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Cuvant inainte,

adresat de Primarul Comunei Pirscov

Dragi cetateni,

De la inceput am fost constient ca Administratia Locala are obligatia sa

propuna comunitatii  programe pentru reabilitarea zonei. In aceste conditii,

de cand mi-ati acordat increderea dumneavoastra am facut tot ce mi-a stat

in putinta sa modernizez aceasta comuna si sa o aduc la nivelul demn de a

se integra in Uniunea Europeana. In contextul unei analize ample s-a putut

observa  ca  factorul  uman  a  fost  elementul  principal  care  a  urmarit

identificarea oportunitatilor si tocmai de aceea vreau sa va multumesc ca m-

ati sprijinit si m-ati ajutat de fiecare data sa gasesc atat punctele tari sau

slabe,  cat  si  amenintarile  si  oportunitatile  din  localitatea  pe  care  o

reprezentam cu mandrie. 

Proiectele  pe  care  le-am intreprins  pana acum si  cele  viitoare  sunt

facute  pentru  a  imbunatati  viata  locuitorilor  comunei  Pirscov.  Aceasta

strategie de dezvoltare locala vizeaza o perioada de 4 ani si poate fi realizata

prin vointa dumnavoastra. Va reamintesc ca scopul acestei strategii este de

a demara si finaliza proiectele prin care vom reusi sa modernizam aceasta

regiune. 

Ca  primar  al  comunei  Pirscov  va  multumesc ca  m-ati  sprijinit  pana

acum si am incredere totala ca si de acum inainte vom forma o adevarata
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echipa si  impreuna vom sarbatori  finalizarea oricarui  proiect  evidentiat  in

strategia de dezvoltare locala. 

Primarul comunei Pirscov

          MIHAI DANIEL 

CAPITOLUL I
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INTRODUCERE
Strategia  de  dezvoltare  a  comunei  Pirscov pentru  perioada  2017  –  2020

urmareste  dezvoltarea  durabila  prin  valorificarea  potentialului  local  pentru  a  fi  in

concordanta cu obiectivul general al Planului National de Dezvoltare 2014 - 2020, care

vizeaza „reducerea cat mai rapida a disparitatilor de dezvoltare socio economic intre

Romania si Statele Membre ale Uniunii Europene” (sursa: PNDR 2014-2020).

I.1 Dezvoltarea rurala. Uniunea Europeana

Mai mult de 56% din populatia celor 28 de state membre ale Uniunii Europene

traieste in zonele rurale,  care acopera 91% din teritoriul  european. Aceasta face ca

politica  de  dezvoltare  rurala  sa  fie  un  domeniu  de  importanta  vitala.  Cresterea

animalelor  si  silvicultura  raman  factori  esentiali  pentru  utilizarea  terenurilor  si

gestionarea resurselor naturale din zonele rurale ale UE, reprezentand, in acelasi timp,

o platforma pentru diversificarea economica in comunitatile rurale. Consolidarea politicii

de dezvoltare rurala a devenit astfel o prioritate pentru Uniune. Multe din zonele rurale

se confrunta cu probleme semnificative, cum ar fi venitul mediu pe cap de locuitor, care

este mai scazut in zonele rurale decat in cele urbane, competentele sunt in numar mai

mic, iar sectorul serviciilor este mai slab dezvoltat. Gospodarirea mediului rural implica

de cele  mai  multe  ori  un  cost  financiar.  Politica  de dezvoltare  rurala  a UE vizeaza

solutionarea problemelor cu care se confrunta zonele rurale si exploatarea potentialului

acestora. Teoretic,  fiecare stat  membru poate decide si  aplica politici  de dezvoltare

rurala complet independente. Dar aceasta abordare nu ar functiona bine in practica. Nu

toate tarile Uniunii Europene ar putea sa isi permita politica de care au nevoie. Mai mult

decat  atat,  multe  dintre  aspectele  abordate  de  politica  de  dezvoltare  rurala  nu  se

limiteaza strict la teritoriul national sau la o regiune anume (de exemplu, poluarea nu

are granite, iar lupta pentru un mediu durabil a devenit o preocupare la nivel European

si international). De asemenea, politica de dezvoltare rurala se leaga de o serie de alte

politici elaborate la nivelul UE.
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Europa trebuie să î i repună economia pe o traiectorie de cre tere sustenabilă.ș ș

Acest lucru necesită o combina ie de consolidare bugetară, de reforme structurale i deț ș

investi ii în favoarea unei cre teri sustenabile din punct de vedere al mediului.ț ș

Fondul  european  de  dezvoltare  regională  (FEDER),  Fondul  social  european

(FSE),  Fondul  de  coeziune  (FC),  Fondul  european  agricol  pentru  dezvoltare  rurală

(FEADR)  i  Fondul  european  pentru  pescuit  i  afaceri  maritime  (EMFF)  urmărescș ș

obiective politice complementare, iar gestionarea lor este partajată între statele membre

i  Comisie.  Ele  constituie  principala sursă  de investi ii  la  nivelul  UE pentru a ajutaș ț

statele membre să restabilească cre terea i să asigure o redresare bogată în locuri deș ș

muncă,  garantând  totodată  o  dezvoltare  durabilă,  în  conformitate  cu  obiectivele

strategiei Europa 2020.

Tratatul  privind func ionarea Uniunii  Europene (TFUE)  atribuie  obiective clareț

pentru aceste instrumente. Comisia consideră că aceste obiective pot fi urmărite în mod

mai  eficace  dacă  cele  cinci  fonduri  sunt  mai  bine  coordonate  pentru  a  evita

suprapunerile i a maximiza sinergiile, dacă ele sunt integrate pe deplin în guvernan aș ț

economică a Uniunii Europene i contribuie la punerea în aplicare a strategiei Europaș

2020 prin implicarea păr ilor interesate la nivel na ional, regional i local.ț ț ș

Acesta  este  motivul  pentru  care  Comisia  a  propus  un  regulament  privind

dispozi iile comune pentru toate cele cinci fonduri. Propunerea prevede o coordonareț

mult mai strânsă a fondurilor pentru a ob ine:ț

 concentrarea  resurselor  asupra  obiectivelor  strategiei  Europa  2020,  prin

intermediul unui set comun de obiective tematice la care fondurile vor contribui;

 simplificare prin modalită i de planificare i de punere în aplicare mai coerente;ț ș

 mai  mare  aten ie  acordată  rezultatelor,  prin  intermediul  unui  cadru  i  a  uneiț ș

rezerve de performan ă;ț

 armonizarea  normelor  de  eligibilitate  i  extinderea  op iunilor  simplificate  înș ț

materie de costuri, pentru a reduce sarcina administrativă pentru beneficiari iș

autorită ile de management.ț

În  plus,  propunerea  prevede  adoptarea  de  contracte  de  parteneriat  care  vor

stabili angajamentele partenerilor la nivel na ional i regional. Aceste contracte vor fiț ș
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corelate cu obiectivele strategiei Europa 2020 i cu programele na ionale de reformă.ș ț

Acestea vor  stabili  „o  abordare  integrată  pentru  dezvoltarea teritorială,  sus inută deț

toate fondurile apar inând cadrului strategic comun”.ț

În scopul de a facilita dezvoltarea contractelor de parteneriat i a programelor,ș

propunerea prevede adoptarea unui cadru strategic comun (CSC). CSC ar trebui să

sporească coeren a între angajamentele politice asumate în contextul strategiei Europaț

2020,  precum i  investi iile  pe teren.  El  ar  trebui  să încurajeze integrarea,  definindș ț

modalită ile de colaborare între fonduri. El va constitui o sursă de orientare strategică,ț

care va trebui  tradusă de către statele membre i  regiuni  în programarea fondurilorș

apar inând CSC, în contextual necesită ilor, oportunită ilor i provocărilor lor specifice.ț ț ț ș

I.2 Dezvoltarea rurala. Romania

Strategia  de  dezvoltare  rurală  a  României  pentru  următorii  ani  se  înscrie  în

contextul de reformă şi dezvoltare pe care UE şi-l propune prin strategia Europa 2020.

Europa  2020   reprezintă  strategia  de  creştere  a  Uniunii  Europene  pentru  perioada

2010-2020. Urmărind obiectivele strategiei Europa 2020 pentru o economie inteligentă,

sustenabilă şi favorabilă incluziunii, strategia stabileşte ţinte ambiţioase pentru statele

membre în domeniul educaţiei, inovării, energiei/mediului, ocupării forţei de muncă şi

incluziunii  sociale  i  îmbunătăţirea  competitivităţii  în  general.  Pe  baza  acestuiș

document, fiecare stat membru îşi stabileşte ţinte şi planuri de acţiune la nivel naţional

sub forma unui Plan Naţional de Reformă care este monitorizat în mod periodic.

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru perioada 2014-2020 contribuie

la  realizarea  unei  creşteri  inteligente  prin  sprijinirea  formelor  de  cooperare  între

instituţiile de cercetare şi fermieri şi alţi actori ai economiei rurale dar şi prin sprijinirea

componentei  de  formare  profesională,  dobândire  de  competenţe  şi  diseminare  a

informaţiei. 

De asemenea, PNDR are în vedere o creştere durabilă care pune accent pe

scăderea emisiilor de carbon şi sprijinirea practicilor agricole prietenoase cu mediul. Nu

în ultimul rând, sprijinul acordat investiţiilor în infrastructura şi economia rurală duce la
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reducerea sărăciei şi crearea de locuri de muncă în zonele rurale, contribuind astfel la o

creştere favorabilă incluziunii.

Urmând liniile  trasate de această  strategie ambiţioasă,  PNDR îşi  propune să

răspundă  obiectivelor  generale  ale  Politicii  Agricole  Comune  legate  de  securitatea

alimentară,  gestionarea  durabilă  a  resurselor  naturale  şi  dezvoltarea  teritorială

echilibrată, dar şi obiectivelor specifice ale dezvoltării  rurale. Astfel,  abordând într-un

mod strategic  toate  cele  şase  priorităţi  de  dezvoltare  rurală,  PNDR îşi  propune  să

sprijine într-un mod sustenabil şi inteligent dezvoltarea economică şi socială a zonelor

rurale  din  România.  România  se  confruntă  cu  provocări  enorme  în  atingerea

potenţialului său economic şi social, în sectorul agro – alimentar şi forestier, precum şi

la nivelul zonelor rurale. PIB-ul pe cap de locuitor este mai mic de 50 % din media UE şi

semnificativ mai mic în zonele rurale.

