mediul rural și mediul urban, 

discrepanțele dintre elevii din mediul urban și mediul rural, între ratele participării, ale 

absolvirii, ale urmării ciclurilor superioare de învățământ, ca să nu mai vorbim de 

discrepanțe în ceea ce privește condițiile materiale în general și cele privind desfășurarea 

procesului didactic. 

Când vorbim de o asemenea intervenție în învățământul rural, memoria 

noastră culturală atașează din punct de vedere al semnificației sale sociale două imagini 

definitorii:  



” Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Pârscov, județul Buzău 

pentru perioada 2021-2027” 

 

96 
 

 Prima este aceea a dascălului de la țară, apostolul neamului, cel care educă 

nu doar copii, dar este și un educator al comunității și un lider al acesteia. El dă dovadă 

de sacrificiu, de patriotism, de dragoste de oameni și de credință în misiunea sa.  

 A doua imagine este aceea a copiilor de la țară, cei care pleacă la oraș să 

învețe carte, la îndemnul dascălului și cu sacrificiul părinților și care reușesc în viață, în 

cultură, în politică. 

Context local. Referindu-ne la starea școlilor din comuna Pârscov putem 

spune că este în momentul de față acceptabilă, însă mai necesită modernizări și dotări cu 

utilități în conformitate cu cerințele europene.  

Pe teritoriul comunei procesul de învățământ se desfășoară în 6 unități școlare, 

astfel:  

 Școala gimnazială ”Vasile Voiculescu”, reabilitată, cu 8 săli de clasă, 

laborator de informatică și laborator digital; 

 Școala primară Bădila- reconstruită în anul 2015, având 8 săli de clasă 

și laborator de informatică. În această unitate școlară funcționează și 

grădinița cu program normal; 

 Școala primară Lunca Frumoasă, reabilitată, având 4 săli de clasă. În 

această unitate școlară funcționează și grădinița cu personal cu program 

normal;  

 Grădinița cu program normal Pârscov, reabilitată cu fonduri MEN; 

Numărul copiilor din învățământul preșcolar este 91, iar numărul personalului 

didactic este 5. 

Numărul elevilor din învățământul primar este 179, iar numărul cadrelor 

didactice este 10. 

Numărul elevilor din învățământul gimnazial este 164, iar numărul cadrelor 

didactice este 16. 
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Numărul total al sălilor de clasă în unitățile școlare de pe raza comunei: 17 

În incinta școlilor funcționează patru laboratoare școlare și există 38 de PC-uri 

15 laptop-uri. 

Scăderea natalității, îmbătrânirea și migrația populației au condus la reducerea 

numărului de elevi și de cadre didactice. 

La nivelul comunei  Pârscov funcționează un Centru de zi pentru copii, în 

subordinea Consiliului Local Pârscov, înființat în anul 2005 cu fonduri de la FRDS. 

Acest Centru de zi are menirea să ajute copiii proveniți din familii defavorizate, câte 10 

din ciclul primar și gimnazial. Copiii primesc aici o masă caldă  și au doi profesori care 

îi ajută la pregătirea temelor. 

Școala gimnazială ”Vasile Voiculescu- sat Pârscov 
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Școala primară- sat Bădila 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



” Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Pârscov, județul Buzău 

pentru perioada 2021-2027” 

 

99 
 

Școala primară – sat Lunca Frumoasă 
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Grădinița cu program normal - sat Pârscov 

 

Agrement. Sportul și agrementul sunt activități îndrăgite de către locuitorii 

comunei, însă fondurile alocate de la nivel guvernamental sau județean nu au permis 

realizarea unor investiții publice majore în aceste domenii.  

În comuna Pârscov există o singură Sală de sport pentru gimnastică (construită 

în anul 2008) și un teren de sport în incinta Școlii gimnaziale din Pârscov, în construcție, 

fapt ce descurajează tinerii pentru practicarea unor activități sportive.  
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III.9. CULTURĂ ȘI CULTE 

 

Context național. Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă menționează 

pentru prima dată cultura, în contextul obiectivelor dezvoltării durabile, atât ca o 

dimensiune transversală - în relație cu educația, securitatea alimentară, mediul, creșterea 

economică, modelele durabile de consum și de producție, societățile pașnice și 

favorabile incluziunii, cât și ca o dimensiune directă, în contextul dezvoltării orașelor și 

comunităților durabile. 

În contextul dezvoltării durabile, protejarea patrimoniului cultural național 

devine esențială în vederea asigurării transmiterii acestei moșteniri generațiilor viitoare. 

În perioada 2008-2017 s-au efectuat investiții majore pentru mai mult de 300 de 

obiective monumente istorice, teatre, muzee, biblioteci și alte instituții de cultură. La 

sfârșitul anului 2010, Repertoriul Arheologic Național (RAN) includea circa 10.000 de 

situri şi 20.000 de entități arheologice. Baza de date RAN conținea la finele anului 2017 

un număr de 16.368 de situri. 

Programul Naţional de Dezvoltare Locală - PNDL şi dotarea aşezămintelor 

culturale din mediul mic urban are ca obiectiv principal creşterea accesului populaţiei 

din mediul mic urban la infrastructură modernă, educaţie, cultură şi coeziune socială, 

reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale şi dotarea aşezămintelor culturale din 

mediul mic urban şi va lua în considerare potenţialul comunităţii de a susţine pe termen 

lung atât funcţionarea şi destinaţia clădirii, cât și derularea unor activități specifice. 

Teoriile culturale contemporane consideră patrimoniul cultural drept o parte a 

Patrimoniului, domeniu în care patrimoniul cultural se completează armonios cu 

patrimoniul natural. Împreună, cele două subdomenii constituie moştenirea pe care 

fiecare generaţie o lasă urmaşilor. În această schemă logică, subdomeniul patrimoniului 

cultural cuprinde: patrimoniul cultural material - cel imobil (monumentele istorice) și cel 
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mobil (mai ales bunurile culturale aflate în muzee şi colecţii), precum şi patrimoniul 

cultural imaterial. 

Patrimoniul cultural imobil constituie cea mai valoroasă componentă a 

patrimoniului cultural, atât în ceea ce priveşte valoarea materială directă, cât şi în raport 

cu posibilităţile de inserţie a unor componente extraculturale. Trebuie menţionat că 

patrimoniul cultural imobil este o sintagmă care desemnează ceea ce, în termeni 

generici, poartă numele de monumente istorice şi include nu doar monumentele istorice, 

ci şi ansamblurile şi siturile istorice. Patrimoniul cultural imobil nu se limitează la 

patrimoniul construit, sintagmă care exclude cele mai multe dintre siturile arheologice. 

Context local. Pe raza comunei Pârscov funcționează în prezent o bibliotecă 

publică, care poartă numele scriitorului Vasile Voiculescu, având un bogat și variat fond 

de carte în număr de 23.500 de volume. Biblioteca este situată în incinta Căminului 

cultural ”Vasile Voiculescu”. În cadrul bibliotecii comunale funcționează serviciul 

Biblionet la care au acces gratuit toți locuitorii comunei. Copiii din comună merg la 

bibliotecă în mod frecvent pentru a împrumuta cărți, dar și pentru a-și petrece timpul 

liber prin jocuri pe calculator. 

În centru comunei Pârscov este situat Căminul cultural ”Vasile Voiculescu”, 

construit în anul 1954. Căminul are o construcție impunătoare solidă, compusă dintr-o 

sală de spectacole de aprope 400 de locuri, o scenă  corespunzătoare și din alte încăperi 

destinate bibliotecii comunale sau pregătirii formațiilor artistice. Această construcție a 

fost reabilitată din fonduri nerambursabile, prin PNDR, în perioada 2014-2016. 

În perioada 2017-2020 autoritățile locale și-au propus realizarea unui proiect 

de modernizare a Căminului cultural, cu fonduri europene, însă acest lucru nu a fost 

posibil și va rămâne un  obiectiv al autorităților și pentru perioda 2021-2027. 

În fiecare an, în luna octombrie (luna în care s-a născut Vasile Voiculescu), se 

organizează în comună un concurs național de creație literară intitulat ”vasile 
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Voiculescu”. La acest concurs participă scriitori, jurnaliști, oameni de radioși 

televiziune, critici literari și tinere talente din toată țara. Se acordă premii pe secțiunea de 

poezie, secțiunea de proză și secțiunea pentru copii, acordate de Primăria comunei 

Pârscov, Biblioteca județeană Buzău, Consiliul de artă și cultură, precum și de sponsori. 

În comună nu sunt manifestări aparținând următoarelor domenii: 

 practici sociale, ritualuri și evenimente festive, jocuri de copii și 

jocuri   sportive tradiționale;  

 cunoștințe și practici referitoare la natură și la univers;  

 tehnici legate de meșteșuguri tradiționale. 

În ceea ce privește cultele, în comună sunt 8 biserici de rit ortodox în satele 

Pârscov (două biserici), Bădila, Lunca Frumoasă, Oleșești, Robești, Runcu și Târcov. De 

asemenea, în satul Bădila există o biserică baptistă și în satul Robești o biserică 

adventistă.  

Unele dintre lăcașurile de cult sunt foarte vechi, fiind declarate monumente 

istorice. De asemenea, unele se află în restaurare pentru a fi consolidate sau pentru a li se 

reface pictura. 

De asemenea, trebuie menționate și monumentele istorice comemorative: 

Monumentul ”Glorie Eroilor Aviației Române ” din satul Pârscov, Monumentul eroilor 

din satul Lunca Frumoasă și Monumentul eroilor din satul Robești. 
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Cămin Cultural și Biblioteca comunală – sat Pârscov 
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Biserica ”Sfântul Dumitru” - sat Pârscov de sus 

 

 

 

 

 

 

 

Biserica ”Sfânta Parascheva” - sat Pârscov de jos 
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Biserica ”Sfântul Nicolae” – sat Bădila 
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Biserica ”Sfânta Maria Mică” – sat Robești 
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Monument ”Glorie Eroilor Aviației Române” – sat Pârscov 
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Monumentul Eroilor – sat Lunca Frumoasă 
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Monumentul Eroilor – sat Robești 
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Dintre personalitățile născute aici amintim pe Vasile Voiculescu (1884-

1963) - scriitor și medic și Constantin M. Drăgan (1936) – om de știință și profesor. 
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Vasile Voiculescu s-a născut în comuna Pârscov, județul Buzău, ca fiu al lui 

Costache Voicu (ulterior scriitorul luând numele de Voiculescu), gospodar cu stare, și al 

Sultanei (născută Hagiu), fiica unui negustor. Școala a început-o în satul Pleșcoi, Buzău 

în 1890. Cursul primar l-a absolvit la Buzău. A urmat studii liceale la Liceul „Alexandru 

Hâjdeu” și apoi la Liceul Gheorghe Lazăr din București. Preocupat de materialism, 

pozitivism și evoluționism, îi citește pe Littré Claude Bernard, Auguste 

Comte, Darwin și Spencer. Studiază opera lui Wundt, Harald Høffding, Pierre Janet și 

W. James, fiind atras de psihopatologie și psihofizică. 

Studiile universitare le-a început la Facultatea de Litere și Filosofie din 

București (1902 - 1903) și le-a continuat la Facultatea de Medicină, în 1903. Doctoratul 

în medicină l-a obținut în anul 1910. 

S-a căsătorit cu Maria Mittescu, studentă la medicină, cunoscută din satul său 

natal, Pârscov. I-a dedicat poezii și scrisori de dragoste. Voiculescu a debutat 

în Convorbiri literare (1912). A practicat medicina la țară. În timpul Primului Război 

Mondial a fost medic militar la Bârlad, unde a participat la serile culturale ale 

lui Vlahuță. Editorial, a debutat cu volumul Poezii (1916). Din același an a colaborat 

la Flacăra lui C. Banu, la recomandarea lui Macedonski. A primit Premiul 

Academiei pentru volumul Din țara zimbrului și alte poezii (1918). 

A fost membru titular al Academiei de Științe din România începând cu 21 

decembrie 1935.  

Vasile Voiculescu a murit în anul 1963. La Pârscov există Casa Memorială 

Vasile Voiculescu. 

Constantin M. Drăgan s-a născut în anul 1936, în comuna Pârscov, (județul 

Buzău). A absolvit ca șef de promoție, cursurile Facultății de Finanțe, Credit și 

Contabilitate din cadrul A.S.E. București și apoi ale Academiei de Științe Economice 

Avansate din Moscova, cu specializare în contabilitate,control și expertiza 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Buz%C4%83u
https://ro.wikipedia.org/wiki/Colegiul_Na%C8%9Bional_Bogdan_Petriceicu_Hasdeu,_Buz%C4%83u
https://ro.wikipedia.org/wiki/Colegiul_Na%C8%9Bional_Bogdan_Petriceicu_Hasdeu,_Buz%C4%83u
https://ro.wikipedia.org/wiki/Colegiul_Na%C8%9Bional_%22Gheorghe_Laz%C4%83r%22_din_Bucure%C8%99ti
https://ro.wikipedia.org/wiki/Bucure%C8%99ti
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Littr%C3%A9_Claude_Bernard&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Auguste_Comte
https://ro.wikipedia.org/wiki/Auguste_Comte
https://ro.wikipedia.org/wiki/Charles_Darwin
https://ro.wikipedia.org/wiki/Herbert_Spencer
https://ro.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Wundt
https://ro.wikipedia.org/wiki/Harald_H%C3%B8ffding
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Pierre_Janet&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Psihopatologie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Psihofizic%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Universitatea_de_Medicin%C4%83_%C8%99i_Farmacie_Carol_Davila_din_Bucure%C8%99ti
https://ro.wikipedia.org/wiki/Medicin%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Convorbiri_literare
https://ro.wikipedia.org/wiki/Primul_r%C4%83zboi_mondial
https://ro.wikipedia.org/wiki/Primul_r%C4%83zboi_mondial
https://ro.wikipedia.org/wiki/B%C3%A2rlad
https://ro.wikipedia.org/wiki/Alexandru_Vlahu%C8%9B%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Alexandru_Macedonski
https://ro.wikipedia.org/wiki/Academia_de_%C8%98tiin%C8%9Be_din_Rom%C3%A2nia
https://ro.wikipedia.org/wiki/21_decembrie
https://ro.wikipedia.org/wiki/21_decembrie
https://ro.wikipedia.org/wiki/1935
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contabilă,macroeconomie și echilibre financiare,circulație monetară și calculație. A 

continuat cu mai multe stagii de specializare și schimburi de experiență în Franța, Italia, 

Elveția, Austria, Germania, Rusia, etc. 

În anul 1972 a obținut titlul științific de doctor în contabilitate la U.E.R. de 

Gestion - Grenoble,in 1976 devine doctor în economie la Academia de Științe Social-

Politice din București; în continuare a urmat un stagiu de pregătire postdoctorală la 

Academia de Științe din Moscova în specialitățile macroeconomie,echilibre financiare, 

circulație monetară, prețuri și tarife, după care, în 1988 a fost declarat doctor docent în 

științe. Pregătirea economică și-a desăvârșit-o participând la cele mai importante 

congrese și consfătuiri de specialitate din țară și din numeroase țări străine. 

După absolvirea facultății a fost repartizat cadru didactic în învățământul 

superior economic, până în 2011 fiind profesor universitar, șef de catedră, decanul 

Facultății de Finanțe, Credit și Contabilitate (10 ani), conducător de doctorat în 

specialitatea "științe economice" și apoi în „științe administrative” la Facultatea de 

Administrație Publică din cadrul SNSPA.  

În perioada 1991-1996 a predat cursuri de contabilitate și a fost secretarul 

științific al Academiei de Poliție "Al. I. Cuza" din București, ocupându-se și de 

organizarea poliției economice, unde a ajuns la gradul de colonel activ de poliție. 

Este autorul primei cărți în limba română de Contabilitate pentru societățile 

comerciale,conformă cu Directivele europene(1992); apoi o altă premieră intitulată 

”Sisteme avansate de contabilitate bancară (1998)” și a primei cărți în limba română de 

”Contabilitatea asigurărilor(2006).” (Sursa: Puchita Victor - "O viață în slujba 

contabilității românești" Editura economică,2009 ISBN 978-606-505-0280). 

Constantin M. Drăgan a făcut parte și a condus colectivul de cercetători care, 

în perioada 1997-2000, a elaborat studiul „Local and Regional Tax Administration in 

Romania” cu privire la „sistemul de impozite și taxe în România, îmbunătățirea formelor 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Special:Referin%C8%9Be_%C3%AEn_c%C4%83r%C8%9Bi/9786065050280
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și metodelor de stabilire, comunicare și colectare a acestora, aplicarea principiului 

contabilității de angajament în trezoreria statului și administrația publică teritorială”, 

care a devenit apoi Capitolul VI al Raportului de țară pentru aderarea la Uniunea 

Europeană. Preocuparea pentru perfecționarea contabilității a continuat cu succes prin 

activitățile desfășurate în diverse organisme specializate ale U.E., prin colaborarea cu 

diverse universități, prin numeroasele sale publicații.  

                

Datini şi obiceiuri 

 

Datinile, tradițiiile și obiceiurile reprezintă pagina nescrisă a istoriei unei 

comunități, care oglindește modul de a gândi și de a se comporta al membrilor ei. Din 

această cauză, ele trebuie cunoscute, păstrate și respectate ca orice document care ne 

atestă identitatea noastră culturală.  

Obiceiurile și tradițiile din această zonă sunt prilejuite se sărbătorile de peste 

an: Crăciunul, Anul Nou, Boboteaza, Sărbătorile Pascale, Rusaliile. Aceste obiceiuri 

oferă un spectacol impresionant, acompaniat de muzică, dansuri populare, versuri și voie 

bună.  

În fiecare an se sărbătorește ziua comunei, în luna august, prin grija 

autorităților publice locale.  

 

 

 

 

 

 

III.9. TURISMUL 
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În momentul de față nu se poate vorbi în mod concret despre turism sau 

agroturism, domenii care deși oferă multiple avantaje, au rămas încă neexploatate la 

nivelul comunei. 

Poziționarea geografică a localității în subcarpații Buzăului, în imediata 

apropiere de Carpații de curbură, într-o zonă de un pitoresc deosebit, cu mult spațiu 

verde (pășuni, fânețe dar și mari suprafețe de păduri), cu floră și faună specifice, oferă 

vizitatorilor priveliști de o frumusețe naturală neștirbită, cu aer curat, climă moderată, 

fără poluare și mai puțin atinse de elementele civilizației moderne. 

Este o zonă”de țară” clasică, ideală pentru petrecerea timpului liber, dar și 

pentru drumeții și excursii. 

Teritoriul comunei Pârscov face parte din teritoriul "Geoparcului Ținutul 

Buzăului", de care aparțin administrativ 18 comune din zona de deal și munte din nord-

vestul județului Buzău, fiind o zonă complet rurală cu circa 45.000 de locuitori. 

Geoparcul ”Ținutul Buzăului” care include numeroase obiective turistice 

precum: 

 Valea Buzăului Superior (Muntele Penteleu, Munții Siriu, Masivul 

Podu Calului, Barajul Siriu, zona Gura Teghii); 

 Zona Văii Bălănesei și Valea Sibiciului (munții Ivănețului, Complexul 

rupestru de la Aluniș, Muzeul Chihlimbarului, Poiana Cozanei, Babele 

de la Ulment, bisericile de lemn); 

 Zona Vulcanilor noroioși  (Pîclele Mari și Pîclele Mici, Fierbătorii de la 

Berca, Zona Beciu-Arbănași, Mănăstirea Berca, Mănăstirea Rătești); 

 Valea Slănicului de Buzău (Grunjul de la Mînzălești, Malul de sare, 

Lacul Meledic, Tabăra de sculptură în lemn de lângă Lacul Meledic, 

Focul viu, Lacul Mociaru, Mănăstirea de la Valea Pinului); 
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 Valea inferioară a Buzăului și Valea Nișcovului (Mănăstirea Ciolanu, 

Tabăra de sculptură de la Măgura, Biserica Buda-Crăciunești, 

Mănăstirea Cetate Bradu, Mănăstirea Izvoranu, Casa memorială Vasile 

Voiculescu); 

 Zona Dealului Istrița (Sculptura naivă în calcar Deal Istrița, Stațiunea de 

cercetări viticole Pietroasa, Gruiul Dării, Crucea Manafului, Biserica 

dintr-o piatră, Stațiunea Sărata Monteoru, Mina de Petrol, Drumul 

cramelor); 

 Valea Chiojdului (Lacul Vulturilor, Cascada la Șipot, Trovanții de la 

Bozioru,  Lespedea ursului). 

De asemenea, comuna Pârscov este situată în apropierea obiectivelor turistice 

reprezentative ale județului Buzău, fiind practic înconjurată de acestea: 

 

 Vulcanii Noroioși de la Scorțoasa 

 

 

 

 Muzeul Chihlimbarului de la Colți 
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 Chiliile rupestre și vestigiile istorice din Bozioru și Brăești 

 

 

 Mănăstirea Ciolanu  
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 Mănăstirea Rătești 
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 Focul viu de la Lopătari 

 

Această situare constituie un mare avantaj pentru includerea comunei într-un 

circuit turistic prin partea nordică a județului. 

Un punct de atracție al comunei îl reprezintă ”Casa memorială Vasile 

Voiculescu” situată în satul natal al poetului dramaturgului și publicistului. Reconstruită 

între anii 1986-1989, după modelul vechii locuințe, noua clădire a devenit casa 

memorială în anul 1996, cu sprijinul membrilor familiei acestuia. 

Această Casă memorială reprezintă unul dintre cele mai importante obiective 

turistice din Muntenia. 

Un alt obiectiv turistic îl reprezintă ”Blocurile de calcar de la Bădila”, o 

rezervație geologică și  palentologică situată în partea central –vestică a județului Buzău, 

în zona Subcarpaților de curbură – pe valea Buzăului, în imediata apropiere a drumului 

național DN10 (Buzău-Covasna). Obiectivul este format din blocuri masive de calcar,, 

care se înalță abrupt din albia domoală a râului Buzău. Rezervația naturală ocupă o 

suprafață de 3,02 ha și este formată din mai multe blocuri de calcar și conglomerate, de 
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forme și dimensiuni variate, ce aparțin Jurasicului superior, Mezozoicului și 

Cretacicului. Majoritatea conglomeratelor  de calcar au înălțimi între trei și opt metri și 

se află într-o zonă în care nu există masiv de calcare.  

Acest loc a fost declarat arie protejată în vederea conservării unor habitate și 

specii naturale importante din punct de vedere geologic, palentologic și floristic. 

Volumele blocurilor ajung la câteva sute de metri cubi, acestea având o culoare cenușie 

albicioasă și purtând urmele eroziunii. Ceea ce este interesant este faptul că în arealul 

rezervației, în straturile de rocă sedimentară s-au descoperit resturi fosile de melci, 

corali, moluște, foraminifere, gastereopode, amoniți, radiolari și calpionele atribuite 

Jurasicului. 

Masivele de calcar formează astăzi o priveliște minunată, stranie și fotogenică. 

Accesul în rezervația naturală de la Bădila se realizează prin drumul DN10 , 

pe drumuri comunale  sau pe cărări din terasa și albia majoră a râului Buzău. 

Un alt obiectiv turistis îl reprezintă culmea ”Piatra cu Lilieci”, unde au fost 

descoperite dovezi de locuire geto-dacică. Aici s-au descoperit numeroase fragmente 

ceramice din epoca bronzului și din perioadas sec II-I î.e.n., care din cauza terenului 

abrupt de aproximativ 750 m au fost cel mai adesea antrenate de alunecările de teren 

până în apropiere de satul Târcov, aflat la poalele culmilor. 

Denumirea ”Piatra cu Lilieci” descrie atât structura geologică, cât și latura de 

vegetație care acoperă zona. Astfel, ”piatra” se referă la aspectul exterior predominant 

stâncos al culmii, iar ”lilieci” reprezintă elementul ce completează tabloul de descriere al 

locului, populat de o specie de arbust numită ”liliac sălbatic”. Culmea este alcătuită din 

conglomerate de gresii sarmatice, cu structură monoclinală, ce dă imaginea unui relief 

de coastă. 
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Așa cum am prezentat în Capitolul II din Strategie nouă obiective din comuna 

Pârscov sunt incluse pe lista monumentelor istorice din județul Buzău ca monumente de 

interes local. Trei dintre ele sunt situri arheologice. 

Toate cele arătate mai sus constituie o suficientă bază de plecare pentru 

dezvoltarea turismului și în special a agroturismului, prin elaborarea unei strategii pe 

termen mediu și lung care să privească dezvoltarea infrastructurii din domeniu și 

modalități de promovare a localității pentru atragerea turiștilor. 

În consecință, în comună s-au construit trei pensiuni turistice care au 24 locuri 

de cazare și există perspectiva construrii și a altor pensiuni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Lista_monumentelor_istorice_din_jude%C8%9Bul_Buz%C4%83u
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CAPITOLUL IV 

 PERCEPȚIA POPULAȚIEI ASUPRA COMUNEI PÂRSCOV 
 

În luna aprilie 2021, SC KRISTAL CONSTRUCT SRL a realizat un studiu 

privind identificarea problemelor majore din comuna Pârscov şi formularea viziunii 

de dezvoltare locală - componentă a proiectului privind elaborarea Strategiei de 

dezvoltare durabilă a comunei. 

Studiul s-a concentrat pe două aspecte:  

 opinia locuitorilor din comuna Pârscov;           

 opinia angajaţilor din Primăria comunei. 

Chestionarele elaborate de către SC KRISTAL CONSTRUCT SRL au 

avut ca scop identificarea caracteristicilor celor două grupuri ţintă vizate (din 

punct de vedere al vârstei, pregătirii profesionale, activităţii profesionale). De 

asemenea, este vizat şi modul în care aceştia văd anumite elemente ce ţin de activitatea 

autorităţilor publice locale, cât şi calitatea serviciilor oferite de aceasta, problemele cele 

mai grave din localitate, percepţia despre propria comună, nemulţumiri. 

Scopul a fost elaborarea unei analize bazate pe percepţia internă a 

locuitorilor şi identificarea unor soluţii ce pot asigura elaborarea Strategiei de 

dezvoltare durabilă. Implicarea activă a cetăţenilor şi a tuturor celorlalţi factori 

interesaţi poate asigura o mai bună implementare a proiectelor în perioada de 

programare 2021-2027. 

V.1. Grupul ţintă 

Pentru a identifica problemele localităţii, percepute la nivelul locuitorilor 

comunei Pârscov, s-a efectuat o analiză, în baza chestionarului utilizat și în cadrul 

Strategiei de dezvoltare 2014-2020, având ca grup ţintă 20 de respondenţi. 
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Caracteristicile acestora sunt prezentate pe scurt în următoarele analize: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principalele aspecte pe care s-a pus accentul și ponderea lor în preocupările 

locuitorilor pot fi observate în paginile următoare sub forma unor pie-charturi.  

Prima întrebare a vizat impresia generală a locuitorilor în ceea ce priveşte 

comuna în care trǎiesc şi aşteptările pe care aceştia le au de la comunitatea în care 

trǎiesc. 
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22%

68%

5%
5%

Comuna în care trăiți

foarte mulțumit

multumit

nemultumit

NS/NR

 

 

Respondenții au răspuns în procent de 68% că sunt mulțumiți, 22% au 

răspuns că sunt foarte mulțumiți și numai 5% au răspuns că sunt nemulțumiți. 

Aşteptările majoritare ale populaţiei privind activitatea autorităţilor locale sunt de 

implicare, furnizarea unor servicii de utilități publice de calitate, facilitarea creării de 

locuri de muncă, comunicare cu cetăţenii, transformarea comunei Pârscov într-o 

comună pentru tineri, ordine și siguranță publică, subvenţii pentru tineri 

întreprinzători, accesul persoanelor cu handicap în locurile publice, promovarea 

localităţii prin educaţie şi spectacole, organizare cursuri de reconversie profesională, 

atragere investitori pentru proiecte mari etc. 

În ceea ce privește activitatea conducerii Primăriei și a angajaților din 

aparatul de specialitate al primarului respondenții au apreciat în procent de proporție 

de 65%  că sunt mulţumiți, 20% sunt foarte multumiți de activitatea autorităților 

publice locale din comună și numai 10% sunt nemulțumiți. Restul de 5% nu au 

răspuns la această întrebare. 
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20%
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Cât de mulțumit sunteți de activitatea 
autorităților publice locale

foarte mulțumit

multumit

nemultumit

NS/NR

 
  

La nivel local informarea populaţiei privind activitatea primarului şi a 

consiliului local se face prin diverse căi: afișarea pe site-ul primăriei, la avizierul 

primăriei, telefonic și prin socializarea la nivel personal între membrii comunitǎţii.  

Scopul chestionarului, pe lângă atributul său informativ, este de a depista 

principalele probleme şi interese ale locuitorilor, probleme ce vor fi analizate în 

elaborarea prezentei Strategii. 

Pe un fond internaţional marcat de criza economică și sanitară îndelungată, 

atât agenţii economici locali, cât şi populaţia comunei au resimţit pierderile 

economice, astfel că veniturile populației au scăzut considerabil.  

Pe primul loc în lista problemelor identificate ca fiind foarte grave se află 

nivelul sărăciei - numărul persoanelor cu venituri reduse, 46% dintre respondenţi 

considerând  această problemă foarte gravă, 22% gravă, 24% puțin gravă, iar 8% o 

consideră deloc gravă. Aceasta este cauzată și de o slabă dezvoltare a industriei la 

nivel local, precum şi închiderea unor obiective economice de pe teritoriul comunei. 
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Pe acelaşi nivel de gravitate se află și lipsa locurilor de muncă din comună 

pentru populația calificată: 40% dintre respondenţi considerând această problemă 

foarte gravă, 30% o consideră gravă, iar 20% puțin gravă. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Analizând percepția despre starea de viabilitate a drumurilor constatăm că 

pentru 7% dintre respondenți această problemă este foarte gravă și pentru 11 este 

gravă. Aceasta se datorează și faptului că în perioada 2014-2020 a fost demarat 

proiectul de modernizare a drumurilor comunale și sătești din intravilanul comunei, 

urmând a fi finalizat în perioada de programare următoare.  

40%

30%

20%

10%

Locuri de muncă

Foarte gravă

Gravă

Puțin gravă

Deloc gravă
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 Sales

Foarte gravă 5

Gravă 10

Puțin gravă 15

Deloc gravă 70

 

 

 

Referitor la percepția populației despre curăţenia localităţii aceasta a fost 

apreciată de către respondenți cu 8% ca fiind foarte gravă și de 28 % ca fiind gravă. 

 

8%

28%

12%

52%

Curățenia localității

Foarte gravă

Gravă

Puțin gravă

Deloc gravă

 
  
 

  
 Întrebaţi dacă în comuna Pârscov existenţa câinilor comunitari 

reprezintă o problemă, locuitorii comunei au considerat-o în proporţie de 15% gravă, 

25% foarte gravă, 50% deloc gravă și numai 10% puțin gravă. 
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Întrebaţi de starea cabinetelor medicale şi a serviciilor medicale oferite la nivel 

local, 14% dintre respondenţi au considerat că aceste servicii reprezintă o problemă 

foarte gravă, 16% au considerat-o gravă, 15% puțin gravă, iar 55% deloc gravă. Aceste 

răspunsuri au fost influențate și de  contextul sanitar existent determinat de pandemia de 

COVID 19. 
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În ceea ce priveşte sistemul educațional la nivel local în condițiile actuale, 

25%  dintre locuitori consideră această problemă foarte gravă,  iar 20% o consideră  

gravă. Aceste răspunsuri au fost influențate în mod considerabil de modul de organizare 

a învățământului primar și gimnazial în condițiile determinate de pandemia de COVID 

19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referitor la sistemele de alimentare cu apă și de canalizare se observă că în 

comună 34% dintre respondenți le consideră probleme foarte grave, 26 % le consideră 

grave și 10% le consideră puțin grave.  
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Referitor la alimentarea cu gaze a gospodăriilor populației se observă  că 

30% dintre respondenți consideră că aceasta este o problemă foarte gravă, 10% o 

consideră gravă, 10% puțin gravă și 50% deloc gravă.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referitor la problema serviciului de transport în comun cei mai mulți 

respondenți, respectiv un procent de 5% îl consideră foarte grav, 20% dintre respondenți 

consideră că este o problemă gravă, iar 50% o consideră puțin gravă. 
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Alte servicii ce cad în sarcina autorităților publice locale din comună sunt 

iluminatul public şi siguranţa cetățenilor. Referitor la iluminatul public stradal un 

procent de 14% consideră această problemă foarte gravă, 16% dintre respondenți 

consideră că este o problemă gravă, iar 10% o consideră puțin gravă. 

14%

16%

10%
60%

Iluminat public stradal

Foarte gravă

Gravă

Puțin gravă

Deloc gravă

 

 

În ceea ce privește siguranța cetățenilor toate persoanele chestionate au 

declarat că sunt mulțumite de aceste servicii, răspunsuri care se regăsesc în 

chestionare. 