Din  punct  de  vedere  al  dezvoltării,  zonele  rurale  înregistrează  un  decalaj

semnificativ  faţă  de  zonele  urbane  şi  se  caracterizează  prin:  deficienţe  structurale

persistente (numărul mare al populaţiei ocupate în agricultură, îmbătrânirea populaţiei,

un  număr  mare  de  exploataţii  de  subzistenţă  etc.);  valoare  adăugată  scăzută  a

produselor agro-alimentare; randamentele şi productivitatea muncii scăzute în special în

agricultura de semisubzistenţă; spirit antreprenorial slab pentru dezvoltarea activităţilor

economice,  acces  redus  la  credite;  o  piaţă  a  terenurilor  nefuncţională;  o  modestă

orientare către export; investiţii insuficiente în cercetare şi dezvoltare; accesul la servicii

şi  infrastructură  cu  mult  în  urma zonelor  urbane;  creşterea  continuă  a  disparităţilor

regionale;  o  pondere  ridicată  a  populaţiei  expuse  riscului  de  sărăcie  şi  excluziune

socială; o administraţie publică ineficientă; o serie de riscuri pentru oameni şi mediu

exacerbate  de  schimbările  climatice  şi  care  reprezintă  o  ameninţare  pentru  zonele

rurale şi, în general, a teritoriului naţional.
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I.3 Strategia de dezvoltare durabila

Dezvoltarea durabila a devenit un obiectiv politic al Uniunii Europene începând

cu anul 1997, prin includerea sa în Tratatul de la Maastricht. În anul 2001, Consiliul

European  de  la  Goteborg  a  adoptat  Strategia  de  Dezvoltare  Durabila  a  Uniunii

Europene, careia i-a fost adaugata o dimensiune externa la Barcelona, în anul 2002.

În anul 2005, Comisia Europeana a demarat un proces de revizuire a Strategiei,

publicând, în luna februarie, o evaluare critica a progreselor înregistrate dupa 2001,

care puncteaza si o serie de directii de actiune de urmat în continuare. Documentul a

evidentiat  si  unele  tendinte  nesustenabile,  cu  efecte  negative  asupra  mediului

înconjurator,  care  puteau afecta dezvoltarea viitoare  a  Uniunii  Europene,  respective

schimbarile climatice, amenintarile la adresa sanatatii  publice, saracia si excluziunea

sociala,  epuizarea  resurselor  naturale  si  erodarea  biodiversitatii.  Ca  urmare  a

identificarii acestor probleme, în iunie 2005, sefii de state si guverne ai tarilor Uniunii

Europene au adoptat o Declaratie privind liniile directoare ale dezvoltarii durabile, care

încorporeaza Agenda de la Lisabona, revizuita, pentru cresterea economica si crearea
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de noi locuri de munca drept o componenta esentiala a obiectivului atotcuprinzator al

dezvoltarii  durabile.  Dupa o larga consultare, Comisia Europeana a prezentat,  la 13

decembrie 2005, o propunere de revizuire a Strategiei de la Goteborg din 2001.

Ca rezultat al acestui proces, Consiliul UE a adoptat, la 9 iunie 2006, Strategia

reînnoita de Dezvoltare Durabila, pentru o Europa extinsa. Documentul este conceput

într-o viziune strategica unitara si  coerenta, având ca obiectiv general îmbunatatirea

continua  a  calitatii  vietii  pentru  generatiile  prezente  si  viitoare  prin  crearea  unor

comunitati  sustenabile,  capabile  sa  gestioneze  si  sa  foloseasca  resursele  în  mod

eficient  si  sa  valorifice  potentialul  de  inovare  ecologica  si  sociala  al  economiei  în

vederea  asigurarii  prosperitatii,  protectiei  mediului  si  coeziunii  sociale.  prosperitatii,

protectiei mediului si coeziunii sociale.

Strategia UE pentru Dezvoltare Durabila, ce reprezinta fundamentul  Strategiei

Na ionale a României în domeniu, completeaza Strategia de la Lisabona si se doreste aț

fi  un catalizator pentru cei  ce elaboreaza politici  publice si  pentru opinia publica, în

scopul schimbarii comportamentului în societatea europeana si, respectiv, în societatea

româneasca si  implicarii  active a factorilor  decizionali,  publici  si  privati,  precum si  a

ceta enilor  în  elaborarea,  implementarea  si  monitorizarea  obiectivelor  dezvoltariiț

durabile.

Responsabilitatea  pentru  implementarea Strategiei  revine Uniunii  Europene si

statelor sale membre, implicând toate componentele institutionale la nivel comunitar si

national. Este subliniata, de asemenea, importanta unei strânse conlucrari cu societatea

civila,  partenerii  sociali,  comunitatile  locale  si  cetatenii  pentru  atingerea  obiectivelor

dezvoltarii durabile.

I.3.1 Obiective:

 Protec ia mediului, prin masuri care sa permita disocierea cresterii economice deț

impactul negativ asupra mediului;

 Echitatea si coeziunea sociala, prin respectarea drepturilor fundamentale, diversita iiț

culturale, egalita ii de sanse si prin combaterea discriminarii de orice fel;ț



9Strategie de Dezvoltare 2017 – 2020, Pirscov
 Prosperitatea  economica,  prin  promovarea  cunoasterii,  inovarii  si  competitivita iiț

pentru  asigurarea  unor  standarde  de  via a  ridicate  si  unor  locuri  de  muncaț

abundente si bine platite;

 Îndeplinirea  responsabilita ilor  interna ionale  ale  UE  prin  promovarea  institutiilorț ț

democratice  în  slujba  pacii,  securita ii  si  liberta ii,  a  principiilor  si  practicilorț ț

dezvoltarii durabile pretutindeni în lume.

I.3.2 Principii:

 Promovarea si protec ia drepturilor fundamentale ale omului;ț

 Solidaritatea în interiorul genera iilor si între genera ii;ț ț

 Cultivarea unei societa i deschise si democratice;ț

 Informarea si implicarea activa a ceta enilor în procesul decizional;ț

 Implicarea mediului de afaceri si a partenerilor sociali;

 Coeren a politicilor si calitatea guvernarii la nivel local, regional, na ional si global;ț ț

 Integrarea  politicilor  economice,  sociale  si  de  mediu  prin  evaluari  de  impact  si

consultarea factorilor interesa i;ț

 Utilizarea  cunostin elor  moderne  pentru  asigurarea  eficien ei  economice  siț ț

investi ionale;ț

 Aplicarea principiului precautiunii în cazul informatiilor stiintifice incerte;

 Aplicarea principiului “poluatorul plateste”.

I.4 Planificarea strategica

Planificarea  strategica  este  procesul  de  pregatire  si  argumentare  publica  a

misiunii, prioritatilor de indeplinit in teritoriu, focalizarea pe problema si implicarea unui

complex de actori publici, privati, politici nationali si internationali. Tot acest demers are

ca tinta cresterea calitatii vietii.

Planificarea  strategica  urmareste  sa  mentina  o  viziune  clara  a  destinelor

comunitatii  si  a teritoriului  in termeni  cat mai  concreti  si  precisi.  Are obiectivul  de a
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orienta  activitatile  tuturor  celor  implicati  in  destinele  comunitatii  in  beneficiul  si  in

interesul  comunitatii.  Strategia  de  Dezvoltare  Locala  se  subscrie  cerintelor  de

dezvoltare ale Comunitatii  Europene pe principii  de Dezvoltare Durabila.  Formularea

programelor  de  dezvoltare  locale  solicita  cresterea  gradului  de  responsabilitate  si

implicarea factorilor decidenti, identificarea si valorificarea resurselor proprii si atrase,

prin care se raspunde la cerintele comunitatii locale.

Obiectivele dezvoltarii locale pot fi realizate de catre parteneri locali care sunt cei

mai interesati in rezolvarea problemelor proprii ariilor lor de actiune si sunt organizati in

parteneriat al dezvoltarii locale.

Dezvoltarea locala presupune, deci, existenta unui cadru normativ procedural, al

unui  parteneriat  local  si  al  unei  strategii  de  dezvoltare  locala.  Referitor  la  cadrul

normativ-procedural,  acesta  permite  manifestarea  descentralizarii  activitatilor  si

cresterea  autonomiei  locale.  Principiul  subsidiaritatii  subliniaza  necesitatea  atribuirii

oricarei obligatii publice celui mai scazut nivel de autoritate posibil, care are capacitatea

sa si-o  asume efectiv  si  eficient.  Decizia,  la  nivelul  parteneriatului  local,  presupune

consultare si confruntare colectiva, precum si contributie individuala in aplicarea ei. Se

bazeaza  pe  un  volum  mare  de  informatii,  avand  componente  economice,  tehnice,

sociale etc

Strategiile  de dezvoltare locala sunt  caracterizate de cel  putin  sapte trasaturi

care se recomanda managerilor de la nivel local responsabili cu acest domeniu. Cele

sapte  caracteristici  ale  strategiilor  sunt  urmatoarele  :  imagine  asupra  viitorului,

creativitate,  flexibilitate,  activitate,  create  pentru  actiune,  orientare  spre  schimbare,

orientare spre castig durabil.

Strategia de dezvoltare locala este atat un proces de planificare, cat si un produs

care promoveaza parteneriatul in randul diferitilor actori de pe plan local:

1. administratia publica locala;

2. comunitatea locala;

3. sectorul privat;

4. reprezentantii societatii civile 
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cu scopul de a analiza, impreuna, problemele legate de dezvoltare, de imaginea creata

pentru viitor/previziuni de viitor, de mobilizarea resurselor, de elaborarea strategiilor de

dezvoltare,  a  proiectelor,  precum  si  de  implementarea,  monitorizarea  si  evaluarea

acestora.

De  asemenea,  trebuie  amintite  si  daca  este  posibil  respectate,  principiile

adoptarii deciziilor potrivit Agendei 21 Lisabona:

Democratia

Administratia locala este controlata de populatia locala, prin intermediul reprezentantilor

sai alesi.

Subsidiaritatea

Deciziile trebuie adopate la un nivel cat mai apropiat posibil de populatia afectata.

Responsabilitatea

Trebuie definita clar responsabilitatea fata de decizii. Competentele pentru adoptarea

deciziilor trebuie adoptate din start.

Transparenta

Procesul de adoptare a deciziilor trebuie sa fie transparent.

Participarea Publica

Participarea cetatenilor in adoptarea deciziilor este un aspect-cheie in elaborarea unei

Agende 21 locale

Strategia de dezvoltare locala a comunei Pîrscov reprezinta instrumentul de

lucru al administratiei publice locale si este agreat de intreaga comunitate locala. Astfel,

se  va  orienta  gandirea,  decizia  si  actiunea  catre  obiective  superioare  sau  catre

premisele  obiectivelor.  Totodata,  prin  acest  mijloc  se  vor  evita  abaterile  datorate
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urgentelor, avantajelor si dezavantajelor ce pot interveni in anumite momente. In aceste

conditii, toti factorii interesati de progresul economico-social al comunei vor beneficia de

acest ghid de prezentare a tuturor obiectivelor de dezvoltare, prin care se indica atat

directiile de dezvoltare specifice, cat si actiunile punctuale ce se vor constitui ca viitoare

proiecte ale administratiei publice locale.

Utilizarea  instrumentelor  de  consultare  a  comunitatii  locale  a  determinat

adaptarea tuturor propunerilor de actiuni pentru ca se dorea ca, la final, strategia de

dezvoltare locala sa fie in consens cu aspiratiile locuitorilor comunei Cislau. Importanta

acestui  aspect  este  data  atat  de  certitudinea  implicarii  viitoare  a  comunitatii  in

implementarea strategiei de dezvoltare locala, cat si de posibilitatea asumarii depline si

constiente a acesteia.

In procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare, administratia publica locala

lanseaza  procedura  de  consultare  a  comunitatii  din  localitatea  Pîrscov  asupra

propunerii finale.

Metodologic, prezenta strategie are la baza si se fundamenteaza pe urmatoarele

instrumente si proceduri de lucru:

o analiza de continut;

o analiza de date statistice din surse organizate si realizate de consultant;

o comparatii de date statistice inseriate si pe scale evolutive;

o interviuri  in  profunzime  cu  factori  decizionali  si  de  opinie  din  structura

domeniilor cheie analizate in cadrul studiului;

o analiza SWOT;

o interpretari  aferente  unor  studii,  rapoarte,  cercetari,  documente  de  politica,

strategie si norme actionale europene, nationale, regionale, judetene si   locale.

La fel de importanta in procesul de cercetare este validitatea interna si externa

pentru ca se prezinta concluziile din datele colectate si se preocupa de ideea; daca

fenomenul cercetat este reprezentativ.

Auditul comunei Pirscov respecta si se conformeaza sinergic in desfasurarea sa

cu documente legislative si de politica de dezvoltare, reper atat la nivel european si
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national, cat si regional-local. Dezvoltarea, pe termen mediu si lung a comunei Pirscov,

trebuie sa fie in contextul geo-strategic, institutional, administrativ, economic, social si

cultural european, iar obiectivele si prioritatile actionale ale acestuia trebuie construite in

conformitate deplina cu Strategia de la Lisabona (revizuita) a Uniunii Europene sau cu

Planul National de Dezvoltare al Romaniei pentru perioada 2014 – 2020.

Viziunea de dezvoltare a comunei Pirscov trebuie sa inglobeze materializarea in

timp a unor politici benefice comunitatii locale si cetatenilor comunei, ca viitori cetateni

europeni.  In aceste conditii,  Pirscov trebuie sa se dezvolte ca un sat  european,  cu

standarde  de  calitate  aferente  fiecarui  domeniu  cheie  –  infrastructura,  industrie,

agricultura, servicii publice si comerciale, resurse umane, asistenta sociala, educatie,

sanatate, siguranta cetateanului etc, dar si sa se integreze si sa mobilizeze activ la nivel

regional potentialul existent. Valorificarea acestuia, in paralel cu initierea, sustinerea si

materializarea unor demersuri actionale si investitonale, se poate realiza prin atragerea

de surse publice si private.

Astfel, se propune ca localitatea Pirscov sa se impuna ca un actor local.

I.5 Legislatie

I.5.1 Legislatia europeana

1. Regulamentul nr. 1311/2013 de stabilire a cadrului  financiar multianual pentru

perioada 2014 – 2020

2. Regulamentul  nr.  1299/2013  al  Parlamentului  European  privind  dispozitii

specifice pentru sprijinul din partea Fondului european de dezvoltare regionala

pentru obiectivul de cooperare teritoriala europeana

3. Regulamentul  nr.  1300/2013  al  Parlamentului  European  privind  Fondul  de

coeziune si de abrogare a Regulamentului nr. 1084/2006

4. Regulamentul nr. 1301/2013 al Parlamentului European privind Fondul european

de dezvoltare regionala si dispozitiile specifice aplicabile obiectivului referitor la
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investitiile  pentru  cresterea  economica  si  locuri  de  munca  si  de  abrogare  a

Regulamentului nr. 1080/2006

5. Regulamentul  nr.  1303/2013  al  Parlamentului  European  de  stabilire  a  unor

dispozitii comune privind Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social

european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala

si Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime, precum si de stabilire a

unor dispozitii generale privind Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul

social  european,  Fondul  de  coeziune  si  Fondul  european  pentru  pescuit  si

afaceri maritime si de abrogare a Regulamentului nr. 1083/2006 al Consiliului

6. Regulamentul  nr.  1304/2013 al  Parlamentului  European privind  Fondul  social

european si de abrogare a Regulamentului nr. 1081/2006 al Consiliului

7. Regulamentul nr. 1305/2013 al parlamentului European privind sprijinul pentru

dezvoltarea rurala acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala

(FEADR)  si de abrogare a Regulamentului nr. 1689/2005 al Consiliului

8. Regulamentul  nr.  1302/2013  al  Parlamentului  European  de  modificare  a

Regulamentului  nr.  1082/2006  privind  o  grupare  europeana  de  cooperare

teritoriala (GECT) in ceea ce priveste clarificarea, simplificarea si imbunatatirea

constituirii si functionarii unor astfel de grupuri

9. Regulamentul  nr.  1306/2013  al  Parlamentului  European  privind  finantarea,

gestionarea si monitorizarea politicii agricole commune

10.Regulamentul  nr.  1291/2013  al  Parlamentului  European  de  instituire  a

Programului-cadru pentru cercetare si inovare (2014-2020) – „Orizont 2020”

11.Regulamentul  nr 1293/2013 al  Parlamentului  European privind instituirea unui

program pentru mediu si politici climatice (LIFE)

12.Regulamentul  nr.  1295/2013  al  Parlamentului  European  privind  instituirea

programului „Europa creativa”

13.Regulamentul  nr.  1316/2013  al  Parlamentului  European  de  instituire  a

Mecanismului pentru Interconectarea Europei

14.Regulamentul  nr.  1287/2013  al  Parlamentului  European  de  instituire  a  unui

program pentru competitivitatea intreprinderilor si a intreprinderilor mici si mijlocii.
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I.5.2 Legislatia nationala

1. Conditionalitati  ex-ante  pentru  accesarea  fondurilor  europene  2014-2020  in

Romania

2. Coordonatele majore ale procesului de programare a fondurilor europene 2014-

2020 in Romania

3. Diagrama cadrului partenerial in Romania

4. Brosura de prezentare - Politica de Coeziune a UE 2014 – 2020

5. Politica de Coeziune a UE 2014 – 2020

6. EUROPA 2020 - O strategie europeana pentru o crestere inteligenta, ecologica

si favorabila incluziunii

7. Obiective pentru strategia Europa 2020

8. Programul national de reforma al Romaniei 2011 – 2013

9. Programul de convergenta al Romaniei 2011-2014

10.Recomandarea privind Programul national de reforma din 2011 al Romaniei si de

emitere a unui aviz al Consiliului privind Programul de convergenta actualizat al

Romaniei pentru perioada 2011-2014

11.Recomandare privind Programul national de reforma din 2011 al Romaniei si de

emitere a unui aviz al Consiliului privind Programul de convergenta actualizat al

Romaniei pentru perioada 2011-2014

Transport

1. Master Planul General de Transport

2. Liniile  directoare  pentru  realizarea,  dezvoltarea  si  modernizarea  retelei  de

transport de interes national si European

3. Strategia pentru transport durabil pe perioada 2007-2013 si 2020, 2030

4. Plan strategic integrat in domeniul transporturilor si infrastructurii

5. Strategia de tansport intermodal in Romania 2020
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6. Strategia  sectoriala  pe  termen  mediu  privind  descentralizarea  in  cadrul

Ministerului Transporturilor 

7. Programul prioritar  de constructie  a autostrazilor  din  Romania si  a drumurilor

nationale cu patru benzi de circulatie

Educatie

1. Strategia Natională de Cercetare şi Inovare 2014 – 2020

2. Planul National pentru cercetare-dezvoltare si inovare (PNCDI)

3. Strategia descentralizarii invatamantului preuniversitar

4. Strategia de formare profesionala continua pe termen scurt si mediu

5. Planul National de Actiune pentru Ocupare

6. Strategia Nationala de Ocupare

Sanatate

1. Legea Nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma in domeniul sanatatii

Asistenta sociala

1. Strategia  Guvernului  Romaniei  de  incluziune  a  cetatenilor  romani  pentru

perioada 2012-2020

2. Planul National antisaracie si promovare a incluziunii sociale

3. Strategia Nationala privind incluziunea sociala a persoanelor cu dizabilitati 2014-

2020

4. Planul national de actiune pentru egalitatea de sanse intre femei si barbati

5. Planul national de actiune pentru egalitatea de sanse intre femei si barbati

6. Strategia nationala antidrog, in perioada 2005 – 2012

I.5.3 Alte norme legislative interne:
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1. Legea 215 / 2001 privind administratia publica locala

2. HG  nr.  1115/2004  privind  elaborarea  in  parteneriat  a  Planului  National  de

Dezvoltare (MO nr. 694 / 02.08.2004)

3. Legea nr. 315 din 28/06/2004 privind dezvoltarea regionala in Romania

4. H.G.  457/2008  privind  cadrul  institutional  de  coordonare  si  gestionare  a

instrumentelor structural

5. H.G. nr. 759 din 11/07/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate

in cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale

6. HOTĂRÂRE  Nr.  175  din  3  martie  2010  privind  aprobarea  Normelor  de

implementare a Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii

prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale

ale Uniunii Europene alocate României. 