Cu privire la existența locurilor de joacă pentru copii, locuitorii comunei 

Pârscov consideră această problemă foarte gravă în procent de 25%, iar 30% o 

consideră gravă.  
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Referitor la existența locurilor de petrecere a timpului liber, locuitorii 

comunei Pârscov consideră aceasta foarte gravă în procent de 25%, iar 25% o 

consideră gravă. Aceste două aspecte sunt în atenția autorităților publice locale de mai 

multă vreme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chestionarul aplicat locuitorilor a avut ca scop şi analiza socială a locuitorilor, 

din punct de vedere al nivelului de trai şi al posibilitǎţilor financiare. Analiza s-a bazat 

pe răspunsuri la o serie de întrebări ce vizează viaţa personală şi cadrul familial şi gradul 

de mulţumire pe care acestea le oferă locuitorilor comunei Pârscov. Astfel:   

 70% dintre respondenţi sunt mulţumiţi de viaţa lor în general;   

 65% dintre respondenţi sunt mulţumiţi de ocupaţia lor;  

 65% dintre respondenţi sunt mulţumiţi de locuinţa în care stau;  

 75% dintre respondenţi sunt mulţumiţi de familia lor; 

 65% dintre respondenţi sunt mulţumiţi de bunurile pe care le 

posedă în gospodărie;   

 65% dintre respondenţi sunt mulţumiţi de alimentaţia pe care 

şi-o pot asigura; 

 75% dintre respondenţi sunt mulţumiţi de vecinii pe care îi au. 
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V.2. Percepţia angajaţilor Primăriei asupra comunei Pârscov  

Grupul ţintă 

Chestionarul a fost aplicat pentru 21 angajaţi din cadrul Primăriei comunei 

Pârscov, funcţionari publici şi personal contractual, grup cu următoarele caracteristici 

majore: 

 În ceea ce priveşte vârsta angajaţilor din Primăria comunei, precizăm 

că ponderea aparține categoriei de vârstă 40-50 de ani, urmată de 

categoria 50-60 de ani și apoi de categoriile 30-40 și 60-70 de ani. Un 

singur respondent are vârsta mai mică de 30 de ani. Acesta poate fi un 

lucru pozitiv, analizând prin prisma experienţei pe care o persoană 

adultă o poate furniza unei instituţii publice şi a cunoştinţelor 

dobândite, dar este o categorie cu o ostilitate medie faţă de procesele de 

schimbare; 

Numărul mic de tineri poate fi o consecință a faptului că majoritatea celor care 

își finalizează studiile superioare pleacă din localitate. Acesta este un efect al 

proximităţii comunei Pârscov de oraşe mari precum Buzău și Brașov. 

 Referitor la vechimea în muncă a persoanelor intervievate facem 

precizarea că ponderea o reprezintă categoriile cu vechime în muncă 

între 20-25 de ani și cea cu vechime de peste 25 de ani, urmate de 

categoriile de 5-10 ani, 15-20 ani și 10-15 ani; 

 Referitor la vechimea în administrație a persoanelor intervievate facem 

precizarea că ponderea o reprezintă categoriile cu vechime în 

administrație  mai mică de 5 ani, urmată de categoriile de 5-10 ani, 15-

20 ani, 10-15 ani și mai mare de 25 ani. 

Scopul unei analize comparative a răspunsurilor angajaţilor din Primărie şi a 

locuitorilor comunei Pârscov (cumulatǎ cu faptul cǎ angajaţii din Primǎrie sunt şi 
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locuitori ai comunei) este de a evidenţia diferenţele de perspectivă ale celor două 

categorii asupra aceluiaşi subiect. În următoarele pie-charturi vom evidenţia problemele 

pe care angajaţii autoritǎţii executive locale le percep ca fiind cele mai stringente. 

 

În plus, rezultatele obţinute pot constitui şi un ajutor considerabil în 

îmbunătăţirea calităţii aparatului de specialitate al primarului.  

La fel ca şi în cazul analizei precedente, locurile de muncă sunt percepute ca o 

mare problemă pentru locuitorii comunei, 44% dintre respondenţi considerând această 

problemă foarte gravă și 36% o consideră gravă. 

 

44%36%

11%
9%

Locurile de muncă

Foarte gravă

Gravă

Puțin gravă

Deloc gravă

 

 

În ceea ce priveşte persoanele sărace numai 55% dintre angajaţii Primăriei 

consideră că aceasta este o problemă foarte gravă și 20% gravă. 
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Urmǎtoarele probleme identificate, ca şi în cazul populației, sunt: 

alimentarea cu apă și canalizarea, alimentarea cu gaze, situația serviciilor medicale, 

locurile de joacă pentru copii și locurile pentru petrecerea timpului liber.  

Printre problemele mai puţin grave se numără aceleaşi, procentele 

diferind cu aproximativ  +5 sau - 5 procente în majoritatea cazurilor. 

O strategie de dezvoltare durabilă presupune şi crearea de parteneriate, 

pentru o mai bună gestionare a resurselor (umane, financiare sau timp), dar şi pentru 

asigurarea sustenabilităţii proiectelor şi iniţiativelor factorilor interesaţi. 

Întrebaţi de modul în care privesc gradul de dezvoltare al parteneriatului 

public-privat în comuna Pârscov, angajaţii din aparatul de specialitate al primarului 

au răspuns în procent de 50% că acesta este insuficient promovat și aplicat, iar 22% îl 

consideră complet nesatisfăcător. 
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Viziunea angajaţilor din aparatul de specialitate al primarului asupra 

comunei Pârscov este în sprijinul dezvoltării durabile a comunei, printr-o mai bună 

valorificare a resurselor locale, atragerea investitorilor şi a investiţiilor. Percepţia lor 

este un indicator important deoarece, angajaţii privesc lucrurile din interior şi pot 

furniza informaţii privitor la modul în care activitatea poate fi îmbunătaţită. 

O întrebare relevantă în ceea ce priveşte proiectele urmǎtoare este “Ce 

pǎrere aveţi despre cota în care au fost elaborate și implementate proiecte din fonduri 

nerambursabile/extrabugetare?” – 76% dintre angajaţi consideră ca proporţia 

acestora a fost bună și foarte bună.  

Gradul de absorbţie al fondurilor europene de către unitatea administrativ 

teritorială - comuna Pârscov mai poate fi mărit şi prin cursuri de specializare aplicate 

angajaţilor din aparatul de specialitate al primarului. 

Investiţia în resurse umane poate genera atât resurse financiare, cât şi o 

dezvoltare socială, o mai bună incluziune socială a categoriilor defavorizate, un 

progres al comunei, asigurând astfel premisele unei dezvoltări durabile. 
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Strategia de dezvoltare durabilă a comunei trebuie să ţină cont de interesele 

membrilor comunităţii, aşa cum au reieşit ele din studiile deja existente la nivelul 

comunei, cât şi din chestionarele aplicate de către SC KRISTAL CONSTRUCT 

SRL. În acest scop a fost necesară o identificare a problemelor principale din comună, 

aşa cum sunt ele percepute de către locuitorii comunei și de către angajaţii din 

Primăria comunei.  

Obiectivul urmărit a fost identificarea priorităţilor de dezvoltare ale 

comunei Pârscov pentru perioada 2021-2027. 
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CAPITOLUL V 

ANALIZA SWOT 

 

Analiza SWOT a fost creată inițial ca instrument de formulare a strategiilor 

întreprinderilor. Acest instrument face posibilă analizarea rapidă a punctelor strategice 

cheie, cât și identificarea alternativelor strategice. Analiza SWOT este aplicată în 

momentul de față în cadrul analizei teritoriului și este utilizată ca instrument pentru 

facilitarea planificării participative în cadrul administrației publice. 

Analiza SWOT se bazează pe un cadru codificat, care obligă persoanele 

implicate în procesul de planificare să urmărească etape precise, începând  de la analiză 

până la strategii, trecând printr-o evaluare completă a implicațiilor/ consecințelor 

fiecărei alegeri efectuate. 

Pe scurt, analiza SWOT reprezintă un cadru complet și consistent pe care 

persoanele implicate în planificare îl pot utiliza pentru a efectua alegeri mai realiste. 

Această metodă de lucru oferă ajutor pentru a face distincția între probleme, soluții și 

strategii. 

Tehnica SWOT de discuție/analiză și cercetare se bazează pe tehnica 

”brainstorming”, care s-ar traduce printr-o discuție cu durata limitata între persoanele 

implicate în activitatea de planificare. Este evident faptul că, înainte de ”brainstorming” 

este necesară prezentarea unei descrieri a cadrului general a situației existente pentru a 

exista o”bază comună” de lucru în cadrul discuțiilor pentru toți participanții.  

Această etapă preliminară reprezintă un element fundamental din moment 

ce, de cele mai multe ori, persoanele de la nivel local dispun de o informare asimetrică 

și au viziuni diferite asupra temelor de dezvoltare. 

Din punct de vedere teoretic, analiza SWOT este orientată spre 

omogenizarea preferințelor persoanelor implicate. 
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Cel mai puternic mesaj transmis de analiza SWOT este acela că, indiferent 

de acțiunile stabilite, procesul decizional ar trebui să includă următoarele elemente:  

 construiește pe Punctele Tari,  

 elimină Punctele Slabe, 

 exploatează Oportunitățile și 

 îndepărtează Amenințările. 

Obiectivul analizei SWOT este acela de a recomanda strategiile care 

asigură cea mai bună armonizare între mediul extern şi mediul intern. Prin alegerea 

strategiei corecte a unei organizaţii, se poate influenţa impactul acestor forţe în 

avantajul organizaţiei.  

 

Întrebări cheie care pot îndruma analiza strategică: 
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Pentru o mai bună caracterizare a comunei Pârscov vom elabora în 

paginile următoare analize SWOT pentru fiecare dintre domeniile principale de 

interes: 

 așezarea geografică și administrația publică, 

 resurse umane și piața muncii, 

 infrastructura și protecția mediului, 

 economie și dezvoltare locală, 

 educația și cultura, 

 turismul. 

 

V.1. AȘEZAREA GEOGRAFICĂ ȘI ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ 

Așezarea geografică și administrația publică – Puncte tari  

 condițiile naturale determinate de așezarea geografică asigură microclimatul 

necesar pentru dezvoltarea următoarelor activități din domeniul agricol: 

pomicultură, creșterea animalelor, apicultură și cultura cerealelor; 

 așezarea geografică a comunei este favorabilă pentru dezvoltarea 

agroturismului;  

 administrația publică locală capabilă să demareze și să implementeze 

proiecte de investiții publice; 

 transparență decizională și asigurarea accesului la informațiile de interes 

public, prin publicarea informațiilor pe site-ul primăriei.  

Așezarea geografică și administrația publică – Puncte slabe  

 resurse financiare locale insuficiente pentru susținerea mai multor proiecte 

de investiții prevăzute în planul de acțiuni aferent Strategiei de dezvoltare; 

 lipsa acțiunii de promovare activă la nivel local a proiectelor de dezvoltare 

locală; 
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 lipsa unor mecanisme de creditare avantajoase pentru realizarea unor 

proiecte de investiții. 

 

Așezarea geografică și administrația publică – Oportunități 

 posibilitatea accesării de către administrația publică locală a finanțărilor UE  

nerambursabile, oferite de programele sectoriale și regionale de finanțare; 

 existența unor programe naționale de finanțare a proiectelor din diverse 

domenii; 

 stabilirea la nivel local a unor facilități pentru investitorii interesați să 

înceapă proiecte de investiții sau afaceri pe teritoriul comunei. 

Așezarea geografică și administrația publică –Amenințări 

 limitarea plafoanelor de finanțare nerambursabilă pentru proiectele de 

investiții publice mari de infrastructură; 

 capacitatea redusă de cofinanțare a proiectelor din bugetul local; 

 existența unei competiții ridicate între autoritățile publice locale din 

România pentru accesarea fondurilor nerambursabile acordate de UE; 

 lipsa de experiență în elaborarea și implementarea unor proiecte mari de 

infrastructură finanțate din fonduri europene . 

 

V.2. RESURSE UMANE ȘI PIAȚA MUNCII 

Resurse umane și piața muncii – Puncte tari 

 forță de muncă disponibilă este în mare parte calificată; 

 costuri relativ reduse pentru antreprenori; 

 rata infracționalității este redusă; 

 nivelul de educație și de calificare al resursei umane este unul acceptabil; 

 există disponibilitatea pentru calificarea/recalificarea forței de muncă. 
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Resurse umane și piața muncii – Puncte slabe 

 există fenomenul de îmbătrânire a populației; 

 ponderea scăzută a populației active în total populație; 

 adaptabilitate scăzută la schimbările actuale privind activitățile economice și 

calificarea forței de muncă; 

 existența șomajului de lungă durată pentru multe persoane apte de muncă; 

 migrarea persoanelor către mediul urban și către alte state din UE care oferă 

salarii atractive; 

 cultura antreprenorială locală slabă; 

 lipsa locurilor de muncă la nivel local și creșterea numărului de persoane 

asistate social. 

Resurse umane și piața muncii – Oportunități 

 există posibilitatea accesării de către cei aflați în căutarea unui loc de 

muncă, în calitate de beneficiari, a unor programe de reconversie 

profesională, finanțate din fonduri europene; 

 există finanțări pentru IMM-uri pentru crearea unor noi locuri de muncă  

pentru șomeri; 

 grad redus de ocupare profesională la nivelul comunei; 

 existența unor modele de succes la nivelul comunei. 

Resurse umane și piața muncii – Amenințări 

 scăderea numărului de persoane calificate la nivel local, datorită  migrației 

forței de muncă; 

 creșterea șomajului în rândul tinerilor absolvenți de liceu și de facultăți; 

 existența fenomenului de muncă” la negru”; 

 dispariția activităților tradiționale locale. 
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V.3. INFRASTRUCTURA  REȚELELOR  EDILITARE 

Infrastructura rețelelor edilitare – Puncte tari 

 accesul la drumuri județene și național care fac legătura cu principalele 

centre urbane apropiate; 

 existența unui sistem de alimentare cu apă în comună;  

 existența rețelei de telecomunicații: telefonie fixă/mobilă, internet și cablu 

TV; 

 întreaga localitate este electrificată; 

 principalele drumuri comunale beneficiază de iluminat public modernizat; 

 există rețea de distribuție gaze naturale pentru cea mai mare parte a 

populației; 

 infrastructura din sănătate sunt oarecum bine reprezentate (centru 

multifuncțional, dispensar, farmacie). 

Infrastructura rețelelor edilitare – Puncte slabe 

 lipsa unui sistem de canalizare și a unei stații de epurare în comună; 

 modernizarea/reabilitarea drumurilor de interes local este nefinalizată; 

 lipsa sistemului de alimentare cu gaze în satele cu potențial turistic. 

Infrastructura rețelelor edilitare – Oportunități 

 posibilitatea realizării unui sistem de canalizare și a unei stații de epurare în 

comună; 

 finalizarea proiectelor de modernizare a drumurilor de interes local - sătești 

și comunale; 

 posibilitatea extinderii rețelei de distribuție gaze naturale și în celelalte sate;  
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 posibilitatea dezvoltării infrastructurii de transport locală; 

 implicarea autorităților publice locale în realizarea măsurilor de 

îmbunătățire a pajiștilor. 

 

 

Infrastructura rețelor edilitare – Amenințări 

 lipsa resurselor financiare la nivelul administrației publice locale pentru a 

finanța marile proiecte de infrastructură aferente îmbunătățirii calității vieții; 

 insuficientă experiență la nivelul administrației locale pentru elaborarea și 

implementarea proiectelor mari de infrastructură; 

 lipsa de interes a investitorilor de a se implica în proiectele mari de 

infrastructură locale. 

 

V.4. ECONOMIE LOCALĂ ȘI PROTECȚIA MEDIULUI  

Economie locală și protecția mediului – Puncte tari 

 există un potențial natural ridicat pentru desfășurarea unor activități 

agricole în regim de performanță crescută; 

 existența condițiilor naturale și a unei tradiții locale în creșterea animalelor; 

 existența condițiilor naturale și a unei tradiții locale în pomicultură; 

 existența condițiilor naturale și a unei tradiții locale în culegerea plantelor și 

fructelor de pădure; 

 există forță de muncă neocupată la nivelul comunei; 

 există o comunitate de afaceri locală, care are potențial de dezvoltare; 

 utilizarea la scară redusă a pesticidelor și îngrășămintelor chimice în 

domeniul agricol; 
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 calitatea aerului este bună întrucât, nu se află agenți economici poluatori în 

zonă;  

 calitatea apei potabile este constant bună. 

Economie locală și protecția mediului – Puncte slabe 

 infrastructura economică de bază este insuficient dezvoltată;  

 resurse financiare la nivel local insuficiente pentru realizarea unor investiții 

majore în domeniul colectării și prelucrării fructelor ; 

 lipsa inițiativei locale pentru înființarea de asociații/societăți agricole, 

pomicole sau zootehnice; 

 slaba mediatizare referitoare la programele naționale și europene cu privire 

la sprijinul acordat IMM-urilor; 

 slaba educație în domeniul protecției mediului a populației; 

 dotare insuficientă în domeniul salubrizării localității; 

 slaba preocupare a agenților economici în recuperarea și refolosirea 

ambalajelor; 

Economie locală și protecția mediului – Oportunități 

 dezvoltarea unor activități economice rentabile atât în domeniul producției 

agricole, prelucrării acesteia, cât și al comerțului; 

 existența condițiilor de promovare rapidă și de desfacere a producției 

pomicole și zootehnice obținute la nivel local; 

 existența unor clădiri și terenuri disponibile pentru dezvoltarea unor afaceri 

de profil la nivel local; 

 posibilitatea practicării unei agriculturi ecologice; 

 posibilitatea înființării unor unități care să valorifice producția locală; 

 creșterea asistenței financiare din partea UE pentru sectorul IMM-urilor; 

 existența programelor naționale de sprijin pentru înființarea de IMM –uri, 
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 existența unor programe cu finanțare europeană în domeniul protecției 

mediului; 

 zona este propice pentru înființarea unor parcuri eoliene și/sau cu panouri 

solare; 

 inițierea unor campanii pentru promovarea în rândul populației a colectării 

selective a deșeurilor. 