7. Hotărârea  nr.  606  din  23  iunie  2010  privind  stabilire  măsuri  de  accelerare

implementare instrumente structural

8. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr.  9  din  17  februarie  2010  privind  aprobarea

Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru

economia  românească,  inanţate  din  instrumentele  structurale  ale  Uniunii

Europene alocate României

9. Hotărâre  Nr.  1135  din  9  noiembrie  2011  pentru  modificarea  i  completareaș

Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibibilitate a cheltuielilor

efectuate în cadrul opera iunilor finan ate prin programele opera ionaleț ț ț

10.H.G. 802 din 04/08/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative

din domeniul implementării instrumentelor structural

11.H.G.  06  Stabilirea  unor  masuri  de  accelerare  a  implementarii  instrumentelor

structural.

Pentru a putea participa la realizarea obiectivelor cuprinse in Programul National

si  Regional  de  dezvoltare,  Primaria  comunei  Pîrscov  isi  va  desfasura  activitatea  in

urmatoarele directii:

1. Dezvoltarea infrastructurii de baza.
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2. Protectia mediului.

3. Intarirea coeziunii sociale si reducerea saraciei.

4. Regenerarea rurala.

Conditii de implementare a strategiei:

• acordul si sustinerea planului de catre cetateni;

•  sustinerea  din  partea  sectorului  privat  a  strategiei  dezvoltarii  economice  a

serviciilor;

• informarea permanenta a cetatenilor privind progresul implementarii planului.

CAPITOLUL II
PREZENTAREA GENERALA A COMUNEI 
PÎRSCOV

II.1 Localizare

Comuna  Pîrscov  se  află,  din  punct  de  vedere  fizico-geografic,  în  regiunea

Subcarpa ilor Buzăului (parte component a Subcarpa ilor de Curbură) i este a ezatăț ț ș ș

pe cursul mijlociu al râului Buzău, la confluen a acestuia cu pârâul Bălăneasa, ocupândț

terasele i versan ii dealurilor înconjurătoare. Unită ile limitrofe Subcarpa ilor Buzăuluiș ț ț ț

sunt  în  Mun ii  Buzăului  la  nord,  Câmpia  Buzăului  la  sud,  Subcarpa ii  Prahovei  iț ț ș

Teleajenului  la  vest,  Subcarpa ii  Putnei  i  Râmnicului  la  nord-est  i  est.  localitateaț ș ș

ocupă  depresiunile  de  contact  Ole e ti,  Tîrcov,  frănturi  de  terasă  la  Curcăne ti,ș ș ș

Tocileni, terase superioare la Pîrscov, Bădila, Robe ti i versan ii domoli ai dealurilorș ș ț

Trestieni i Runcu.ș

Sub  aspect  administrativ-teritorial  localitatea  Pîrscov  se  află  în  jude ulț

Buzău la 31,68 de km nord-vest de municipiul de re edin ă pe malul stâng al râuluiș ț

Buzău pe DJ 203 L.  Pîrscovul  este o localitate  tipică pentru zona Subcarpa ilor  deț

Curbură  într-o  zonă  intens  umanizată  cu  a ezări  din  timpuri  străvechi  pe  văileș
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secundare.  În  depresiunea  Pîrscovului,  apa  Buzăului  străbate  de  la  vest  în  dreptul

satului Bădila cea mai lungă i mai îngustă cheie din Subcarpa ii Buzăului. Aici aparș ț

mai multe blocuri  de calcare mezozoice formând stânci în albia i terasa de luncă aș

râului,  precum i  în  deal  cu  numeroase  izvoare  i  eflorescen e  saline  (Rezerva iaș ș ț ț

naturală cunoscută sub numele ”Sarea lui Buzău”). 

Teritoriul administrativ al comunei Pîrscov are o suprafaţa totală de 5841,13 ha şi

cuprinde un număr de 12 sate componente: localitatea reşedinţă, satul Pîrscov şi un

număr  de  11  sate  aparţinătoare:  Bădila,  Lunca  Frumoasă,  Curcăne ti,  Tocileni,ș

Pîrjole ti, Valea Purscarului, Robe ti, Trestieni, Runcu, Ole e ti i Tîrcov.ș ș ș ș ș

Comuna Pîrscov se învecinează cu urmatoarele localitati: 

 Râul Buzău la sud;

 comuna Cozieni i comuna Odăile la nord;ș

 comuna Vipere ti la vest;ș

 comuna Berca la est.

II.2 Cadrul natural si calitatea factorilor de mediu

II.2.1 Cadrul natural

Geomorfologic  comuna  se  afla  amlpasata  in  zona  subcarpatica  a  judeţului

Buzău, în partea de sud, bazinetul Pîrscov fiind dominat de culmea Ciolanu alcătuită din

calcare i gresii sarmatice rezistente la eroziune. La nord de masivul deluros al Dâlmeiș

(cu vârful Botanu de 800m) se desprind dealurile Târcovului (culmea Piatra cu lilieci iș

vârful  en ea) care sunt delimitate prin versan ii  abrup i ai  unor văi  înguste, cu ariiȚ ț ț ț

depresionare la bază. La nord-vest dealurile Muscelului cu deriva ia lor culmea Ursoaiaț

(669 m), dezvoltate pe o structură geologic complex, coboară până în apa râului Buzău.

Rămă i e ale codrilor de odinioară îmbracă încă dealurile împrejmuitoare. O toponomieș ț

sugestivă ne arată cât de mare era întinderea pădurii: Cornet, Runcu, Jari te, Curătura.ș

Dealurile Botanului formează un ir de coline care se înal ă de pe parte stângă aș ț

Bălănesei  i  sunt  orientate  nord  est  –  sud  vest.  Au  o  înfă i are  de  mun i  datorităș ț ș ț

povârni urilor repezi de 45 de grade, culmi înguste pe care erpuiesc uneori drumuriș ș



20Strategie de Dezvoltare 2017 – 2020, Pirscov
comunale  spre  satele  Ole e ti  i  Tîrcov.  Aceste  dealuri  sunt  sculptate  în  strate  deș ș ș

gresie calcaroasă care alternează cu marnă, înclinate foarte puternic spre est. Vâlcelele

sculptate în rocă tare constituie mici depresiuni în care s-au a ezat localită ile Pîrjole ti,ș ț ș

Valea Purcarului, Ole e ti i Trestieni.ș ș ș

Depresiunea Pîrscov se dezvoltă pe o lungime de 2 km pe cursul inferior

al pârâului Bălăneasa, la confluen a cu râul Buzău. În sectorul Bădila-Pîrscov se aflăț

terase i agestre bine dezvoltate, pe care s=-au amplasat locuin ele. Acestea urmărescș ț

podurile de terasă, dar urcă i pe versan ii dealurilor care au o formă alungită.ș ț

În ceea ce prive te zona de luncă, lărgită mult de confluen a râului Buzău cuș ț

Bălăneasa, se poate constata că terasele sunt în general joase, cu excep ia îngustăriiț

de la Robe tiș . peste pietri urile aflate la mică adâncime s-a depus un strat de pământș

arabil, favorabil culturilor agricole.

Încadra i în avantfosa Carpa ilor, Subcarpa ii Buzăului în cuprinsul cărora esteț ț ț

situată i localitatea Pîrscov, sunt cunoscu i ca una din zonele cu cele mai completeș ț

forma iuni Miocene i  Pliocene. Sedimentarea din ultimile 24-25 milioane de ani dinț ș

istoria  geologică a regiunii  Buzău a avut  loc pe o zonă încă neconsolidată în  care

mi cările de subsiden ă dar i cele de cutare i-au pus amprenta pe forma iunile mio-ș ț ș ș ț

pliocene.  Pe vertical,  în  timp ele se caracterizează prin grosimi mari,  prin frecvente

schimbări ale condi iilor de mediu. Pe orizontală, în cadrul aceluia i etaj se pot identificaț ș

golfuri, estuare, zone de larg, totul fiind cutat i puternic faliat.ș

Molasa  miocenă  are  mai  multe  etape  de  dezvoltare,  la  început  marină

(Burdigalian superior – Badenian) i apoi salmastră (Sarma ian). Burdigalianul superiorș ț

este  reprezentat  litologic  prin  suite  detritice  marnoase  –  argiloase  –  grezoase  cu

alternan e de calcare, eforescen e de sare. (Burdigalian = al doilea etaj al miocenului).ț ț

Comuna Pîrscov se află în jude ul Buzău la 30 de km nord-vest de municipiul deț

re edin ă pe malul stâng al râului Buzău pe DJ 203 L. Pîrscovul este o localitate tipicăș ț

pentru  zona  Subcarpa ilor  de  Curbură  într-o  zonă  intens  umanizată  cu  a ezări  dinț ș

timpuri străvechi pe văile secundare. În depresiunea Pîrscovului, apa Buzăului străbate

de la vest în dreptul satului Bădila cea mai lungă i mai îngustă cheie din Subcarpa iiș ț

Buzăului.
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II.2.2. Clima si calitatea aerului

Climatul comunei Pîrscov este influen at de a ezarea într-o depresiune protejatăț ș

de  dealurile  dispuse  în  amfiteatru,  de  expunerea  sudică  a  tuturor  satelor  i,  într-oș

oarecare măsură, de curen ii forma i pe firul celor două ape. Temperatura multianuală aț ț

drepesiunii  Pîrscov  este  de  9º  C,  iar  a  versan ilor  de  8ºC.  Regimul  termic  al  luniiț

ianuarie este de -2ºC, iar pe versan i -3ºC.ț

Zona  se  înscrie  mai  aproape  de  climatul  sud  mediteranean,  situa ie  ce  seț

datorează  atât  prezen ei  culmilor  montane  Siriu-Penteleu  în  nordul  Subcarpa ilorț ț

Buzăului,  care  imprimă  aerului  dinspre  nord  un  character  föhnal  (  cald  i  uscatș

primăvara i toamna), cât i depunerii  masivei înăl imi a Ivăne ului în calea vântuluiș ș ț ț

dominant. Forma iunile deluroase din jur (Ciolanu, Târcov, Botanu, Bocu) precum iț ș

îngustările de văi pe care le creează (Bădila, Robe ti) constituie piedici nu numai înș

calea maselor de aer dinspre nord, ci i în a celor dinspre sud, condensând pe climaș

sud-estică cantită i de precipita ii mai mari fa ă de zona de nord –vest ( la Pîrscov 660ț ț ț

mm anual).

Specificul climatului local se reflectă şi în procesul inversiunilor de temperatură

condiţionat atăt de prezenţa albiei late a râului Buzău cât şi a versanţilor fragmentaţi

înconjurători. Acest lucru conduce la o creştere a valorii  termice pe frunţi de terasă.

Acest climat de adăpost face ca uneori să fie mai cald în zona deluroasă decât în luncă.

Precipitaţiile  - media  anuală  este  de 600-800  mm cu un maxim la  sfârşitul

primăverii - începutul verii şi la sfârşitul iernii - începutul primăverii, când se pot produce

viituri pe principalii torenţi.

Vântul - în depresiunea supcarpatică a Pîrscovului centrată în culoarul Buzăului,

vale longitudinală, vânturile predominante sunt NV 26,8% urmat e cel SV 12,8% şi cel
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de nord sub 10%. Viteza medie anuală este cuprinsă între 3-5 m/s. Vântul de NV bate

cu o viteză de 4,5 m/s, iar vântul de nord are o viteză mai mare de 4,9 m/s.

Vântul  de  sud-vest,  numit  la  noi  “Saracila”  iar  in  Peninsula  Balcanica  “Zefir”

aduce, de regula, aer cald dinspre nordul Africii peste Mediterana, ridica temperaturile

stratelor  inalte  de  aer,  creste  capacitatea  de  retentie  a  atmosferei  si  reduce

precipitaţiile.

De regula, la cateva zile dupa "Saracila” incepe sa bata “Crivatul” dinspre nord,

nord-est sau est care, desi vine dinspre Eurasia uscata, scade temperature aerului si

reduce capacitatea de retentive a atmosferei, provocând apariţia precipitaţiilor.

Singurul vant care aduce direct precipitaţii in zona este "Austrul” sau "Munteanul” care

bate dinspre nord-  vest,  peste Europa de Vest  si  Centrala,  purtând umiditate de la

Oceanul Atlantic.

II.2.3. Vegetatia si fauna

Vegetaţia este caracteristică zonelor deluroase, în care datorită unui relief etajat,

apar atât speciile caracteristice stepei, în Lunca Buzăului, cât i cele de gorunet, peș

versan i i platou. În componen a floristică a asocia iilor ierboase, cele mai frecventeț ș ț ț

specii sunt: năgara, ru cu a de primăvară, păpădia de stepă. Cele mai mari suprafe eș ț ț

cu paji ti  de stepă sunt  la  nord-vest  de Pîrscov,  spre  dealul  Botanului  în  domeniulș

gorunetelor cu elemente termofile.

Pe  terenurile  în  pantă  ale  Bădilei  i  ale  Robe tiului  se  întâlnesc  frecventș ș

cimbri orul,  coada  oricelului,  scaiul  dracului,  busuiocul  de  câmp.  Tot  aici  sunt  iș ș ș

arbu ti: porumbarul, măce ul etc.ș ș

De asemenea, în zona Pîrscovului, pe Valea Buzăului i Bălăneasa s-au găsitș

scumpia, cărpini a, în partea de nord-vest a Pîrscovului există liliacul sălbatic, specieț

carpato-balcano-anatolică  (la  noi  se  întâlne te  la  Piatra  cu  Lilieci  de  pe  dealulș

Botanului). Deosebit de interesante sunt tufări urile care ocupă suprafe e mai mari maiș ț

ales pe terenurile afectate de eroziune: cătina, păducelul, lemnul câinesc, cornul, toate

acestea protejând versan ii contra eroziunii i ajutând la refacerea stratului de sol.ț ș



23Strategie de Dezvoltare 2017 – 2020, Pirscov
Pe aluviunile în curs de fixare din lunca Buzăului se instalează diferite specii de

salcie, plop, piciorul coco ului,  pipirig. Pe terenuri cu sol neevoluat, dar cu oarecareș

umiditate  (  alunecări  de  teren,  râpe,  maluri  de  pâraie  –  la  Robe ti,  Bădila,  Luncaș

Frumoasă), se dezvoltă abundent podbalul.

Pe izlazul comunal predomină paji tile secundare derivate aflate în diferite stadiiș

de înierbare i în elenire. Vegeta ia este formată din pir gras, laptele câinelui, lucernăș ț ț

galbenă, firu a cu bulbi.ț

În lungul drumurilor, căilor ferate, în împrejurimile a ezărilor omene ti este bineș ș

dezvoltată vegeta ia ruderală care invadează adesea i pă unile, îndeosebi în lungulț ș ș

văiugilor.  Printre  cele  mai  caracteristici  specii  se  enumeră:  pălămida,  turta,  diferite

crucifere, răchita, brusturele, varga ciobanului. Acest tip de vegeta ie apare în cur i, peț ț

lângă grajduri i arcuri de vite, stâne, pe lângă cărări i drumuri.ș ț ș

vegeta ia  halofilă  se  dezvoltă  pe  locuri  saline,  fiind  o  vegeta ie  intrazonală.ț ț

Asocia ii  de  iarbă de  sărătură,  iarba minciunii,  talpa  gâ tii  apar  la  Bădila  i  Luncaț ș ș

Frumoasă, în nordul i respectiv vestul comunei Pîrscov.ș  

este specifică zonei de deal. Zona de luncă este favorabilă culturilor agricole,

predominante fiind cele de porumb i lucernă.ș

Fauna  se  caracterizează  de  asemenea  prin  existen a  majorită ii  animalelorț ț

întâlnite în Subcarpa i: mamifere, păsări, reptile, insecte. Mamiferele caracteristice sunt:ț

căprioara,  porcul  mistre ,  popândăul,  oarecele  de  câmp,  iepurele,  vulpea,  pisicaț ș

sălbatică,  lupul,  ursul  i  linxul.  Dintre  rarită ile  faunistice  apar  scorpionul  i  viperaș ț ș

comună.  Cele  mai  cunoscute  păsări  sunt:  gai a,  potârnichea,  ciocârlanul,  vrabia  deț

casă,  rândunica,  stăncu a,  ciocănitoarea mare.  În  râpele  i  malurile  abrupte  î i  facț ș ș

cuiburile prigoria i lăstunul de mal, mai ales la robe ti.ș ș

În mediul acvatic întâlnim scobarul, mreana, cleanul. De asemenea se întâlnesc

vertebrate cu respira ie aeriană, broasca de lac, broasca verde, arpele de apă, careț ș

trăiesc  în  apă dar  i  pe  uscat  i  nu  se  îndepărtează prea mult  de  mediul  acvatic.ș ș

Insectele cele mai des întâlnite sunt lăcustele, greierii, cosa ii i fluturii. ș ș

In gospodarii sunt crescute animale si pasari domestice : cabaline, bovine, ovine,

caprine, găini, rate, gaste, curci, bibilici ,păuni, porumbei.
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II.2.4 Solurile

Solurile sunt variate pe o suprafa ă cu totul restrânsă, ele fiind diferite în Luncaț

Buzăului  i  Bălănesei, fa ă de cele situate pe terasele  mai înalte sau pe versan i.ș ț ț

Predominante sunt solurile brune-podzolice pe terasele i pante, brune i rogosoluri peș ș

terasele joase i aluviuni în luncă. Datorită defri ărilor masive, o parte din terenurileș ș

dispuse în pantă au fost supuse eroziunii accentuate sau chir dezlăn uirii altor proceseț

de distrugere (alunecări de teren, curgeri noroioase)

Cernoziomurile, care se întâlnesc în zona de contact a dealurile cu câmpia, ocupă

o mare parte a zonei levantin – cuaternară i în terasele Buzăului (aval de Pîrscov).ș

Sunt puternic i moderat levigate în cea mai mare parte cultivate.ș

Datorită prezen ei masivelor de sare în culmile nordice i nord-vestice, în uneleț ș

locuri apar sărăturile i mici găvane cu saramură. La Valea Sării, în pădure, întâlnimș

câteva cratere de vulcani noroio i, cu o slabă activitate, care scot la suprafa ă noroiș ț

sărat (brom, iod,clor, fier .a.)ș

II.2.5 Hidrografia

Resursele de apă din acest areal depind în primul rând de apele provenite din

precipita ii, din însu irile solurilor, ale rocilor, de panta terenului, de gradul de acoperireț ș

cu vegeta ie  care  determină propor ia  de  apă înmagazinată în  rezervorul  subteran,ț ț

scursă prin re eaua de râuri ori evaporată. Apele de adâncime sunt reprezentate prinț

ape  fosile,  în  partea  de  zăcământ  care  înso esc  structurile  petrolifere  i  prin  celeț ș

vadoase infiltrate în decursul timpului până la adâncimi destul de mari. Prezen a lor aț

fost pusă în eviden ă prin foraje i de o serie de izvoare minerale cu calită i terapeuticeț ș ț

destul de variate. Aceste ape, în afara izvoarelor minerale, sunt în prezent mai putin

utilizate economic.