Economie locală și protecția mediului – Amenințări 

 instabilitate legislativă în ceea ce privește programele guvernamentale de 

susținere a IMM-urilor și a micilor producători; 

 politica de creditare bancară care nu încurajează investițiile; 

 interesul redus al investitorilor mari de a dezvolta investiții în zonă; 

 reducerea numărului populației active la nivelul comunei; 

 atitudinea de indiferență a populației pentru colectarea selectivă a deșeurilor 

și pentru protecția mediului; 

 lipsa de interes a antreprenorilor locali de a se implica în proiectele pentru 

producerea energiei verzi. 

 

V.5. EDUCAȚIA ȘI CULTURA 

Educația și cultura – Puncte tari 

 existența a trei școli și trei grădinițe în comună;  

 existența unei biblioteci în comună; 

 există un personal didactic calificat și implicat;  

 existența unui cămin cultural; 

 existența unei Case memoriale ” Vasile Voiculescu” în satul Pârscov; 

 existența unor personalități marcante pe teritoriul comunei: Vasile 

Voiculescu și Constantin Drăgan; 
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 există pe teritoriul comunei opt biserici ortodoxe, o biserică adventistă și o 

biserică baptistă. 

Educația și cultura – Puncte slabe 

 scăderea numărului de elevi în învățământul primar și gimnazial, urmare 

scăderii demografice a populației; 

 dotarea materială a școlilor trebuie îmbunătățită; 

 lipsa unui muzeu al satului; 

 bisericile vechi necesită lucrări de reabilitare/restaurare; 

 nivelul relativ scăzut al educației școlare în rândul populației; 

 lipsa promovării evenimentelor culturale. 

Educația și cultura – Oportunități 

 existența unor programe europene și naționale  pentru facilitarea accesului 

la educație a persoanelor dezavantajate; 

 modernizarea și dotarea corespunzătoare a unităților de învățământ; 

 stabilirea unor măsuri pentru reducerea abandonului școlar; 

 direcționarea elevilor către învățământul dual și tehnic;  

 construirea unei săli de sport în cadrul școlii; 

 comuna deține un patrimoniu cultural autentic, care poate fi valorificat; 

 organizarea la nivel local a unor competiții sportive  și cultural- artistice. 

Educația și cultura – Amenințări 

 scăderea gradului de școlarizare în rândul tinerilor; 

 scăderea numărului de elevi, datorită scăderii numărului populației; 

 creșterea fenomenului de migrație al populației tinere;  

 scăderea interesului general pentru cultură și sport în rândul populației 

tinere; 
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 slaba informare a părinților și elevilor referitor la oportunitățile oferite de 

către învățământul dual și tehnic; 

 migrarea cadrelor didactice către alte localități. 

 

V.6. TURISMUL 

Turismul – Puncte tari 

 existența pe teritoriul comunei a unor zone cu potențial turistic ridicat; 

 existența forței de muncă locală care se poate recalifica în acest domeniu; 

 existența unor tradiții gastronomice; 

 existența resurselor locale pentru practicarea agroturismului; 

 ospitalitatea locuitorilor comunei; 

 existența unor lăcașe de cult vechi și monumente istorice pe teritoriul 

comunei; 

 existența unor tradiții culturale locale.  

Turismul – Puncte slabe 

 infrastructura de transport și de utilități publice deficitară; 

 număr mic de unități de cazare pentru turiști; 

 lipsa experienței profesionale în domeniul turismului; 

 lipsa unui program de măsuri și a resurselor financiare publice destinate 

dezvoltării turismului în zonă; 

 lipsa investițiilor private majore în infrastructura din acest domeniu; 

 gastronomia și tradițiile locale nu sunt suficient de bine promovate.  

Turismul – Oportunități 

 valorificarea potențialului turistic local prin amenajarea zonelor turistice și 

a celor de agrement; 
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 înființarea unui centru pentru turismul de afaceri (sală de conferințe, 

restaurant etc); 

 promovarea meșteșugurilor populare locale; 

 promovarea tradițiilor culturale locale; 

 acordarea de consultanță de specialitate întreprinzătorilor locali pentru 

înființarea de pensiuni turistice sau agroturistice. 

Turismul – Amenințări 

 migrația forței de muncă tinere către alte zone mai atractive; 

 pierderea tradițiilor culturale și culinare locale; 

 lipsa unor antreprenori privați care să investească în dezvoltarea 

infrastructurii turistice locale; 

 lipsa colaborării cu autoritățile publice locale din comunele învecinate 

pentru stabilirea și amenajarea unor trasee turistice de agrement și culturale; 

 lipsa elaborării unor proiecte cu finanțare europeană sau guvernamentală în 

domeniul turismului; 

 lipsa educației antreprenoriale în acest domeniu. 

 

Urmare întocmirii acestor analize, s-au identificat trei direcții prioritare, ca și 

concluzii  care se desprind din analiza SWOT a comunei Pârscov: 

1. Viaţa economică a comunei trebuie revigorată şi susţinută pe toate 

domeniile sale: pomicultură, zootehnie, agricultură, industrie, comerţ, servicii şi nu în 

ultimul rând, printr-un progres pe piaţa muncii.  

2. Infrastructura trebuie îmbunătăţită permanent, de aceea o prioritizare a 

investiţiilor este necesară pentru a asigura raportul valoare investiţie/efect economico-

social produs. 

3. Creşterea atractivităţii din punct de vedere turistic, cultural, social este 
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necesară atât pentru asigurarea unui confort social al propriilor locuitori, cât şi pentru 

dezvoltarea ulterioară a comunei. 

 

 

 

CAPITOLUL VI 

      VIZIUNEA – O COMUNITATE EUROPEANĂ,  

PROSPERĂ ȘI MODERNĂ 

 

Viziunea cetățenilor comunei Pârscov este în spiritul dezvoltării zonei din 

punct de vedere economic și social, prin mai buna valorificare a resurselor naturale, 

atragerea investițiilor și investitorilor, revigoarea tradițiilor, punerea în valoare a 

poziționării geografice, în deplin respect față de mediul înconjurător. 

Atât Strategia de dezvoltare durabilă, cât și mecanismele instituționale 

implicate în procesul de implementare trebuie să țină cont de interesele comunității, care 

au fost exprimate prin intermediul sondajului de opinie. 

În viziunea reprezentanților autorităților și instituțiilor publice locale, 

comuna Pârscov va deveni o localitate atractivă, prosperă și durabilă. 

Transformarea localității se va realiza pe principii de dezvoltare durabilă, 

garantându-se protecția factorilor de mediu și utilizarea eficientă a resurselor naturale. 

Strategia este un instrument de planificare a obiectivelor care reflectă 

nevoile actuale ale comunității și atingerea acestora în viitor. 

Strategia de dezvoltare durabilă se dorește a fi un ghid de prezentare a 

tuturor obiectivelor de dezvoltare indicând totodată direcțiile de dezvoltare specifice, și 

în final, detaliate în acțiuni punctuale ce se vor constitui ca viitoare proiecte ale 

administrației publice locale. 
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Această Strategie este necesară pentru că: 

 Asigură un portofoliu de proiecte pentru accesarea fondurilor structurale 

și de coeziune economică dar și a fondurilor altor instituții guvernamentale și 

neguvernamentale; 

 Ajută la dezvoltarea coerentă a tuturor sectoarelor socio-economice ale 

localității; 

 Este inovatoare asigurând conlucrarea tuturor segmentelor comunității 

prin organizarea efortului comun în vederea dezvoltării locale; 

 Comunitatea nu primește finanțare dacă un proiect nu este conform cu 

programul de dezvoltare strategică a acesteia; 

 Asigură abordarea de jos în sus a tuturor segmentelor comunității; 

 UAT – comuna Pârscov face parte din teritoriul "Geoparcului Ținutul 

Buzăului", de care aparțin administrativ 18 comune din zona de deal și munte din nord-

vestul județului Buzău, fiind o zonă complet rurală cu circa 45000 de locuitori. Din 

punct de vedere administrativ, teritoriul acestuia include o zonă rurală care aparține 

administrativ de 18 comune din zona de deal și munte din nord-vestul județului Buzău, 

fiind o zonă complet rurală cu circa 45000 de locuitori. Comunele cuprinse în zona 

Geoparcului sunt: Berca, Scorțoasa, Cozieni, Pârscov, Pănătău, Colți, Bozioru, Brăești, 

Odăile, Cănești, Chiliile, Lopătari, Mînzălești, Bisoca, Valea Salciei, Sărulești, Vintilă 

Vodă și Beceni, iar suprafață ocupată este de 1035.9 km2. Scopul înființării acestui 

Geoparc este acela de scoate în evidență și de a pune în valoare potențialul natural și 

cultural al acestei zone din România, din care face parte și teritoriul comunei Pârscov; 

  UAT – comuna Pârscov face parte din Asociatia Grup de Acțiune 

Locală (GAL) ”Colinele Buzăului”, având în componență următoarele comune:  Berca,  

Bozioru, Brăești,  Cănești, Cozieni, Măgura, Odăile, Pârscov,  Scortoasa, Tisău și 

Unguriu, din județul Buzău, precum și comuna Jugureni din județul Prahova. 
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Viziunea de dezvoltare 

 

Plecând de la analiza diagnostic şi în concordanţă cu Strategia de 

Dezvoltare Locală a comunei Pârscov pentru perioada 2017-2020 viziunea de dezvoltare 

pentru următoarea perioadă 2021-2027 este centrată pe analiza a șase domenii 

principale: 

1) așezarea geografică și administrația publică, 

2) resurse umane și piața muncii, 

3)  infrastructura rețelelor edilitare, 

4) economie locală și protecția mediului, 

5) educația și cultura, 

6) turismul. 

Susţinerea celor șase domenii prioritare necesită o abordare complexă care 

să asigure complementaritatea şi coerenţa finanțării proiectelor din fonduri europene, 

din programe naționale și/sau județene. 

Prin abordarea celor șase domenii, se urmărește rezolvarea unor probleme 

importante pentru această comună şi anume: crearea și modernizarea unei infrastructuri 

tehnico-edilitare în armonie cu mediul, creșterea numărului de IMM-uri şi de investiţii 

străine care să ofere tinerilor şansa ocupării şi dezvoltării profesionale la nivel local, atât 

ca antreprenori, cât şi ca angajaţi. De asemenea, se are în vedere creșterea calității 

serviciilor oferite de către administrația publică locală. 

Până în anul 2027 comuna Pârscov va aplica un model al dezvoltării 

durabile eficient, prin realizarea unor schimbări economice și sociale durabile, 

integrate în efortul de protejare a mediului înconjurător. 
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CAPITOLUL VII 

OBIECTIVELE ȘI MANAGEMENTUL IMPLEMENTĂRII 

STRATEGIEI DE DEZVOLTARE  DURABILĂ A 

COMUNEI PÂRSCOV 
 

VII.1. Obiectivele Strategiei de dezvoltare durabilă a comunei  

În Strategia de Dezvoltare Durabilă a comunei Pârscov pentru 

perioada 2017-2020 s-a stabilit un obiectiv strategic general corespunzător 

viziunii privind viitorul comunei: aplicarea unui model al dezvoltării durabile 

eficient, prin realizarea unor schimbări economice și sociale durabile, 

integrate în efortul de protejare a mediului înconjurător. 

În spiritul viziunii de dezvoltare a comunei Pârscov, menționată în 

Capitolul VI din prezenta Strategie, pentru perioada 2021-2027 trebuie stabilite 

câteva obiective generale. Aceste obiective strategice generale sunt 

corespunzătoare celor șase domenii care au fost supuse Analizei SWOT - 

CAPITOLUL VI, astfel: 

 

O.G.1. Îmbunătățirea serviciilor oferite de administrația publică locală 

O.G.2. Dezvoltarea și modernizarea  rețelelor edilitare  

O.G.3. Dezvoltarea și modernizarea  infrastructurii pentru învățământ, 

sănătate, cultură și sport 

O.G.4. Calificarea și ocuparea forței de muncă locală 

O.G.5. Dezvoltare economică durabilă și protecția mediului 

O.G.6. Dezvoltarea infrastructurii din turism și promovarea acestuia 

 

 

Pentru atingerea obiectivelor generale este nevoie de stabilirea unor 

obiective specifice, corespunzătoare fiecărui obiectiv strategic general, astfel: 
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O.G.1. Îmbunătățirea serviciilor oferite de administrația publică locală 

❖ Creşterea gradului de informare a cetăţenilor şi intensificarea 

acţiunilor publicitare pentru promovarea oportunităţilor zonei;  

❖ Dezvoltarea de activităţi formative (educaţionale, culturale, sanitare, 

sociale) pentru asigurarea implementării Strategiei de dezvoltare 

durabilă a comunei; 

❖ Creșterea capacității administrativ - funcționale a primăriei de 

elaborare şi implementare a proiectelor, de atragere a fondurilor 

europene și guvernamentale pentru comunitate; 

❖ Dezvoltarea serviciilor sociale pentru grupurile ţintă, bazate pe 

analiza şi identificarea corectă a nevoilor specifice (persoane vârstnice, 

copii aflaţi în dificultate, femei victime ale violenței domestice, etc); 

❖ Creşterea gradului de transparenţă în ceea ce priveşte activităţile şi 

deciziile autorităţilor administraţiei publice locale şi îmbunătățirea 

serviciilor oferite cetățenilor. 

 

O.G.2. Dezvoltarea și modernizarea rețelelor edilitare  

❖ Înfiinţarea sau reabilitarea, extinderea şi modernizarea 

infrastructurii tehnico – edilitare la nivelul întregii comune, conform 

standardelor europene; 

❖ Înfiinţarea sau reabilitarea, extinderea şi modernizarea 

infrastructurii de transport la nivelul întregii comune, conform 

standardelor europene; 

❖ Înfiinţarea sau reabilitarea, extinderea şi modernizarea 

infrastructurii sanitare și de asistență socială la nivelul întregii comune, 

conform standardelor europene. 
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O.G.3. Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii pentru învățământ, 

sănătate, cultură și sport 

❖ Înfiinţarea sau reabilitarea, extinderea şi modernizarea 

infrastructurii cultural – educative și de sănătate la nivelul întregii 

comune, conform standardelor europene;   

❖ Conservarea patrimoniului etno-folcloric al comunei, a datinilor și 

obiceiurilor populare; 

❖ Asigurarea accesului la educație pentru copiii din familii defavorizate 

și prevenirea abandonului școlar; 

❖ Înfiinţarea sau reabilitarea, extinderea şi modernizarea 

infrastructurii sportive şi de agrement la nivelul întregii comune, 

conform standardelor europene. 

 

O.G.4. Calificarea și ocuparea forței de muncă locală 

❖ Menţinerea şi integrarea tinerilor în viaţa social-economică a 

comunei, precum și creşterea gradului de implicare a acestora în viaţa 

comunităţii; 

❖ Crearea unui sistem de consiliere și instruire permanentă, pentru 

corelarea ofertei de forţă de muncă locală cu cererea de pe piaţa muncii, 

care să răspundă oportunităţilor de dezvoltare locală; 

❖ Sprijinirea ONG-urilor, a agenților economici și instituțiilor care 

organizează cursuri de calificare și de reconversie profesională; 

❖ Promovarea la nivel local a oportunităților oferite de către 

învățământul dual și tehnic. 

❖ Promovarea și sprijinirea învățământului profesional și tehnic în 

rândul elevilor din comună; 
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O.G.5. Dezvoltare economică durabilă și protecția mediului 

❖ Sprijinirea înfiinţării de ferme şi exploataţii agricole eficiente, prin 

aplicarea unor tehnologii performante care să conducă la realizarea de 

produse şi culturi specifice zonei, capabile să reziste concurenţei pe piaţa 

europeană; 

❖ Sprijinirea creării de IMM-uri şi dezvoltării de mici unităţi 

economice nepoluante în vederea diversificării activităţilor de producție, 

colectare, prelucrare și de comercializare pentru materiile prime şi 

produsele locale; 

❖ Stimularea dezvoltării unor activităţi economice care să conducă la 

scăderea gradului de dependenţă a populaţiei faţă de agricultura de 

subzistență şi la asigurarea de venituri suplimentare din activităţi non-

agricole;  

❖ Stimularea înființării și dezvoltării serviciilor din sectorul privat în 

domeniul agricol desfășurate la nivel local; 

❖ Stimularea înființării și dezvoltării serviciilor din sectorul privat în 

domeniul transportului și turismului desfășurate la nivel local; 

❖ Îmbunătățirea accesului la consultanță de specialitate pentru 

întreprinzătorii locali în domeniul agricol. 

❖ Protejarea şi îmbunătăţirea calităţii mediului; campanii de informare 

şi educare a cetăţenilor în scopul protejării mediului înconjurător; 

❖ Valorificarea resurselor locale (deşeuri, raze solare, vânt etc.) pentru 

producerea de energie alternativă (biogaz, energie solară, energie 

eoliană etc.); 

❖ Inițierea unor parteneriate între administrația locală și sectorul 

privat pentru producerea energiei verzi. 
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O.G.6. Dezvoltarea infrastructurii din turism și promovarea acestuia 

❖  Promovarea la nivel județean și național a potențialului turistic al 

comunei, concomitent cu tradițiile populare din zonă; 

❖  Stimularea investițiilor private în domeniul turismului; 

❖  Extinderea și modernizarea infrastructurii specifice turismului; 

❖  Înființarea și modernizarea serviciilor de utilitate publică pentru 

unitățile de cazare turistice; 

❖  Asigurarea accesului la consultanță de specialitate în vederea 

accesării fondurilor europene/naționale în domeniul turismului. 

 

VII.2. Managementul implementării Strategiei de dezvoltare 

Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Comunei Pârscov 

necesită un suport ulterior pentru a fi eficientă, suport ce trebuie să îndeplinească 

mai multe funcţii: 

Funcţia de coordonare 

Funcţia de coordonare va fi asigurată de către reprezentanţii 

administraţiei publice locale, prin Primarul comunei şi Consiliul Local, 

susţinuţi de agenţii economici locali şi de cetăţenii comunei Pârscov. Aceasta 

cuprinde activităţile prin care se vor armoniza hotărârile, deciziile şi acţiunile 

implicate în structura de implementare a obiectivelor propuse prin Strategia de 

dezvoltare durabilă. 

Echipa de coordonare va fi condusă de către primarul comunei şi va 

cuprinde funcţionari publici specializaţi în domeniile: tehnic, financiar, 

administrativ, a căror experienţă să faciliteze implementarea strategiei pe 

termen lung. Responsabilitatea principală a echipei va fi de asigurare a unui 

management eficient în implementarea strategiei, ţinând cont de resursele 

financiare, umane existente. 

În plus, este necesară o monitorizare şi o evaluare a modului de 
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implementare prin identificarea şi stabilirea unor indicatori clar de progres, 

impact şi rezultat al obiectivelor. Evaluarea se va face prin verificarea 

periodică a graficului de activităţi. 

Funcţia de organizare 

Funcţia de organizare cuprinde toate procesele de management, de 

planificare a activităţilor, împărţire a atribuţiilor şi preluarea responsabilităţilor 

de către toţi cei implicaţi (persoane fizice, agenţi economici, instituţii, primărie 

etc) în procesul de implementare al Strategiei. 

Este necesară şi elaborarea unui plan de comunicare, pentru o mai 

bună valorificare şi vizibilitate a Strategiei pe plan local şi judeţean. Scopul 

planului de comunicare este informarea populaţiei cu privire la acţiunile 

întreprinse, conducând astfel la noi oportunităţi de parteneriate şi de actori 

implicaţi. 

Funcţia de previziune 

Funcţia de previziune reprezintă elaborarea de proiecte pentru 

finanţare, întocmirea studiilor de fezabilitate, a planurilor de afaceri, a studiilor 

de marketing, a analizelor cost-beneficiu. Toate acestea sunt necesare pentru o 

bună justificare a necesităţii realizării obiectivelor. 

Funcţia de monitorizare şi evaluare 

Activităţile de monitorizare şi evaluare a impactului şi rezultatelor au 

ca scop asigurarea eficienţei şi calităţii în implementare, urmărirea sensului de 

implementare a strategiei şi a componentelor sale, respectiv realizarea 

obiectivelor propuse. 

Monitorizarea urmăreşte realizarea obiectivelor în contextul 

activităţilor propuse, a resurselor umane, materiale şi financiare alocate, 

respectarea planificărilor în timp, buna funcţionare a parteneriatelor generale 

sau individuale pe proiecte, performanţele echipelor de implementare. 

Sistemul de evaluare analizează gradul de finalitate al obiectivelor 

propuse în termeni de eficienţă, calitate şi cantitate, şi se face în trei etape: 
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 Evaluarea anterioară începerii acţiunii/proiectului;  

 Evaluarea intermediară a acţiunii/proiectului;     

 Evaluarea finală se realizează după finalizarea proiectului. 

 

Funcţia de antrenare 

Această funcţie cuprinde acţiunile întreprinse pentru atragerea şi 

implicarea cetăţenilor, a factorilor interesaţi în identificarea obiectivelor, 

realizarea proiectelor şi implementarea acestora. Strategia va putea fi consultată 

de orice cetăţean, iar accesul va fi asigurat prin publicarea ei pe site-ul Primăriei. 

Un exemplar al Strategiei, în format scris, va exista la sediul Primăriei comunei 

Pârscov. 

MODELUL DE MANAGEMENT AL IMPLEMENTĂRII STRATEGIEI - 

PLANIFICARE ORIENTATĂ CĂTRE REZULTATE 

- Singurul proces de construire a unui management, în măsură să 

asigure cerinţele de calitate profesională ale funcţiei instituţiilor publice, este un 

proces complex orientat spre rezultate. Diferenţele dintre strategiile focalizate pe 

acţiune şi cele focalizate asupra rezultatelor, reprezintă unul dintre aspectele cele 

mai importante în cadrul managementului strategic.  

Managementul concentrat pe acțiune are la bază câteva principii:  

 identificarea corectă a problemelor grupului ţintă - stabilirea 

obiectivelor pe trei niveluri interdependente între ele - 

evaluarea riscurilor fiecărui nivel de obiective, 

 derularea strategiei este influenţată de cuantificarea riscurilor, 

 stabilirea indicatorilor de evaluare pentru fiecare dintre 

rezultate,  

 sunt avute în vedere două perspective: cea a resurselor (umane, 

materiale, financiare, timp) și cea a problemelor de rezolvat . 

Managementul focalizat pe rezultate are la baza principii de eficienţă 

în utilizarea resurselor:  



” Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Pârscov, județul Buzău 

pentru perioada 2021-2027” 

 

160 
 

 Aceasta înseamnă că trebuie să analizăm (în mod 

profesional) riscurile care pot determina pierderea 

resurselor prin estimarea greşită a strategiei de acţiune 

sau prin stabilirea eronată a obiectivelor, 

 Determinarea riscurilor conduce la modificarea şi 

adaptarea strategiei de acţiune,  

 Riscul se cuantifică în valoarea procentuală a 

probabilităţii de apariţie (putem spune, în termeni 

generali, că: este imposibil să se întâmple, este posibil 

să se întâmple sau este sigur că se va întâmpla).  

Acest tip de organizare solicită flexibilitate în abordare la nivelul 

construirii echipei interdisciplinare (echipa este o resursă), al managementului 

timpului şi al acţiunii sincrone.  

OBIECTIVE - metodologia noastră de acţiune  

Cele trei niveluri ale obiectivelor, din perspectiva orientării către 

rezultate, sunt: 

 1. Rezultatele, 

 2. Scopul, 

 3. Obiectivul general.  

 Cele două moduri de stabilire a obiectivelor sunt :  

 cel care se bazează pe analiza nevoilor,  

 al doilea este cel care se bazează pe analiza problemelor. 

Analiza şi identificarea problemelor specifice este necesară 

pentru a se obţine mai multe informaţii utile în vederea 

rezolvării acestora și pentru ca numărul celor care le vor 

cunoaşte să crească.  

În primul mod, bazat pe analiza nevoilor, se observă un consum mare 

de resurse în implementarea strategiei, un control scăzut a dinamicii 
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implementării şi nu în ultimul rând, rezultate obţinute numai pe termen scurt sau 

deloc.  

Cea de-a doua metodă, cea bazată pe analiza problemelor, pune în 

valoare principii moderne ale managementului resurselor, aceasta conducând la:  

 Controlul mărit al echipei asupra activităţilor şi metodologiei,  

 Schimbări de durată deoarece, nu s-a pus accentul pe cât de 

mult s-a acţionat ci doar pe obţinerea schimbării (în 

managementul modern, focalizarea nu cade niciodată pe 

succesiunea de activităţi necesare, ci pe obţinerea şi 

măsurarea rezultatelor ca trambulină a schimbării).  

Aceste rezultate rezistă pe termen lung fără să se intervină substanţial 

în ambientul organizaţional și social.  

Este de la sine înţeles însă, că identificarea obiectivelor bazate pe 

analiza problemelor necesită cunoştinţe specifice şi este mai laborioasă.  

Pentru formularea obiectivelor se vor folosi trei niveluri: ţinând cont 

de factorul timp, avem obiective pe termen scurt, mediu şi lung. Se mai utilizează 

un criteriu şi anume obiective care ating nivelul social, nivelul de grup şi nivelul 

individual, criteriu care trebuie să corespundă cu cel amintit anterior.  

Obiectivele din fiecare nivel, vor fi secondate de indicatori de 

performanţă. Factorii care permit menţinerea sub control a eficienţei 

implementării sunt indicatorii de performanță. Îi caracterizează două dimensiuni- 

una calitativă şi una cantitativă:  

 Cea calitativă se referă la unitatea care o măsurăm;  

 Cea cantitativă se referă atât la gradul în care a fost atins 

nivelul individual al obiectivelor, cât şi la raportul dintre 

utilizarea resurselor.  

Documentaţie de verificare: pentru ca această informaţie să poată fi 

utilizată în viitor şi de alte instituţii sau alte persoane, toate documentele care vor 
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fi conexe acestei dezvoltări strategice, vor face parte dintr-un cadru separat 

monitorizat. 

 

ETAPELE MANAGEMENTULUI  ORIENTAT CĂTRE  

REZULTATE 

1. Identificarea grupului ţintă. Fie că e vorba despre un individ, 

familie sau despre o comunitate principiul de identificare este acelaşi. Trebuie ca 

toţi membri să se confrunte cu aceiaşi situaţie în cadrul unui sistem (familie, 

comunitate);  

2. Identificarea tuturor “actorilor” care influenţează într-un fel sau 

altul grupul ţintă. Rolul acestor “actori” este de a prezenta perspectiva lor asupra 

situaţiei grupului ţintă;  

3. Identificarea problemelor cu care se confruntă grupul ţintă;  

Pentru a fi eficienţi trebuie să identificăm problemele şi nu nevoile. 

Problemele sunt definite în termeni de existenţă a ceva nedorit. Nevoile sunt 

definite în termeni de neexistenţă a ceva dorit. Un principiu logic ne lasă să 

observăm că nevoile sunt infinite ca număr pe când problemele sunt finite;  

4. Construirea lanţului cauză - efect între problemele identificate. 

Aceasta poate fi prezentată vizual sub forma “arborelui problemelor” ; 

5. Identificarea celor trei niveluri ale obiectivelor. Din “arborele 

problemelor”, prin pozitivare construim “arborele obiectivelor” apoi în baza 

evaluării resurselor disponibile stabilim obiectivele. Formularea obiectivelor se 

face începând cu rezultate, scop, obiectiv general.  

Cele trei niveluri ale obiectivelor: 

OBIECTIV GENERAL - beneficii pentru comunitate, 

SCOP (OBIECTIV SPECIFIC) - ce fac beneficiarii cu rezultatele 

livrate, 

REZULTATE (OBIECTIVE OPERAȚIONALE) – ce schimbare 

apare la nivelul performanței. 
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Nu este posibilă o schimbare dacă nu există o stare de insatisfacţie 

(nemulţumire).  

Toate procesele de schimbare, se traduc prin faptul că odată părăsită 

situaţia iniţială, în vederea atingerii situaţiei finale dorite, în perioada intermediară 

lucrurile vor merge mult mai rău ca înainte. Tentaţia de a regreta starea anterioară 

este mare şi este nevoie de mult calm pentru a traversa depresiunea schimbării.  

Astfel, primul nivel al schimbării îl constituie rezultatele, 

schimbarea apărând în timpul derulării Strategiei. Această schimbare trebuie să se 

refere la aspecte cât mai concrete care pot fi cu uşurinţă măsurabile.  

Trebuie avut în vedere faptul că rezultatele nu existau înainte de 

iniţierea acţiunilor. Acestea nu trebuie confundate cu acţiunile sau cu scopul şi 

obiectivul general al planului. Putem enumera câteva criterii de verificare a 

rezultatelor:  

 să fie în proprietatea beneficiarilor, 

 totalitatea lor să fie utilizată pentru îndeplinirea scopului,  

 pot fi catalogate ca bunuri, produse, servicii, abilităţi (tot ceea 

ce poate fi utilizat în viitor spre atingerea scopului), 

 să producă satisfacţie beneficiarilor. Nu întotdeauna grupul 

ţintă reuneşte totalitatea beneficiarilor. Grupul ţintă este 

definit de persoanele interesate, grupurile de interes, cărora nu 

le este indiferent daca problema se va rezolva, când şi în ce 

mod. Acest grup ţintă este în general activ implicat în 

activităţile proiectului.  

Nivelul doi al schimbării este cel al scopului sau cu alte cuvinte, 

nivelul obiectivelor specifice. Scopul este definit prin întrebarea “Ce anume fac 

beneficiarii cu rezultatele?”  

Scopul strategiei centrate pe rezultate este răspunsul la această 

întrebare. Accentul cade de data aceasta pe utilizare şi nu pe proprietate. Se 

realizează extinderea sistemului, prin includerea unui număr mai mare de factori. 
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Cu toate că la nivelul rezultatelor, vorbeam de individ, iar acum de familie sau 

grup, încă nu putem vorbi de comunitate. Scopul este formulat în termeni de 

beneficii pentru grupul ţintă. Acesta va fi atins atunci când toate rezultatele sunt 

obţinute şi când riscurile exterioare au fost controlate şi se află la niveluri minime.  

Obiectivul General nu este niciodată atins prin munca unei singure 

organizaţii sau a unui individ, el este doar o direcţie spre care dorim să ne 

îndreptăm. Spre deosebire de scop, care este definit pe termen mediu şi rezultatele 

care definesc priorităţile pe termen scurt, el este întotdeauna formulat pe termen 

lung şi defineşte beneficiile pentru o comunitate.  

În planificarea orientată spre rezultate, acţiunile sunt elaborate doar 

după ce se stabilesc corect cele trei niveluri ale obiectivelor şi sunt evaluate corect 

riscurile. Deoarece resursele sunt limitate, riscurile sunt esenţiale în acest tip de 

management. 

Pentru a nu se ajunge în situaţia de a consuma resurse, fără a obţine 

rezultatele aşteptate, se face o evaluare a riscurilor, pentru a le putea controla.  

Riscurile se analizează din perspectiva condiţionărilor exterioare 

(unde nu avem control) asupra fiecărui obiectiv pe care l-am înscris în triada celor 

trei niveluri ale obiectivelor.  Întrebarea care clarifică existenţa acestor condiţii 

independente de acţiunea noastră este:”ce anume ar împiedica îndeplinirea acestui 

obiectiv?” sau “de ce anume ar fi nevoie pentru îndeplinirea acestui obiectiv?” În 

urma răspunsurilor trebuie să decidem dacă factorul de risc poate fi eliminat 

printr-o acţiune specifică din cadrul strategiei sau dacă este imposibil de controlat. 

În acest caz trebuie să modificăm obiectivul pentru că altfel riscăm să nu îl 

realizăm cu toate resursele folosite. 
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CAPITOLUL VIII 

PORTOFOLIUL DE PROIECTE 2021 – 2027 

 Modernizare drumuri comunale și sătești în comuna Pârscov (50 km) 

 Înființare Rețea de canalizare și statie de epurare ape uzate menajere; 

 Amenajare rampă ecologică deșeuri biodegradabile; 

 Reabilitare și modernizare Cămin Cultural Pârscov; 

 Reabilitare și modernizare Piața Comunală Pârscov; 

 Înființare Stație clorinare apă la Stația Pârscov; 

 Realizare un foraj pentru apă;  

 Extindere alimentare cu apă în satele Bădila și Lunca Frumoasă; 

 Extindere rețea de distribuție gaze naturale în satele Bădila, Lunca 

Frumoasă și Robești; 

 Amenajare Bază sportivă și teren de fotbal în satul Pârscov; 

 Amenajare parcuri de joacă în satele Bădila și Lunca Frumoasă; 

 Amenajare laboratoare de științele naturii la Școala generală Pârscov; 

 Înființare sisteme de încălzire cu energie verde la unițățile școlare din 

comună; 

 Amenajarea și împrejmuirea terenurilor aferente școlilor din comună;  

 Modernizarea Bibliotecilor școlare; 

 Combaterea fenomenului de abandon școlar; 

 Înființare Stație încărcare electrică pentru microbuze școlare și cele de 

transport călători 

 Înființare sisteme de alimentare iluminat public cu panouri solare în satele 

izolate (Târcov, Trestieni, Oleșești, Runcu, Tocileni, Curcănești și 

Pârjolești) 

 Construire Sală de sport în comuna Pârscov 

 Reabilitare alei pietonale în centrul comunei Pârscov 

 Creștere eficiență energetică blocuri de locuințe din satul Pârscov 

 Achiziționare utilaje Stație sortare deșeuri 

 Achiziționare autobasculantă 25t; 

 Înființarea unui Muzeu al satului în localitatea Pârscov 

 Declararea satului Oleșești ca ”Sat turistic” 

 Sprijinirea antreprenorilor locali pentru realizarea de pensiuni agroturistice 

 Sprijinirea producătorilor locali pentru înființarea de unități de prelucrare  a 

produselor pomicole și agricole 

 Sprijinirea producătorilor locali pentru reînființarea micilor distilării pentru 

fructe 
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CAPITOLUL IX 

FIŞE DE PROIECT 
 

 
 

  Elaborarea fişelor de proiect s-a desfăşurat pe identificarea 

de obiective SMART. Acronimul SMART vine de la 5 cuvinte din limba 

engleză: 

 Specific (specific) – Obiectivul trebuie să fie clar şi să se refere la 

o problemă punctuală pe care îşi propune să o rezolve. Obiectivul este viziunea 

viitorului comunităţii, viziune împărtăşită la nivel local. 