25Strategie de Dezvoltare 2017 – 2020, Pirscov
Orizonturile de ape freatice locale, de pe versan ii sculpta i în marne i argile, deț ț ș

cele mai multe ori sunt principalul factor care favorizează declan area alunecărilor deș

teren. Cu excep ia apelor freatice din apropierea masivelor de sare unde apar izvoareț

cu ape clorurate,  mineralizarea apelor  freatice este cuprinsă între  200-500 mg/l,  cu

valori mai mari în arealul rocilor miocene i mai mic în cele pliocene. calitatea bună aș

apelor freatice, în special a celor din depozitele de terasă i de luncă, permite folosireaș

lor cu succes la alimentarea cu apă a localită ilor în irate de-a lungul văilor (Pîrscov,ț ș

Bădila, Robe ti), de i orizonturile freatice au capacită i mai mici.ș ș ț

Pânza de ape freatice este în general apropiată de suprafa ă, în unele locuriț

putând fi întâlnite izvoare ce ies la lumina zilei. Nivelul apei în fântâni variază între 1-6m

la Pîrscov i 6-10 m la Robe ti. Legat de aceasta, precum i datorită alunecărilor deș ș ș

teren frecvente s-au format lacurile de la  Bădila Vârf,  populate în  trecut  cu diverse

specii de pe te. Debitul apelor freatice este relativ bogat, iar nivelul lor prezintă în timpș

varia ii mici, mai ales în zonele joase ale văilor i depresiunilor, unde este alimentat deț ș

apele freatice de versant. Fântânile nu seacă niciodată. Aval de micul sinclinal Pîrscov,

în cuprinsul căruia râul Buzău are un curs longitudinat, anticlinalele Robe ti, Berca iș ș

sinclinalele Unguriu pe care le traversează, au roci diferite în ax, ceea ce influen eazăț

nu numai morfologia apei i versan ilor, ci i regimul lor de scurgere. Bălăneasa, afluentș ț ș

de stânga al Buzăului i care î i desfă oară pe teritoriul comunei Pîrscov numai cursulș ș ș

inferior, izvoră te de pe clina sudică a dealului Ivăne u (1991 m), are o lungime de 28ș ț

km i o suprafa ă a bazinului de 188 kmp. Ca afluen i prime te Murătoarea i Valeaș ț ț ș ș

Roatei, ambii în lungul depresiunii Trestia- Odăile-Pîrscov.

II.2.6. Resurse naturale

Datorită zonei pomicole în care este situată comuna Pîrscov, una dintre cele

mai  profitabile  ocupa ii  a  fost  prelucrarea fructelor  i  producerea celebrei  ” uici  deț ș ț

Pîrscov”.  În  strânsă  legătură  cu  producerea  acesteia  se  înmul esc  i  unită ile  deț ș ț

desfacere. Astfel, în anul 1919, arhivele Primărie Pîrscov înregistrează 12 cârciumi, din
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care 3 în Bădila (pentru prima dată în acest sat), 3 în Lunca Frumoasă, 4 în Pîrscovul

de Sus i 2 în Pîrscovul de Jos.ș

Pe lângă activitatea comercială de prelucrare a resurselor oferite de livezile de

pomi  fructiferi  ce  îmbrăcau pantele  domoale  ale  dealurilor,  în  comuna Pîrscov  s-a

dezvoltat i o adevărată industrie de exploatare a lemnului, a resurselor oferite de solș

i de subsol (gips i piatră calcaroasă, caolin i ocru) i de albia râului Buzău (pietri ). ș ș ș ș ș

Ca resurse ale solului menţionăm păşunile, fâneţele şi pădurile.

II.3. Repere istorice

Dintotdeauna,  inut  de confluen ă,  zona Buzăului  a fost  spa iul  de trecere iț ț ț ș

întâlnire pentru strămo ii  no tri  de pe ambii  versan i  ai  Carpa ilor, de la Dunăre iș ș ț ț ș

Marea Neagră. Apele multe i bogate, zăcămintele de sare ce ies în multe locuri laș

suprafa ă i clima, de cele mai multe ori blândă în depresiuni i pe firul apelor, au făcutț ș ș

ca  aceste  meleaguri  să  fie  locuite  mereu.  Nu  este  de  neglijat  faptul  că  în  zona

subcarpatică a Buzăului, situată la limita spa iului îngust între Carpa i i Dunăre, peț ț ș

unde s-zu scurs mul imile migratoare, a constituit  în mai toate epocile un adevăratț

adăpost pentru comunită ile bă tina e.ț ș ș

Primele  mărturii  arheologice  au  fost  la  începutul  secolului  în  satul  Lunca

Frumoasă când a fost descoperită o secure din bronz de tip ufalău. Istoricii C. Moisil, I.Ț

Andrie escu, V. Pîrsvan, E.C. Dunăreanu, Al. Vulpe se referă în lucrările lor la aceastăș

piesă. O achizi ie senza ională – un tezaur din secolul al V-lei d.Hr., cuprinzând pieseț ț

de aur -  avea să ajungă la Muzeul Na ional al Antichită ii în anul 1941, descoperireț ț

rămasă  din  păcate  fără  urmări  pe  tărâmul  investiga iei  istorice,  datorită  vremurilorț

tulburi care au urmat.

Primul document care atestă existen a Pîrscovului ca localitate este datat 13ț

aprilie  1515  i  este  dat  de  Neagoe  Basarab  unor  mari  boieri  care  de i  îsi  aveauș ș

re edin e în  alte  sate unde putuseră  să comaseze terenuri  i  să le  muncească cuș ț ș

rumâni,  ei  totu i  trăiau prin târgurile mari,  în special  la Târgovi te i  Bucure ti,  fiindș ș ș ș
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curteni în anturajul voievodului i înso indu-l ca atare în vizitele acestuia prin ară. Deș ț ț

aceea acest document este datat în Olteni a unde ace ti boieri l-au înso it într-o vizită.ț ș ț

” 1515 (7023) aprilie 13, Olteni a. ț

Din mila lui Dumnezeu, io Neagoe Basarab voievod i domn a toată ara Ungrovlahiei,ș ț

fiul bunului Basarab voievod. Dă domnia mea această poruncă a domniei mele slugilor domniei

mele lui Tatu vătaf cu fii săi, i lui Voico cu fii săi i cu fra ii săi i cu fii lor i lui Mătea cu fii săiș ș ț ș ș

i cu fra ii săi i cu fii lor, ca să le fie Pîrscovul tot, dela gura Văii Purcarului, până la mănastireaș ț ș

lui Radul postelnicul. i iară i să le fie pănătăul, până unde se împreună cu hotarul Pîrscovului.Ș ș

i iară i să-i fie lui Dragomir cu fii săi i lui Banul cu fii săi i lui Manea cu fii săi i cuȘ ș ș ș ș

nepo ii săi, i lui intea cu fii săi, să le fie dela mănastirea lui Radul postelnic în sus, până înț ș Ț

hotarul lui Todosie i pe vale în sus pe Valea Olmetului, până în hotarul Sibeceului, pentru căș

au dobândit-o cu dreaptă i credincioasă slujbă dela domnia mea.ș

Pentru aceasta domnia mea am dat  ca să le  fie ocină i  de ohabă,  lor  i  fiilor  lor,ș ș

nepo ilor i strănepo ilor lor i de nimeni neatins, după spusa domniei mele. Ispravnic Tetiu dinț ș ț ș

Pîcleni.

Scris în Olteni a, în luna Aprilie, ziua 13 în anul 7023(1515)ț

Io Basarab voievod, din mila lui Dumnezeu domnul” ( Arhivele Statului Bucure ti, S.I.,ș

doc. nr. 208,orig. slav,hârtie, pecete aplicată, căzută.traducere în rom. din 1851 iunie 8).

     Nouă obiective din comuna Pârscov sunt incluse pe lista monumentelor istorice din 

jude ul Buzăuț  ca monumente de interes local. Trei dintre ele sunt situri arheologice. În 

situl de la Bădila, aflat la 2 km nord-vest de coala din sat s-au descoperit o a ezare dinș ș

perioada Halstatt (secolele al XII-lea–al V-lea î.e.n.) i una din epoca migra iilor ș ț

(secolele al II-lea–al IV-lea e.n.). La Pârscov, în centrul satului, se află urmele unei 

a ezări apar inândș ț  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”, el cuprinzând o 

a ezare din Epoca Bronzului i una fortificată geto-dacică, din perioada Latène (secolul ș ș

I î.e.n.).

Patru obiective sunt clasificate ca monumente de arhitectură. Biserica „Sfântul Nicolae” 

cu clopotni a ei, datând din 1884 se află în satul Lunca Frumoasă. Celelalte trei sunt ț

http://www.wikiwand.com/ro/Lista_monumentelor_istorice_din_jude%C8%9Bul_Buz%C4%83u
http://www.wikiwand.com/ro/Lista_monumentelor_istorice_din_jude%C8%9Bul_Buz%C4%83u
http://www.wikiwand.com/ro/Epoca_Bronzului
http://www.wikiwand.com/ro/Cultura_Monteoru
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case din satul Pârscov: una din secolul al XVII-lea în stadiu de ruine, altele două („casa 

cu fânar” i casa Gheorghe Tocileanu) datează din 1920.ș

Din 1968, după aprobarea Legii nr. 2 privind organizarea administrativ-teritorială 

a României (în vigoare şi în prezent), s-a revenit la sistemul de organizare pe 2 paliere: 

judeţ şi oraş-comună si astfel Pîrscov a devenit comună componentă a judeţului Buzău.

CAPITOLUL III
ANALIZA SITUATIEI CURENTE

Pentru a analiza situatia curenta s-a initiat evaluarea mediului economico social

si  a potentialului  local  pentru a forma si  implementa politici  si  programe, bazate pe

oportunitati locale si adresate necesitatilor zonale.

Domeniile de analiza au fost grupate astfel: situatia economica, caracteristicile

demografice, caracteristicile fortei de munca, pozitia geografica, infrastructura fizica si

de comunicatii, mediul de afaceri, resursele educationale, sistemul social, urbanismul,

patrimoniul,  calitatea  vietii  si  a  mediului.  Domeniile  mentionate  au  fost  impartite  in

diverse  categorii  pentru  a cuprinde o paleta  cat  mai  larga si  reprezentativa  a  vietii

economico-sociale a comunei Pîrscov:

1. Agricultura, silvicultura si dezvoltare rurala:

               Agricultura

Productia vegetala

Pomicultura

Zootehnie

Silvicultura

2. Infrastructura si Mediu 

Infrastructura de transport
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Infrastructura de utilitati

Sanatate

Mediu

3. Economic 

Comert

Servicii

4. Educatie si cultura 

Invatamant

Cultura

5. Resurse Umane 

Populatia

Piata muncii

III.1. Agricultură, silvicultură i dezvoltare ruralăș

III.1.1. Agricultura

Zootehnia,  apicultura,  pomicultura,  cultivarea legumelor,  se dezvolta  in  sector

particular, cea mai mare parte a forţei de munca ocupata lucrând in acest domeniu.