 
 Measurable (măsurabil) – obiectivul suportă dispozitive de 

monitorizare, evaluare şi valorificare a experienţei. 

  
 Accessible (accesibil) - fiecare program de acţiune trebuie 

dotat cu resursele necesare pentru atingerea obiectivelor iar stabilirea 

bugetelor trebuie făcută în funcţie de priorităţile clar definite. 

 
 Realistic (realistic) - demers ce porneşte de la nevoile umane, 

încercând să identifice acele efecte benefice pe termen lung, asupra 

grupurilor dezavantajate şi marginalizate. Obiectivele sunt ghidate de o 

analiză completă şi fiabilă, participativă, ce conciliază obiective economice, 

sociale şi de mediu. De multe ori un obiectiv mare solicită şi impune 

adeziunea mai multor factori, angajament politic puternic şi voinţa de a 

construi. 

 
Time adjusted (condiţionat de timp) - demers pe termen lung cu un 

calendar precis, cu un termen fix de finalizare. 
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Centralizator Fişe de proiect 

 

 
Pentru exemplificare, vom prezenta câteva fișe de proiect pentru unele 

investiții cuprinse în Portofoliul de proiecte din perioada 2021-2027:   

 
 

1 Modernizarea drumurilor comunale și sătești din comuna Pârscov 

2 Înființare rețea de canalizare și stație de epurare în comuna Pârscov 

3 Modernizare Stație clorinare în satul Pârscov 

4 Extindere rețea alimentare cu apă în satele Bădila și Lunca 

Frumoasă 

5 Extindere rețea de distribuție gaze naturale în satele Bădila, Lunca 

Frumoasă și Robești 

6 Reabilitare și modernizare Cămin Cultural Pârscov; 

7 Reabilitare și modernizare Piața Comunală Pârscov; 

8  Înființare sisteme de alimentare iluminat public cu panouri solare în 

satele izolate (Târcov, Trestieni, Oleșești, Runcu, Tocileni, 

Curcănești și Pîrjolești) 

9 Amenajare rampă ecologică deșeuri biodegradabile;  

10 Amenajare Bază sportivă și teren de fotbal în satul Pârscov; 

11 Amenajare parcuri de joacă în satele Bădila și Lunca Frumoasă; 

12 Amenajare laboratoare de științele naturii la Școala generală 

Pârscov; 

13 Înființare sisteme de încălzire cu energie verde în unitățile școlare 

din comună 

14 Construire Sală de sport în comuna Pârscov 

15 Reabilitare alei pietonale în centrul comunei Pârscov 

16 Achiziționarea utilaje stație sortare deșeuri  

17 Creștere eficiență energetică blocuri de locuințe din satul Pârscov 

18 Înființare Stație încărcare electrică pentru microbuze școlare și cele 

de transport călători 

19 Înființare Muzeu al satului în localitatea Pârscov 

20 Combaterea fenomenului de abandon școlar 
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1. Modernizare drumuri comunale și sătești din comuna Pârscov 
OBIECTIVUL O.G.2. Dezvoltarea și modernizarea  rețelelor 

edilitare 
Proiectul propus Modernizare drumuri comunale și sătești din comuna 

Pârscov 
Cadrul general Implementarea unor noi programe de investiţii şi conti-

nuarea programelor existente în infrastructura de interes 
public în vederea atingerii în ritm accelerat a condiţiilor 
de locuire conform cerinţelor europene în vigoare 

Grup țintă Comunitatea locală din Unitatea Administrativ teritorială 
– comuna Pârscov 
Agenţi economici 
Potenţiali investitori 
Participanţi la trafic: populaţia de tranzit, aparţinătorii 
familiilor din zonă, comercianţi şi transportatori, turişti 

Obiective Îmbunătăţirea infrastructurii fizice de bază a localităţii 
Modernizarea infrastructurii de transport locale din 
comuna Pârscov în vederea creşterii gradului de siguranţă 
a circulaţiei şi reducerii timpului de călătorie prin 
fluidizarea traficului 

Motivația proiectului Modernizarea drumurilor comunale și sătești de pe raza 
comunei va avea efecte benefice asupra dezvoltării 
economice viitoare  
Prin îmbunătăţirea condiţiilor de circulaţie şi eliminarea 
deficienţelor existente se asigură legătura cu principalele 
instituţii din comună: primărie, şcoli, poliţie, poştă la alte 
obiective de importanţă socială sau alte obiective 
economice, se facilitează accesul populaţiei către 
destinaţiile de serviciu etc. 
Traficul auto pe amplasamentele propuse se desfăşoară în 
prezent pe anumite zone cu greutate datorită gropilor 
Prin efectele pe care le produce, proiectul contribuie 
deopotrivă la: 
- creşterea atractivităţii turistice a zonei; 
- creşterea eficienţei activităţilor economice de pe raza 
comunei; 
- fluidizarea traficului; 
- asigurarea siguranţei şi confortului în trafic; 
- îmbunătăţirea accesului populaţiei şi al echipajelor de 
intervenţie (poliţie, pompieri) în caz de forţă majoră; 
- atragerea la bugetul local de surse suplimentare de venit 
ca efect al activităţilor create sau dezvoltate. 

Modul de implementare 
al proiectului 

Realizarea documentaţiei tehnice necesare promovării 

proiectului (Studiu de fezabilitate şi Proiect tehnic) 

Contractarea proiectului 

Organizarea, monitorizarea, evaluarea şi auditul 

proiectului 
Sursa de finanțare Buget local 

Buget de stat-PNDL 
Fonduri Europene/Fonduri Structurale 
PNDR/GAL Colinele Buzăului 

Instituția care răspunde 
de realizarea proiectului 

Consiliul Local Pârscov 
Primăria comunei 

Termen de realizare 2024 
Indicatori km de drumuri comunale și sătești modernizați 
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 2. Înființare rețea de canalizare și stație de epurare în comuna Pârscov 
OBIECTIVUL O.G.2. Dezvoltarea și modernizarea  rețelelor 

edilitare 
Proiectul propus Înființare rețea de canalizare și stație de epurare în 

comuna Pârscov  
Cadrul general Implementarea unor noi programe de investiții și conti-

nuarea programelor existente în infrastructura de interes 
public din domeniul serviciilor de alimenare cu apă în 
vederea atingerii în ritm accelerat a condițiilor de locuire 
conform cerințelor europene în vigoare 

Grup țintă Comunitatea locală din Unitatea Administrativ 
Teritorială- comuna Pârscov 
Agenții economici 
Potențiali investitori 
Participanții la trafic, populația de tranzit, aparținătorii 
familiilor din zonă, comercianți și transportatori, turișt 

Obiective Îmbunătățirea echipării edilitare de bază a localității 
necesară pentru dezvoltarea economică și socială durabilă 
a localității 
Asigurarea tuturor utilităților necesare desfășurării 
activității potențialilor investitori sau consumatori de la 
nivelul comunității locale, utilități necesare pentru 
creșterea nivelului de trai/ridicarea standardului de viață 
al acestora 
Modernizarea infrastructurii cu apă existente prin 
execuția de lucrări de reabilitare a rețelei de alimentare cu 
apă existente 
Asigurarea calității și disponibilității serviciilor de 
alimentare cu apă conform principiilor bazate pe maxi-
mizarea eficienței costurilor, a calității în furnizare și a 
suportabilității populației 

Motivația proiectului Înființare rețea de canalizare și stație de epurare în 
comuna Pârscov va avea efecte benefice asupra 
dezvoltării economice viitoare a localității, prin creșterea 
accesibilității comunității la serviciile de apă/canal, prin 
conservarea, protejarea și îmbunătățirea mediului 
înconjurător și, nu în ultimul rând, prin protejarea 
sănătății populației 
Prin efectele pe care le produce, proiectul contribuie 
deopotrivă la: 
- utilizarea prudentă și rațională a resurselor naturale; 
- creșterea atractivității turistice a zonei; 
- creșterea competitivității localității; 
- creșterea eficienței activităților economice; 
- atragerea la bugetul local de surse suplimentare de venit 
ca efect al activităților create/dezvoltate 

Modul de implementare a 
proiectului 

Implementarea, monitorizarea, evaluarea și auditul 

proiectului 
Sursa de finanțare Fonduri Europene/Fonduri Structurale și de Coeziune  

Bugetul local 
Bugetul de stat/Fondul de mediu 
 

Instituția care răspunde de 
realizarea proiectului 

Consiliul Local Pârscov 
Primăria comunei 

Termen de realizare 2024 
Indicatori Km rețea de canalizare realizați și stație de epurare 

 



” Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Pârscov, județul Buzău 

pentru perioada 2021-2027” 

 

170 
 

3. Modernizare Stație clorinare în satul Pârscov 

 

 
OBIECTIVUL O.G.2. Dezvoltarea și modernizarea  rețelelor 

edilitare 
Proiectul propus Modernizare Stație clorinare în satul Pârscov 
Cadrul general Implementarea unor noi programe de investiţii şi conti-

nuarea programelor existente în infrastructura de interes 
public din domeniul serviciilor de alimenare cu apă  în 
vederea atingerii în ritm accelerat a condiţiilor de locuire 
conform cerinţelor europene în vigoare 

Grup țintă Comunitatea locală din Unitatea administrativ-teritorială - 
comuna Pârscov 
Unităţi administrativ- teritoriale învecinate din judeţul 
Buzău 
Agenţi economici 
Poternţiali investitori 
Aparţinătorii familiilor din zonă, comercianţi, transportatori 

Obiective Îmbunătăţirea infrastructurii fizice ce compune serviciul de 
alimentare cu apă/canalizare 
Creşterea nivelului de trai pentru comunitatea beneficiară a 
investiţiei prin protejarea sănătății populației 
Asigurarea calității și disponibilității serviciilor de 
alimentare cu apă conform principiilor bazate pe maxi-
mizarea eficienței costurilor, a calității în furnizare și a 
suportabilității populației 
 

Motivația proiectului Modernizarea Stației de clorinare va avea efecte benefice 
asupra dezvoltării economice viitoare a comunei 
Prin efectul pe care îl produce, proiectul contribuie 
deopotrivă la: 
- creşterea atractivităţii şi competitivităţii localităţii; 
- creşterea numărului de investitori atraşi în zonă; 

Modul de implementare 
al proiectului 

Realizarea documentaţiei tehnice necesare promovării 

proiectului (Studiu de fezabilitate şi Proiect tehnic) 

Contractarea proiectului 
Organizarea, monitorizarea, evaluarea şi auditul proiectului 

Sursa de finanțare Bugetul local 
Bugetul de stat/PNDL 
Fonduri Europene/Fonduri Structurale 
PNDR/GAL 

Instituția care răspunde 
de realizarea proiectului 

Consiliul Local Pârscov 

Primăria comunei 
Termen de realizare 2024 
Indicatori Stație clorinare modernizată 
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   4. Extindere rețea alimentare cu apă în satele Bădila și Lunca Frumoasă 

 
OBIECTIVUL O.G.2. Dezvoltarea și modernizarea  rețelelor 

edilitare 
Proiectul propus Extindere sistem de alimentare cu apă în Bădila și Lunca 

Frumoasă 
Cadrul general Implementarea unor noi programe de investiții și conti-

nuarea programelor existente în infrastructura de interes 
public în vederea atingerii în ritm accelerat a condițiilor de 
locuire conform cerințelor europene în vigoare 

Grup țintă Comunitatea locală din comuna Pârscov 
Agenții economici 
Potențiali investitori 
Participanții la trafic, populația de tranzit, aparținătorii 
familiilor din zonă, comercianți și transportatori, turiști 

Obiective Îmbunătățirea echipării edilitare de bază a localității     
necesară pentru dezvoltarea economică și socială durabilă a 
localității 
Asigurarea tuturor utilităților necesare desfășurării 
activității potențialilor investitori sau consumatori de la 
nivelul comunității locale, utilități necesare pentru 
creșterea nivelului de trai/ridicarea standardului de viață al 
acestora 
Modernizarea infrastructurii cu apă existente prin execu-ția 
de lucrări de construcție a rețelei de alimentare cu apă  

Motivația proiectului Asigurarea calității și disponibilității serviciilor de 
alimentare  cu apă conform principiilor bazate pe maxi-
mizarea eficienței costurilor, a calității în furnizare și a 
suportabilității populației 

Modul de implementare 
al proiectului 

Realizarea documentației tehnice necesare promovării 

proiectului (expertiză tehnică, studiu de fezabilitate) Do-

cumentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție, proiect 

Tehnic) 

Contractarea proiectului 

Organizarea/desfășurarea procedurilor de achiziție publică 

prevăzute prin proiect 
Implementarea, monitorizarea, evaluarea și auditul 
proiectului 

Sursa de finanțare Fonduri Europene/Fonduri Structurale și de Coeziune  
Bugetul local 
Buget de stat/Fondul de mediu 
PNDL 

Instituția care răspunde 
de realizarea proiectului 

Consiliul Local Pârscov 
Primăria comunei 

Termen de realizare 2021-2022 
Indicatori Nr. km rețea de alimentare cu apă realizați în Bădila și 

Lunca Frumoasă 
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5. Extindere rețea de distribuție gaze naturale în satele Bădila, Lunca 

Frumoasă și Robești 

 
OBIECTIVUL O.G.2. Dezvoltarea și modernizarea  rețelelor 

edilitare 
Proiectul propus Extindere rețea de distribuție gaze naturale în satele Bădila, 

Lunca Frumoasă și Robești 
Cadrul general Implementarea unor noi programe de investiţii şi continuarea 

programelor existente în infrastructura tehnico-edilitară de 
interes public în vederea atingerii în ritm accelerat a condiţiilor 
de locuire conform cerinţelor europene în vigoare 

Grup țintă Comunitatea locală din Unitatea Administrativ Teritorială – 
comuna Pârscov 
Agenţii economici 
Potenţialii investitori 
Aparţinătorii familiilor stabilite în comuna Pârscov 
Turişti de tranzit, de weekend sau de sezon 

Obiective Creştera nivelului de trai pentru comunitatea beneficiară a 
investiţiei 
Creşterea gradului de atractivitate a comunei Pârscov şi a 
potenţialului economic aferent 
Crearea de noi locuri de muncă, ceea ce asigură posibilitatea 
angajării forţei de muncă locale 

Motivația proiectului Înfiinţarea reţelei de alimentare cu gaze naturale va avea efecte 
benefice asupra dezvoltării economice viitoare a comunei, 
întrucât va avea condiţii adecvate de viaţă pentru locuitorii şi 
consumatorii economici care vor beneficia de pe urma 
infrastructurii edilitare 
Prin efectele pe care le produce, proiectul contribuie deopotrivă 
la: 
- creşterea atractivităţii economice şi turistice a zonei; 
- creşterea eficienţei activităţii economice de pe raza comunei; 
- atragerea la bugetul local de surse suplimentare de venit ca 
efect al activităţilor create/dezvoltate 

Modul de 
implementare al 
proiectului 

Realizarea documentaţiei tehnice necesare promovării 
proiectului (Expertiza tehnică, Studiu de fezabilitate/ DALI, 
Proiect Tehnic) 
Contractarea proiectului 
Implementarea, monitorizarea și evaluarea proiectului 

Sursa de finanțare Bugetul local 

Bugetul de stat 

Fonduri Europene/ Fonduri Structurale 
Instituția care 
răspunde de realizarea 
proiectului 

Consiliul Local Pârscov 
Primăria comunei 

Termen de realizare 2024 
Indicatori Numărul de kilometri de reţea de gaze naturale amenajate prin 

proiect;  Număr beneficiari 
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6. Reabilitare și modernizare Cămin Cultural Pârscov 

 

 

 
OBIECTIVUL O.G.3. Dezvoltarea și modernizarea  

infrastructurii pentru învățământ, sănătate, 
cultură și sport 

Proiectul propus Reabilitare și Modernizare Cămin cultural Pârscov 
Cadrul general Implementarea unor noi programe de investiții și 

continuarea programelor existente în infrastructura de 
interes public în vederea atingerii în ritm accelerat a 
condițiilor conform cerințelor europene în vigoare 

Grup țintă Comunitatea locală din Unitatea Administrativ Teritorială 
– Comuna Pârscov 
Turiști de tranzit, de weekend sau de sezon 
Agenți economici 
Potențialii investitori 
Aparținătorii familiilor stabilite în satul Pârscov 

Obiective Reabilitarea, extinderea și modernizarea Căminului 
cultural din satul Pârscov 
Amenajarea infrastructurii de acces în jurul locației vizate 
Dezvoltarea identității comunității, sporirea implicării și 
responsabilității în administrarea valorilor locale 
Creșterea veniturilor atrase la bugetul local din taxe și 
impozite 

Motivația proiectului Căminul cultural din satul Pârscov necesită lucrări de 
reabilitare și dotare modernă având în vedere că în 
această locație vor avea loc evenimente culturale 
(spectacole, festivaluri, festivități etc.) 
 