Suprafata locala administrativa a comunei Pîrscov este de 5841,13 ha din care:

 suprafata agricola este de 3.451,13 ha – 59,08%

 suprafata neagricola 2.390 ha 40,92% din total teritoriu.

    Terenul arabil aflat pe raza comunei este de 335 ha – 5,73%, fanete naturale –

859 ha – 14,70%,  pasuni  1.938,3 ha – 33,18%, livezi 316 ha – 5,4% si vie – 3 ha –

0,05%.

    Suprafata ocupata de paduri si alte terenuri forestiere este de 1.637 ha –

28,02%.

Terenul  agricol,  în  proporţie  de  58,03%  se  află  în  proprietate  privată,  iar

terenurile neagricole în proporţie de 20,32%.
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III.1.2. Productia vegetala

Avand in vedere suprafata mare de livadă în zonă sunt livezi de meri, pruni, nuci,

cai i, iar în fiecare gospodărie găsim vi ini, cire i, peri, gutui, piersici.  De asemenea înș ș ș

toate grădinile se cultivă legume,atât în câmp cât i  în solarii,  căp une, insa numaiș ș

pentru consum propriu.

III.1.3. Pomicultura

In  comuna  Pîrscov,  sectorul  pomicol  este  dezvoltat  si  poate  reprezenta  o

oportunitate de investitii  ulterioare, livezile fiind intinse pe 316 ha fiind favorizate de

conditiile pedoclimatice.

Regimul termic al lunii iulie - gradientul termic vertical al acestei zone cuprinde

21°C  în  zona  depresionară  şi  18°  C  pe  versanţi.  Această  temperatură  ridicată

favorizează cultura pomilor fructiferi - pruni, meri, peri şi a viţei de vie.

III.1.4. Zootehnia

O  contributie  importanta  la  dezvoltarea  zootehniei  in  comuna  Cislau  o  are

suprafata de pasune existenta. Efectivul de animale al  comunei insumeaza  385 de

bovine, dintre care 308 adulte, 600 de porcine, 2.200 de ovine, dintre care 1800 adulte,

400  caprine,  dintre  care  250  adulte,  64  de  cabaline,  2100  familii  de  albine.  Hrana

animalelor este asigurata de cele peste 2790  ha de pasune i fânea ă, precum si deș ț

suprafetele cultivate cu plante de nutret. 

Efectivul de pasari al comunei se imparte in 10.000 capete (gaini, gaste, rate si

curci) care sunt crescute in gospodariile populatiei. 

Efectivele de animale din gospodăriile comunei Pîrscov, se prezintă astfel:
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Localitatea Bovine Ovine Caprine Porcine Păsări Cabaline
Familii
albine

Magari

Pîrscov 385 2.200 400 600 10.000 64 2100 10

Total comună 385 2.200 400 600 10.000 64 2100 10

Pentru a se ajunge la un standard european de dezvoltare, la nivelul comunei

Pîrscov  se  doreste  infiintarea  unor  asociatii  pentru  crescatorii  de  animale  si  pentru

producatorii mici in vederea reprezentarii intereselor acestora. Totodata este necesara

si atragerea investitorilor in domeniul prelucrarii laptelui, a carnii de porc si a carnii de

vita.

III.2. Infrastructura si Mediu

III.2.1. Infrastructura de transport

Comuna Pîrscov este situată în partea de nord-vest a municipiului Buzău la o

distan ă de 31,68 km în extremitatea răsăriteană a Subcarpa ilor Buzăului, având accesț ț

din 203 L care face legătura cu DN 10 oseaua Buzău-Bra ov.ș ș

Depresiunea Pîrscovului se dezvoltă i spre nord pe o lungime de cca 2 km peș

cursul inferior al pârâului Bălăneasa la confluen a cu râul Buzău. din ora ul Buzău seț ș

poate ajunge i pe calea ferată linia CFR 504 actualmente privatizată, comuna aflându-ș

se la cca. 30 km (prin gara Pîrscov, halta Bădila fiind astăzi dezafectată).Calea ferată a

fost  construită  între  1908-1909 de către Societatea Goetz,  iar  în  contract  prevedea

printre obliga ii i  înfiin area unei fabrici de cherestea, obligativitatea transportului cuț ș ț

cărău i români i construirea unei căi ferate de la Buzău spre Nehoia u.ș ș ș

Legătura dintre comuna Pîrscov i satele Pălici i Ursoaia apar inând comuneiș ș ț

Vipere ti se face pe DC 81 cu trecere prin satul Bădila, drum ce a fost modernizat pe oș

lungime de 6 km până la ie irea de pe teritoriul U.A.T.-ului. Pe lângă acesta mai existăș

i  alte  drumuri  de  importan ă locală:  DC 90 care  face legătura  cu  satele  din  nord,ș ț
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repectiv Runcu, Trestieni i Târcov, DC 79 care face legătura prin Robe ti-Măgura cuș ș

DN10 i DC 143 (modernizat) care leagă centrul civic al re edin ei comunale de gară,ș ș ț

de-a lungul căruia sunt Primăria, coala Gimnazială Pîrscov, Postul de Poli ie, OficiulȘ ț

Po tal.ș

DJ  203L  leagă  cu  întreruperi  municipiul  Buzău  de  nord-vestul  jude ului  prinț

Berca, cu sincope în Cojanu, mergând spre Cozieni.

Podul metalic de pe DC 79 care timp de 60 de ani a făcut posibilă traversarea

râului Buzău a fost dezafectat în anul 2000 fiind înlocuit de cel actual din beton.

III.2.2. Infrastructura de utilitati

Alimentarea cu apa

In comuna Pîrscov, alimentarea cu apă se relizează prin captări din surse de

suprafaţă, prin 2 drenuri orizontale şi un puţ colector. Din pu ul colector apa trece prinț

sta ia de clorinare situată la o distan ă de 11.5 m de pu ul colector, având rolul de aț ț ț

asigura dezinfec ia apei captate i concentra ia de clor de siguran ă a acesteia înainteț ș ț ț

de a fi trimisă în re eaua de distribu ie pentru consum. Apa captată în pu ul colector,ț ț ț

după clorinare ajunge în 2 bazine ce au o capacitate de 300 mc fiecare, situate la o

distan ă de 1600 m fa ă de sta ia de pompare i la o diferen ă de nivel de 100 m. ț ț ț ș ț

 Sunt racordate la această reţea satele Pîrscov, Lunca Frumoasă, Robe ti  şiș

Bădila. Lungimea simplă a reţelei este de 35 km. Serviciul este asigurat de Consiliul

Local Pîrscov – Serviciul Apă. Astfel sunt deservite 1200 gospodării ale populaţiei (din

care 80 apartamente) şi 50 agenţi economici şi instituţii publice.

Instalaţia  centrală  de  alimentare  cu  apă  deserveşte  doar  59%  din  numărul

gospodăriilor  de  la  nivelul  comunei,  restul  aprovizionându-se  din  cele  95  fântâni

selecţionate;  pe baza probelor prelevate,   s-a constatat  că 60%  dintre  acestea nu

corespund parametrilor de potabilitate, în principal datorită igienizărilor şi dezinfecţiilor

deficitare.

Canalizare
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In comuna Pîrscov exista reţea de canalizare menajera in satul reşedinţa, restul

satelor nu sunt deservite de reţeaua de canalizare. Gospodăriile individuale au puţuri

uscate, de tip rural, de la care depunerile sunt vidanjate periodic. Apele uzate menajere,

rezultate de la instituţiile publice si  agenţii  economici sunt colectate şi  preepurate in

instalaţiile proprii de preepurare (bazine vidanjabile) ale acestora.

Apele pluviale, parţial sunt colectate de reţeaua de rigole stradale ale localităţii

iar parţial se scurg liber, in ambele situaţii, aceste ape se infiltrează in substrat sau se

descarca in paraiele care traverseaza comuna.

Alimentarea cu căldură

In anul 2003 comuna Pîrscov a fost racordată la sistemul de alimentare cu gaze

apar inând furnizorului Premier Energy S.A. Începând de atunci o parte din locuitoriiț

comunei au trecut la sistemul de încălzire al locuin elor prin centrale i convectoare peț ș

gaze, procesul continuând i în prezent. O altă modalitate de încălzire a locuin elor,ș ț

care începe să fie din ce în ce mai folosită este cea a centralelor cu lemne, rămânând

însă i utilizatori de sobe cu combustibil solid. Prepararea hranei se realizează la ma iniș ș

de  gătit  tip  aragaz  racordate  la  sistemul  de  alimentare  cu  gaze,  gaze  lichefiate

îmbuteliate i sobe de gătit cu lemne. ș

              Alimentarea cu energie electrica

In  prezent  comuna Pîrscov este racordata la  sistemul  energetic  naţional  prin

intermediul statiei de alimentare-transformare de 20 KV care se gaseste in majoritatea

satelor componente ale comunei. Consumatorii casnici individuali si agenţii economici

sunt  alimentati  cu  energie  electrica  prin  reţelele  electrice  de  medie/joasa  tensiune

precum si posturile de transformare existente si figurate in planuri. Reţelele electrice

sunt executate preponderent aerian, pe stâlpi de beton.             

Telefonie si cablu TV



34Strategie de Dezvoltare 2017 – 2020, Pirscov
Localitatile  componente  ale  comunei  sunt  prevăzute  cu  instalatii  de  telefonie

avand ca abonaţi agenţi economici si casnici. Reţelele de telefonie sunt pozate aerian

pe stâlpii  de  beton ai  reţelei  electrice  de joasa tensiune.  Din  punctul  de  vedere  al

telefoniei i internetului mobil, teritoriul comunei este acoperit de antenele principalelorș

companii:  Vodafone,  Orange,  Telekom,  Digi  Mobil.  Televiziunea  digitală  ajunge  la

consumatori  prin  intermediul  antenelor  parabolice  TELEKOM  si  DIGI,  dar  i  prinș

intermediul cablului de la AKTA pe intreg teritoriul localitatii.  Accesul la internet este

asigurat prin fibră optică sau cablu internet de către TELEKOM, AKTA si ADI PROF

SRL.