Modul de implementare al 
proiectului 

Documentația tehnică: Expertiza tehnică, Documentația 
de Avizare a lucărilor de intervenție și Proiect Tehnic 
Contractarea proiectului 
Organizarea/desfășurarea procedurilor de achiziție 
publică prevăzute prin proiect 
Implementarea, monitorizarea, evaluarea și auditul 
proiectului 

Sursa de finanțare Bugetul local 

Bugetul de stat 

Fonduri Europene/Structurale 

PNDR/GAL Colinele Buzăului 
Instituția care răspunde de 
realizarea proiectului 

Consiliul Local Pârscov 
Primăria comunei 

Termen de realizare 2024 
Indicatori Un cămin cultural reabilitat, amenajat și dotat la stan-

darde moderne 
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7. Reabilitare și modernizare Piață Comunală Pârscov 

 

 

 
OBIECTIVUL O.G.5. Dezvoltare economică durabilă și 

protecția mediului 
Proiectul propus Reabilitare și Modernizare pieței Piață comunală Pârscov 
Cadrul general Piața agroalimentară reprezintă o structură de vânzare 

destinată comercializării de legume, fructe, lapte și 
produse din lapte, carne și produse din carne, ouă, miere 
și produse apicole, produse conservate, pește , flori, 
păsări și animale mici, cereale, articole de uz gospodăresc 
Realizate de mica industrie sau micii meșteșugari precum 
și unele articole nealimentare de cerere curentă 

Grup țintă Comunitatea locală din comuna Pârscov 
Comune învecinate și zonele adiacente,  
Agenții economici locali și autorități publice 

Obiective Menținerea investițiilor actuale prin construirea 
parteneriatului cu mediul de afaceri 
Sprijinirea producătorilor agricoli locali pentru desfacerea 
produselor agroalimentare 

Motivația proiectului Materializarea proiectului, va rezolva atât problema 
comercianților ambulanți care își vindeau produsele la 
colț de stradă, cât și a locuitorilor, nevoiți acum să ajungă 
în localități învecinate, la distanțe mari pentru a avea 
acces la o piață decentă.  
Cei care vor închiria spațiile comerciale vor contribui la 
bugetul local prin taxele și impozitele plătite. 
Aceste resurse financiare se vor întoarce la cetățeni sub 
forma investițiilor ce se pot realiza în comună 

Modul de implementare 
al proiectului 

Autoritatea publică locală va achiziționa o documentație 
tehnico-economică în acest sens, documentație pe baza 
căreia va elabora o cerere de finanțare (dacă va fi 
valorificată oportunitatea oferită de Fondurile Europene 
de finanțare nerambursabilă) 
În oricare dintre situații, se va achiziționa serviciul pentru 
realizarea lucrărilor specifice prevăzute în documentația 
tehnico-economică 

Sursa de finanțare Bugetul comunei  

Programe Operaționale din cadrul Fondurilor Structurale 

și de Coeziune 

PNDR/GAL Colinele Buzăului 

PNDL 
Instituția care răspunde 
de realizarea proiectului 

Consiliul Local Pârscov 
Primăria comunei 

Termen de realizare 2024 
Indicatori Piața agroalimentară amenajată la standarde moderne 
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8. Înființare sisteme de alimentare iluminat public cu panouri solare  

în satele izolate (Târcov, Trestieni, Oleșești, Runcu, Tocileni,  

Curcănești și Pîrjolești) 

 
OBIECTIVUL O.G.2. Dezvoltarea și modernizarea  rețelelor 

edilitare 

Proiectul propus Înființare sisteme de alimentare iluminat public cu panouri 
solare în satele izolate (Târcov, Trestieni, Oleșești, Runcu, 
Tocileni, Curcănești și Pîrjolești) 

Cadrul general Implementarea unor noi programe de investiții și conti-
nuarea programelor existente în infrastructura de interes 
public în vederea atingerii în ritm accelerat a condițiilor de 
locuire conform cerințelor europene în vigoare 

Grup țintă Comunitatea locală Unitatea administrativ - teritorială – 
comuna Pârscov 
Agenții economici 
Potențialii investitori 
Aparținătorii familiilor stabilite în comuna Pârscov 
Turiști de tranzit, de weekend sau de sezon 

Obiective Îmbunătățirea infrastructurii fizice de bază a localității 
Pârscov 
Creșterea calității vieții, prin implementarea unui sistem de 
iluminat public stradal extins, modernizat, eficient din punct 
de vedere energetic și economic 
Creșterea eficienței energetice prin utilizarea rațională a 
resurselor de energie electrică, cu ajutorul corpurilor de 
iluminat adaptate ca putere la nevoia locală 
Creșterea gradului de siguranță publică, prin extinderea 
sistemului de iluminat public stradal în zone care nu 
beneficiau de acest serviciu public important 
Creșterea gradului de atractivitate a localității Pârscov 

Motivația proiectului Înființarea sistemului de iluminat public în satele izolate din 
comuna Pârscov va avea efecte benefice asupra dezvoltării 
economice viitoare a comunei, întrucât va crea condiții 
decente de trai pentru locuitorii și consumatorii care vor 
beneficia de pe urma infrastructurii edilitare modernizate 
Realizarea unui iluminat corespunzător determină, în 
special, reducerea considerabilă a cheltuielilor directe și 
indirecte, reducerea numărului de accidente pe timp de 
noapte, reducerea riscului de accidente rutiere, reducerea 
numărului de agresiuni contra persoanelor 
Prin efectele pe care le produce, proiectul contribuie 
deopotrivă la: 
- creșterea atractivității economice și, implicit, 
investiționale a zonei; 
- creșterea competitivității localității Pârscov în perspectiva 
dezvoltării durabile și a eficienței energetice; 
- creșterea atractivității turistice locale. 

Modul de implementare al 
proiectului 

Realizarea documentației tehnice necesare promovării 
proiectului (Expertiza Tehnică, Studiu de Fezabilitate/ 
Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție, 
Proiect Tehnic 
Contractarea proiectului 
Organizarea/desfășurarea procedurilor de achiziție publică 
prevăzute de proiect 
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Implementarea, monitorizarea, evaluarea și auditul 
proiectului 

Sursa de finanțare Bugetul local 

Bugetul de stat 

Fonduri Europene/Fonduri Structurale 

PNDR/GAL Colinele Buzăului 
Instituția care răspunde de 
realizarea proiectului 

Consiliul local Pârscov 
Primăria comunei 

Termen de realizare 2024 
Indicatori Numărul de stâlpi echipați amenajați prin proiect 

 

     9. Amenajare rampă ecologică pentru deșeuri biodegradabile 

 
OBIECTIVUL O.G.5. Dezvoltare economică durabilă și 

protecția mediului 
Proiectul propus Amenajare rampă ecologică pentru deșeuri biodegradabile 
Cadrul general Gestionarea corectă a gunoiului menajer solid se poate 

realiza fie prin amenajarea unor sisteme de stocare 
individuale, fie prin utilizarea unor sisteme de stocare 
comunale, fie prin utilizarea combinată a celor două 
sisteme, în conformitate cu prevederile Codului de bune 
practici 
Colectarea și sortarea deșeurilor face parte din activitățile 
desfășurate în scopul protecției mediului și al sănătății 
oamenilor 

Grup țintă Gospodăriile din comuna Pârscov 
Agenții economici de pe teritoriul comunei Pârscov 
Turistii care traversează comuna 

Obiective Protejarea solului și a pânzei freatice 
Protejarea sănătății populației 
Protejarea mediului înconjurător 

Motivația proiectului Amenajarea unei rampe pentru deșeuri biodegradabile este 
în conformitate cu normele europene de protecția mediului 
Colectarea, sortarea și depozitarea deșeurilor menajere 
biodegradabile reprezintă o etapă importantă în 
salubrizarea localităților 

Modul de implementare al 
proiectului 

Realizarea documentaţiei tehnice necesare promovării 

proiectului (Studiu de fezabilitate şi Proiect tehnic) 

Contractarea proiectului 
Organizarea, monitorizarea, evaluarea şi auditul proiectului 

Sursa de finanțare Bugetul local 

Bugetul de stat 

PNDR/GAL Colinele Buzăului 

Fonduri Europene 
Instituția care răspunde de 
realizarea proiectului 

Consiliul Local Pârscov 
Primăria comunei 

Termen de realizare 2024 
Indicatori Rampă de gunoi amenajată 

Număr de contracte de prestări servicii încheiate cu 
beneficiarii- persoane fizice și juridice 
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10. Amenajare Bază sportivă și teren de fotbal  în satul Pârscov 

 

 
OBIECTIVUL O.G.3. Dezvoltarea și modernizarea  infrastructurii 

pentru învățământ, sănătate, cultură și sport 
Proiectul propus Amenajare bază sportivă și teren de fotbal  în satul Pârscov 

Cadrul general Implementarea unor noi programe de investiții și continuarea 

programelor existente în infrastructura de interes public în 

domeniul sportiv și de agrement, în vederea atingerii în ritm 

accelerat a condițiilor de locuire conform cerințelor europene  

Grup țintă Comunitatea locală din Unitatea Administrativ Teritorială - 

comuna Pârscov 

Aparținătorii familiilor stabilite în comuna Pârscov 

Obiective Asigurarea unei infrastructuri sportive și de agrement pentru 

îmbunătățirea stării de sănătate a locuitorilor 

Construirea unei Baze sportive în comuna Pârscov 

Motivația proiectului Autoritățile administrației publice locale de la nivelul comunei 

Pârscov au optat pentru inițierea unui proiect ce are în vedere 

înființarea unei Baze sportive și a unui teren de fotbal pentru:  

- îmbunătățirea stării de sănătate a cetățenilor comunei; 

- organizarea unor competiții sportive la standarde moderne pe 

teritoriul comunei Pârscov 

Avantajele implementării acestui proiect rezultă din faptul că 

acesta aduce și numeroase beneficii calității vieții cetățenilor 

Modul de 

implementare al 

proiectului 

Realizarea documentației tehnice necesare promovării 

proiectului (expertiza tehnică, studiu de fezabilitate/ DALI, 

proiect tehnic) 

Contractarea proiectului 

Implementarea, monitorizarea, evaluarea și auditul      

proiectului 

Sursa de finanțare Bugetul local 

Bugetul de stat 

Fonduri Europene/Fonduri Structurale 

PNDR/GAL Colinele Buzăului 

Instituția care 

răspunde de 

realizarea proiectului 

Consiliul Local Pârscov 

Primăria comunei 

Termen de realizare 2023 

Indicatori Suprafața amenajată prin proiect 

Număr de cetățeni beneficiari 
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      11. Amenajare parcuri de joacă în satele Bădila și Lunca Frumoasă 

 
 

OBIECTIVUL O.G.3. Dezvoltarea și modernizarea  infrastructurii 

pentru învățământ, sănătate, cultură și sport 
Proiectul propus Amenajare parcuri de joacă în satele Bădila și Lunca 

Frumoasă 
Cadrul general Implementarea unor noi programe de investiții și continuarea 

programelor existente în infrastructura de interes public în 
vederea atingerii în ritm accelerat a condițiilor de locuire 
conform cerințelor europene în vigoare 

Grup țintă Comunitatea locală din unitatea administrativ teritorială - 
comuna Pârscov 
Aparținătorii familiilor stabilite în comuna Pârscov 
Turiștii de w 
eekend sau de sezon 

Obiective Creșterea calității vieții cetățenilor comunei  
Protejarea mediului înconjurător 

Motivația proiectului Conștienți de limitarea resurselor actuale de energie, 
autoritățile administrației publice de la nivelul comunei 
Pârscov au optat pentru inițierea unui proiect ce are în vedere 
amenajarea unui parc de joacă pentru copiii din satele Bădila 
și Lunca Frumoasă, sate în care se află unități școlare și 
grădinițe 
Avantajele implementării acestui proiect rezultă din faptul că 
acesta aduce și numeroase beneficii calității vieții locuitorilor 
și mediului înconjurător 

Modul de 
implementare al 
proiectului 

Realizarea documentației tehnice necesare promovării 

proiectului (expertiza tehnică, studiu de fezabilitate/ 

Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție, proiect 

tehnic) 

Contractarea proiectului 

Implementarea, monitorizarea, evaluarea și auditul      

proiectului 
Sursa de finanțare Bugetul local 

Bugetul de stat 
Fonduri Europene/Fonduri Structurale 
PNDR/GAL Colinele Buzăului 

Instituția care 
răspunde de realizarea 
proiectului 

Consiliul Local Pârscov 
Primăria comunei 

Termen de realizare 2023 
Indicatori Suprafațe amenajate prin proiect 

Număr de copii beneficiari 
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12. Amenajare laboratoare științele naturii la Școala generală Pârscov 

 

 
OBIECTIVUL O.G.3. Dezvoltarea și modernizarea  infrastructurii 

pentru învățământ, sănătate, cultură și sport 
Proiectul propus Amenajare laboratoare științele naturii la Școala generală 

Pârscov 
Cadrul general Implementarea unor noi programe de investiții și conti-nuarea 

programelor existente în infrastructura din domeniul 
învățământului în vederea atingerii în ritm accelerat a 
satandardelor de educație europene în vigoare 

Grup țintă Comunitatea locală din Unitatea Administrativ Teritorială – 
comuna Pârscov 
Preșcolarii și elevii arondați unității de învățământ vizate de 
proiect 
Cadrele didactice și personalul auxiliar din unitatea de 
învățământ vizată de proiect 
Viitorii copii arondați acestei unități de învățământ 
Aparținătorii familiilor stabilite în comuna Pârscov 

Obiective Îmbunătățirea infrastructurii fizice de bază din domeniul 
educației a comunei Pârscov în vederea asigurării unui proces 
educațional la standarde europene și a asigurării creșterii 
participării copiilor la procesul educațional 
Facilitarea și extinderea accesului la educație, prin crearea 
unui spațiu dedicat științelor natuirii 
Reducerea abandonului școlar la nivelul comunității 
 

Motivația proiectului Prin implementarea acestui proiect se asigură creșterea 
calității serviciilor de educație și stimularea participării 
copiilor la aceste servicii, obiective care crează premisele 
necesare pentru asigurarea populației cu servicii esențiale 
Necesitatea amenajării de laboratoare de științele naturii la 
Școala generală Pârscov a determinat autoritățile publice să 
promoveze acest proiect în cadrul unui program de finanțare 
Prin implementarea proiectului se urmărește: 
- crearea unei infrastructuri școlare moderne, adecvată 
desfășurării procesului de învățământ; 
- îmbunătățirea calității actului educațional corespunzător 
cerințelor psihopedagogice și asigurarea accesibilității copiilor 
la procesul de învățământ; 
 

Modul de implementare 
al proiectului 

Realizarea documentației tehnice necesare promovării 

proiectului (Expertiză Tehnică, DALI, Proiect Tehnic) 

Contractarea proiectului 

Implementarea, monitorizarea, evaluarea și auditul proiectului 
Sursa de finanțare Bugetul local 

Bugetul de stat 
Fonfuri europene/Structurale 
PNDR/GAL Colinele Buzăului 

Instituția care răspunde 
de realizarea proiectului 

Consiliul local Pârscov 
Școala generală Pârscov 

Termen de realizare 2023 
Indicatori Nr. laboratoare amenajate 
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13. Înființare sisteme încălzire cu energie verde în unitățile școlare din comună 

 

 
OBIECTIVUL O.G.3. Dezvoltarea și modernizarea  infrastructurii 

pentru învățământ, sănătate, cultură și sport 
Proiectul propus Înființare sisteme de încălzire cu energie verde în unitățile 

școlare din comună 
Cadrul general Implementarea unor noi programe de investiții și conti-nuarea 

programelor existente în infrastructura din învățământ în 
vederea atingerii condițiilor de educație conform cerințelor 
europene în vigoare 

Grup țintă Comunitatea locală Unitatea Administrativ Teritorială – 
comuna Pârscov 
Preșcolarii și elevii arondați unităților de învățământ din 
comuna Pârscov 
Cadrele didactice și personalul auxiliar din unitățile de 
învățământ vizate de proiect 
Viitorii copii arondați acestor unități de învățământ 
Aparținătorii familiilor stabilite în comuna Pârscov 

Obiective Îmbunătățirea calității infrastructurii de educație din comună în 
vederea asigurării unui proces educațional la standarde 
europene și creșterii participării copiilor la procesul educațional 
Protejarea stării de sănătate a elevilor și cadrelor didactice prin 
crearea unor condiții de de desfășurare a procesului de 
învățământ corespunzătoare  
Reducerea abandonului școlar la nivelul comunității 
Creșterea gradului de atractivitate a comunei 

Motivația proiectului Prin implementarea acestui proiect se asigură creșterea calității 
serviciilor de educație și stimularea participării copiilor la 
aceste servicii, obiective care crează premisele necesare pentru 
asigurarea populației cu servicii esențiale 
Necesitatea dotării corespunzătoare a unităților de învățământ 
din comună și a modernizării acestora  
Prin implementarea proiectului se urmărește: 
- crearea unei infrastructuri școlare moderne, adecvată 
desfășurării procesului de învățământ; 
- asigurarea condițiilor igienico- sanitare adecvate în vederea 
reducerii cauzelor de îmbolnăvire a copiilor; 

Modul de implementare 
al proiectului 

Realizarea documentației tehnice necesare promovării 

proiectului (Expertiză Tehnică, Documentație de Avizare a 

Lucrărilor de Intervenție, Proiect Tehnic) 

Contractarea proiectului 

Organizarea/desfășurarea procedurilor de achiziție publică 

Implementarea, monitorizarea, evaluarea și auditul proiectului 
Sursa de finanțare Bugetul local 

Bugetul de stat-PNDL 
Fonfuri europene/Structurale 
PNDR/GAL Colinele Buzăului  

Instituția care răspunde 
de realizarea proiectului 

Consiliul local Pârscov 
Primăria comunei 

Termen de realizare 2024 

Indicatori Nr unități școlare reabilitate energetic  
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14. Construire Sală de sport în comuna Pârscov 

 

 
OBIECTIVUL O.G.3. Dezvoltarea și modernizarea  infrastructurii 

pentru învățământ, sănătate, cultură și sport 
Proiectul propus Construire Sală de sport în comuna Pârscov 

Cadrul general Implementarea unor noi programe de investiții și continuarea 

programelor existente în infrastructura de interes public în 

domeniul sportiv și agrement, în vederea atingerii în ritm 

accelerat a condițiilor de locuire conform cerințelor europene în 

vigoare 

Grup țintă Comunitatea locală din Unitatea Administrativ Teritorială - 

comuna Pârscov 

Aparținătorii familiilor stabilite în comuna Pârscov 

Obiective Asigurarea unei infrastructuri sportive și de agrement pentru 

îmbunătățirea stării de sănătate a locuitorilor 

Construirea unei Săli de sport în satul Pârscov 

Motivația proiectului Autoritățile administrației publice locale de la nivelul comunei 

Pârscov au optat pentru inițierea unui proiect ce are în vedere 

construirea uneoi Săli de sport în satul Pârscov pentru:  

- îmbunătățirea stării de sănătate a cetățenilor comunei; 

- organizarea unor competiții sportive la standarde moderne pe 

teritoriul comunei Pârscov 

Avantajele implementării acestui proiect rezultă din faptul că 

acesta aduce și numeroase beneficii calității vieții și mediului 

înconjurător 

Modul de 

implementare al 

proiectului 

Realizarea documentației tehnice necesare promovării 

proiectului (expertiza tehnică, studiu de fezabilitate/ 

Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție, proiect 

tehnic) 

Contractarea proiectului 

Implementarea, monitorizarea, evaluarea și auditul      

proiectului 

Sursa de finanțare Bugetul local 

Bugetul de stat/ PNDL 

Fonduri Europene/Fonduri Structurale 

PNDR/GAL Colinele Buzăului 

Instituția care 

răspunde de 

realizarea proiectului 

Consiliul Local Pârscov 

Primăria comunei 

Termen de realizare 2023 

Indicatori Sală de sport construită 

Număr de cetățeni beneficiari 
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15. Reabilitare alei pietonale în centrul comunei Pârscov 

 

 
OBIECTIVUL O.G.2. Dezvoltarea și modernizarea  rețelelor 

edilitare 
Proiectul propus Reabilitare ale pietonale în centrul comunei Pârscov 

Cadrul general Implementarea unor noi programe de investiţii şi conti-
nuarea programelor existente în infrastructura rutieră de 
interes public în vederea atingerii în ritm accelerat a 
condiţiilor de locuire conform cerinţelor europene în 
vigoare 

Grup țintă Comunitatea locală din Unitatea Administrativ Teritorială - 
comuna Pârscov 
Agenţi economici 
Poternţiali investitori 
Aparţinătorii familiilor din zonă, comercianţi, 
transportatori 

Obiective Creşterea nivelului de trai pentru comunitatea beneficiară a 
investiţiei 
Modernizarea infrastructurii de acces către zonele cu 
potenţial economic și instituțiile publice din comună 

Motivația proiectului Implementarea proiectului va avea efecte benefice asupra 
accesului locuitorilor la obiectivele de interes public din 
comună 
Prin efectul pe care îl produce, proiectul contribuie 
deopotrivă la: 
- creşterea atractivităţii localităţii; 
- creşterea numărului de investitori atraşi în zonă; 
- creşterea eficienţei activităţilor economice de pe raza 
comunei; 
- atragerea la bugetul local de surse suplimentare de venit 
ca efect al activităţilor create/dezvoltate 

Modul de implementare 
al proiectului 

Realizarea documentaţiei tehnice necesare promovării 

proiectului (Studiu de fezabilitate şi Proiect tehnic) 

Contractarea proiectului 
Organizarea, monitorizarea, evaluarea şi auditul proiectului 

Sursa de finanțare Bugetul local 
Bugetul de stat-PNDL 
Fonduri Europene/Fonduri Structurale 
PNDR /GAL Colinele Buzăului 

Instituția care răspunde 
de realizarea proiectului 

Consiliul Local Pârscov 

Primăria comunei 
Termen de realizare 2024 
Indicatori Nr. mp alei pietonale amenajate 
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16. Achiziționare utilaje stație sortare deșeuri 

 

OBIECTIVUL O.G.5. Dezvoltare economică durabilă și 
protecția mediului 

Proiectul propus Achiziționare utilaje stație sortare deșeuri 
Cadrul general Proiectul vizează instituirea unui sistem de management 

integrat al deșeurilor solide la nivelul comunei Pârscov 
Sortarea deșeurilor face parte din activitățile desfășurate 
în scopul protecției mediului și al sănătății populației 

Grup țintă Populația comunei Pârscov 
Instituțiile publice din comună 
Agenții economici din comună 

Obiective Protejarea sănătății populației și animalelor 
Protejarea mediului înconjurător- a solului, apei, aerului 
Creșterea ratei de colectare a deșeurilor mixte 
Colectarea separată duce la creșterea ratei de reciclare a 
deșeurilor 

Motivația proiectului Colectarea selectivă poate reduce masa de deșeuri 
depozitată și poate genera venituri 
Sortarea deșeurilor menajere/industriale reprezintă o 
etapă importantă în activitatea de salubrizarea a 
localităților și de  

Modul de implementare 
al proiectului 

Realizarea documentației tehnice necesare achiziției 

Organizarea/desfășurarea procedurilor de achiziție publică 

prevăzute prin proiect 
Sursa de finanțare Bugetul local 

Bugetul de stat/AFM 

PNDR/GAL Colinele Buzăului  

Fonduri Europene  
Instituția care răspunde 
de realizarea proiectului 

Consiliul Local Pârscov 
Primăria comunei 

Termen de realizare 2024 
Indicatori Utilaje achiziționate 

Număr de contracte de prestări servicii încheiate cu 
beneficiarii- persoane fizice și juridice 
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17. Creștere eficiență energetică blocuri de locuințe din comuna Pârscov 

 

 
OBIECTIVUL O.G.5. Dezvoltare economică durabilă și 

protecția mediului 
Proiectul propus Creștere eficiență energetică blocuri de locuințe din 

comuna Pârscov 
Cadrul general Implementarea unor noi programe de investiții și 

continuarea programelor existente în infrastructura de 
locuit în vederea atingerii condițiilor de locuire conform 
cerințelor europene în vigoare 

Grup țintă Comunitatea locală din 
Unitatea Administrativ Teritorială – comuna Pârscov 
Aparținătorii familiilor stabilite în comuna Pârscov 

Obiective Îmbunătățirea calității infrastructurii fondului de locuit din 
comună în vederea îmbunătățirii condițiilor de locuire  
Creșterea eficienței energetice a locuințelor și diminuarea 
consumului de combustibili fosili sau de energie electrică 
Protejarea mediului 

Motivația proiectului Prin implementarea acestui proiect se asigură creșterea 
eficienței energetice a blocurilor de  locuințe și ridicarea 
calității vieții locuitorilor din aceste blocuri 
Prin implementarea proiectului se urmărește: 
- creșterea eficienței energetice a locuințelor, 
- diminuarea consumului de combustibili fosili sau de 
energie electrică 
 

Modul de implementare al 
proiectului 

Realizarea documentației tehnice necesare promovării 

proiectului (Expertiză Tehnică, Documentație de Avizare a 

Lucrărilor de Intervenție, Proiect Tehnic) 

Contractarea proiectului 

Organizarea/desfășurarea procedurilor de achiziție publică 

Implementarea, monitorizarea, evaluarea și auditul 

proiectului 
Sursa de finanțare Bugetul local 

Bugetul de stat-PNDL 
Fonfuri europene/Structurale 
PNDR/GAL Colinele Buzăului  

Instituția care răspunde de 
realizarea proiectului 

Consiliul local Pârscov 
Primăria comunei 

Termen de realizare 2024 

Indicatori Nr. blocuri eficientizate energetic  
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18. Înființare Stație încărcare electrică pentru microbuze școlare  

și cele de transport călători 

 

 
OBIECTIVUL O.G.5. Dezvoltare economică durabilă și 

protecția mediului 
Proiectul propus Înființare Stație încărcare electrică pentru microbuze 

școlare și cele de transport călători 
Cadrul general Implementarea unor noi programe de investiții și 

continuarea programelor existente în infrastructura de 
transport școlară și de călători în vederea atingerii 
condițiilor de locuire conform cerințelor europene în 
vigoare 

Grup țintă Comunitatea locală din Unitatea Administrativ Teritorială 
– comuna Pârscov 
Elevii și preșcolarii care folosesc microbuzele școlare 
Aparținătorii familiilor stabilite în comuna Pârscov 

Obiective Îmbunătățirea calității infrastructurii de transport din 
comună în vederea îmbunătățirii condițiilor de locuire  
Protejarea mediului înconjurător prin utilizarea mijloacelor 
de transport electrice 

Motivația proiectului Prin implementarea proiectului se urmărește: 
- utilizarea mijloacelor de transport călători electrice, 
- diminuarea consumului de combustibili fosili și  
- protejarea mediului înconjurător 

Modul de implementare al 
proiectului 

Realizarea documentației tehnice necesare promovării 

proiectului (Expertiză Tehnică, Documentație de Avizare a 

Lucrărilor de Intervenție, Proiect Tehnic) 

Contractarea proiectului 

Implementarea, monitorizarea, evaluarea și auditul 

proiectului 
Sursa de finanțare Bugetul local 

Bugetul de stat-PNDL 
Fonfuri europene/Structurale 
PNDR/GAL Colinele Buzăului  

Instituția care răspunde de 
realizarea proiectului 

Consiliul local Pârscov 
Primăria comunei 

Termen de realizare 2024 

Indicatori Satție de încarcare electrică a mijloacelor de transport  
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19. Înființarea Muzeului Satului în localitatea Pârscov 

 
 

OBIECTIVUL O.G.3. Dezvoltarea și modernizarea  infrastructurii 

pentru învățământ, sănătate, cultură și sport 
Proiectul propus Înființarea ”Muzeului satului”  în localitatea Pârscov 
Cadrul general Implementarea unor noi programe de investiții și continuarea 

programelor existente în infrastructura  culturală, în vederea 
promovării personalităților comunei și pentru conservarea și 
promovarea tradițiilor populare locale 

Grup țintă Comunitatea locală din unitatea administrativ-teritorială –
comuna Pârscov 
Turiști de tranzit, de weekend sau de sezon 
Aparținătorii familiilor stabilite în comuna Pârscov 

Obiective Înființarea ”Muzeului satului”ca obiectiv cultural de interes 
județean  
Amenajarea infrastructurii de acces în jurul locației vizate 
Promovarea personalităților cunoscute la nivel național care s-
au născut în comuna Pârscov  
Sporirea implicării și responsabilității în administrarea și 
conservarea tradițiilor populare locale 
Dezvoltarea turismului cultural în comună 
Creșterea veniturilor atrase la bugetul local din taxe și 
impozite 

Motivația proiectului Promovarea personalităților locului și a identității culturale a 
comunității din localitatea Pârscov  
Sporirea implicării și responsabilității în administrarea și 
conservarea tradițiilor populare locale 
Dezvoltarea turismului cultural în comună 

Modul de implementare 
al proiectului 

Contractarea proiectului 
Organizarea/desfășurarea procedurilor de achiziție publică 
prevăzute prin proiect 
Implementarea, monitorizarea, evaluarea și auditul proiectului 

Sursa de finanțare Bugetul local 

Bugetul de stat 

Fonduri Europene/Structurale 

Programe guvernamentale 
Instituția care răspunde 
de realizarea proiectului 

Consiliul Local Pârscov 
Muzeul Județean Buzău 

Termen de realizare 2024 
Indicatori Amenajare ”Muzeul Satului” 
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20. Combaterea fenomenului de abandon școlar 

 

 
OBIECTIVUL O.G.4. Calificarea și ocuparea forței de muncă 

locală 
 

Proiectul propus Combaterea fenomenului de abandon școlar la nivelul 
comunei Pârscov 

Cadrul general Există un procent destul de mare al celor care își 
abandonează studiile, în special din cauze financiare și 
sociale 

Grup țintă Populația de vârstă școlară din comuna Pârscov 
Comunitatea locală 

Obiective Menținerea și integrarea tinerilor în viața școlară, socială 
și economică a comunei 

Motivația proiectului Inexistența unei forme de prevenire a abandonului școlar 
Necesitatea înființării unui Centru de consiliere datorită 
faptului că în comună sunt sate izolate și unuități de 
învățământ nu sunt în toate satele comunei 

Modul de implementare al 
proiectului 

Înființarea unui centru de consiliere permanentă a elevilor 
Cu ajutorul cadrelor didactice din comună și cu sprijinul 
financiar și logistic al Consiliului Local Pârscov 

Sursa de finanțare Bugetul comunei 

Fonduri europene 

Programe guvernamentale 
Instituția care răspunde de 
realizarea proiectului 

Școala din comuna Pârscov 
Inspectoratul Școlar Județean Buzău 
Primăria comunei 

Termen de realizare 2024 
Indicatori Înființare Centru de consiliere a tinerilor  

Scăderea ratei de abandon cu 15% pe an 
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CAPITOLUL X 

CONCLUZII 

 
 

Dezvoltarea comunei Pârscov nu reprezintă doar un obiectiv 

al autorităților publice locale, ci este condiționată de voința și de 

capacitatea comunității locale de a se implica activ și constant în 

realizarea obiectivelor strategice. 

 

Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Pârscov pentru 

perioada 2021-2027 va utiliza drept suport - realizarea priorităților 

stabilite vizând creșterea calității vieții în comunitatea locală, un 

element indispensabil pentru existența viitoare a comunei. 

 

Comuna Pârscov se confruntă cu problemele specifice unei 

comunități medii, iar autoritățile publice locale trebuie să își asume cu 

adevărat rolul de coordonator al procesului de transformare, 

fructificând oportunitățile de care beneficiază comuna. 

 

Realizarea obiectivelor propuse este în strânsă dependență de 

sursele de finanțare nerambursabile care pot fi atrase deoarece, bugetul 

local nu are capacitatea de a susține realizarea acestora. 

 

Un obiectiv principal este atragerea investitorilor și crearea 

locurilor de muncă, fapt prevăzut de administrația locală și in strategiile 

anterioare, dar susținută constant si de comunitatea locală. 

 

Un alt obiectiv important este finalizarea lucrărilor pentru 

realizarea utilităților publice, aducând comuna la un standard ridicat. 

 

 

 ”În puterea noastră, stă doar virtutea și aceasta poate fi 

obținută prin voință...împreună vom reuși!” 


	 în anul 1997 s-a înființat în comună o firmă membră  a grupului F&J- ”Sinorama Industry Com SRL”, care are ca obiect de activitate industria tutunului și fabricarea țigaretelor din tutun românesc. În anul 2006 a fost modernizată unitatea și a deveni...
	 în anul 1998 s-a înființat în comună o altă firmă membră  a grupului F&J – ”SC Lemnking Industry SRL”, având ca obiect de activitate prelucrarea lemnului și care a avut o perioadă de vârf în anii 2000-2001;