Gospodăria comunala

La nivelul localitatii Pirscov, functioneaza serviciul de salubrizare administrat de

catre CONSILIUL LOCAL PIRSCOV-SERVICIUL SALUBRIZARE conform HCL nr 40

din 20.10.2016 si  cuprinde activitati  de colectare separate si  transportul  separate al

deseurilor  municipale  si  al  deseurilor  similare  provenite  din  activitati  comerciale  din

industrie si institutii, inclusiv  fractii colectate separat,fara a aduce atingere fluxului de

deseuri  de  echipamente  electrice  si  electronice,baterii  si  acumulatori   ,acesta  fiind

organizat pe baza urmatoarelor principii:

-protectia sanatatii publice;

-autonomia locala si descentralizarea;

- responsabilitatea fata de cetateni;

- conservarea si protectia mediului inconjurator;

- calitatea si continuitatea serviciului;

- tarife echilibrate si accesibile tuturor utilizatorilor;

- nediscriminarea si egalitatea utilizatorilor;

- transparenta,consultarea si antrenarea in decizii a cetatenilor; 
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- administrarea corecta si eficienta a bunurilor din proprietatea publica ;

- securitatea serviciului;

- dezvoltarea durabila.

Analizand situatia  comunala  a  gestionarii  deseurilor  desprindem urmatoarele

concluzii :

a. Sub  aspectul  colectarii  si  transportului  deseurilor  situatia  actuala  prezinta

urmatoarele particularitati:

- colectarea selectiva este inca la inceput dar se constata un trend pozitiv al

acesteia;

-conform ultimelor raportari  la nivel  comunal  nu s-a realizat  decat  in mica

partea colectarea separata a deseurilor periculoase din deseurile municipale.

b. In ceea ce priveste reutilizarea deseurilor situatia deseurilor se prezinta astfel:

   - Nivelul scazut de reciclare;

   - Capacitati foarte mici de sortare;

III.2.3. Sanatate

Analiza  privind  asistenta  medicala  in  comuna  Pîrscov  a  scos  in  evidenta

urmatoarele informatii:

 în prezent în comuna Pîrscov funcţionează 3 cabinete medicale de familie,

un  cabinet  stomatologic  şi  un  cabinet  medical  de  specialitate.  Acestea  sunt

deservite de 4 medici şi 4 cadre medii sanitare.;

 3 farmacii in satul resedinta de comuna deschise apte zile din apte;ș ș

 distanta fata de cel mai apropiat spital – 31,68 km.

 Până în anul 2011 a func ionat în comuna Pîrscov Centrul de Sănătateț

Pîrscov. După desfiin are acesta a fost preluat de Consiliul Jude ean Buzău iț ț ș

transformat  în sec ie exterioară a Spitalului Jude ean Buzău. Clădirea în care aț ț

func ionat sec ia de interne a fost reabilitată i dotată i va func iona un centruț ț ș ș ț

multifunc ional de zi.ț
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III.2.4. Mediu

Activitatea umana are efecte complexe asupra mediului natural, atat pozitive, cat

si negative. Solul este prima resursa ce poate fi transformata intens datorita factorului

antropic. Exista o serie de activitati prin care se ajunge la degradarea solurilor. Intre

acestea se enumera:

 Aplicarea unor agrotehnici necorespunzatoare care duc la tasarea solului;

 Poluarea solului  prin tratamente chimice intense si  irationale (pesticide,

ingrasaminte chimice) ce afecteaza panza freatica;

 Poluarea solului  si  a panzei freatice prin deversarea si  imprastierea de

dejectii animale.

Defrisarile irationale practicate in paduri transforma dramatic mediul natural atat

din punct de vedere peisagistic, cat si din punctul de vedere al echilibrului bio-pedo-

climatic, fondul forestier avand un rol foarte important in pastrarea acestui echilibru. 

Depozitarea gunoaielor in locuri neamenajate da un aspect dezolant adaugandu-

se toxicitate unora dintre materialele aruncate.



37Strategie de Dezvoltare 2017 – 2020, Pirscov

III.3. Economic

Potentialul economic cat si structurile economice pentru valorificarea acestuia au

avut  o  dinamica ascendenta,  desi  acestea nu sunt  dominant  agricole,  insa  confera

comunei Pîrscov un suport sporit de dezvoltare in perspectiva.

Activitatea industriala din cadrul comunei Pîrscov este reprezentata prin cateva

unitati  economice  care  prelucreaza  in  general  resursele  existente  in  teritoriu  si

angajeaza o parte importanta din populatia activa a comunei.

Activităţile economice care s-au dezvoltat în comuna Pîrscov, s-au bazat în mare

măsură pe valorificarea resurselor locale, în special a lemnului şi produselor agricole

vegetale şi animale. Dintre acestea amintim:

Agrotehni
ci 

necorespu
nzătoare

Agrotehni
ci 

necorespu
nzătoare

Tratament
e chimice
Tratament
e chimice

DefrişăriDefrişări

Deversări 
necorespunz

ătoare ale 
dejecţiilor

Deversări 
necorespunz

ătoare ale 
dejecţiilor

- alunecări de 
teren
-degradare 
fizică, chimică, 
biologică
- infertilitate
- poluarea 
apei freatice

- alunecări de 
teren
-degradare 
fizică, chimică, 
biologică
- infertilitate
- poluarea 
apei freatice
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 un destin  aparte  în  imaginea economiei  comunei  Pîrscov l-a avut  Fabrica de

Conserve. Intrată în func iune în 1942, fabrica producea marmeladă, dulce uri,ț ț

compoturi i alte conserve alimentare. În anul 1948, de exemplu, se produceauș

500 tone de marmeladă. În 1969 fabrica exporta în 14 ări: URSS, RDG, Anglia,ț

Belgia,  Olanda,  Suedia etc.  După mai  multe  transformări  suferite  de-a lungul

timpului  în  ceea  ce  prive te  forma  de  organizare,  în  anul  1990  odată  cuș

retrocedarea suprafe elor agricole conform Legii 18/1991, unitatea pierde o parteț

din terenurile pe care le administra i o parte din construc iile unde func ionauș ț ț

centrele de colectare. În anul 2003 societatea este vândută unui om de afaceri

străin  care,  după  ce  investe te  în  repararea  i  retehnologizarea  acesteia  oș ș

închide, în a teptarea unui alt cumpărător. În prezent nu produce.ș

 existen a în Pîrscov, dar i în comunele limitrofe a unor mari suprafe e de liveziț ș ț

de pruni i limitarea producerii uicii în cazanele proprii, în condi iile în care seș ț ț

ob ineau  produc ii  tot  mai  mari  de  fructe  a  dus  la  construirea  i  punere  înț ț ș

func iune  în  anul  1950  a  Distilileriei  Pârscov.  Distilăria  dispunea  de  mariț

capacită i de stocare, cisterne din beton, cisterne de sticlă subterane, cisterneț

preluate în  urma na ionalizării  de la  mo tenitorii  lui  Năstase Zamfirescu careț ș

aveau o capacitate de stocare de 50 de vagoane. Prunele, ca i borhotul erauș

stocate în budane de stejar cu o capacitate totală de 170 de vagoane.  În anul

1961 se  construie te  i  se dă în  folosin ă  un obiectiv  industrial  amplu  lângăș ș ț

Distilerie.  Este vorba despre un uscător de fructe,  unitate care conservă prin

deshidratare diferite produse agricole (ceapă, cartofi, ardei) i fructe. În procesulș

tehnologic unele opera iuni erau executate mecanic: transportul, sortarea, tăiatul,ț

selec ionatul,  sterilizarea  etc.  Produc ia  ob inută  era  în  mare  parte  destinatăț ț ț

exportului. După anularea vechii legisla ii cu pricire la producerea alcoolului seț

limitează tot mai mult posibilită ile de aprovizionare cu materie primă a distilăriei,ț

oamenii preferând să- i prelucreze produc ia de fructe în cazane proprii. Astfelș ț

uica a devenit unul din produsele ce aduce locuitorilor venituri importante. Înț

aceste condi ii,  în anul 1996, Distileria Pîrscov î i  încetează activitatea, iar înț ș

anul 2002 este cumpărată de S.C. Nuraly Company S.R.L. care o reprofilează pe
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prelucrarea primară a materialului lemnos i are în prezent aproximativ 23 deș

salaria i.ț

 în ceea ce prive te agricultura, putem spune că în urma confiscării terenurilor aș

luat fiin ă în 1946 o fermă.  Ini ial aceasta a fost unitate independentă formatăț ț

numai din terenurile i imobilele expropriate din localită ile Odăile – Bălăne ti -ș ț ș

Cozieni – Pîrscov – Robe ti de inând o suprafa ă de 1400 ha teren cu pă uni,ș ț ț ș

livezi, fâne e i vii, teren arabil, dar i patru conace (clădiri de locuit cu anexe).ț ș ș

Din 1959 a apar inut de IAS Cislău,  iar  din 1970 a trecut  în  subordinea IASț

Cânde ti. Ferma a de inut  clădirile i anexele de la expropriere, având patruș ț ș

brigăzi în punctele: Bădila, Pîrscov i Robe ti. A avut 12 muncitori, 2 tractori ti,ș ș ș

iar muncile de sezon erau efectuate cu lucrători sezonieri.

 în anul 1997 s-a înfiin at în comuna Pîrscov o firmă membră a F&J – Sinoromaț

Industry  Com  S.R.L.  care  are  ca  obiect  de  activitate  industria  tutunului  iș

fabricarea igaretelor cu tutun românesc. Ini ial aceasta a func ionat cu un numarț ț ț

de 60 de angaja i i de aici plecau spre export aproximativ 4 containere pe lună.ț ș

În  anul  2006  aceasta  s-a  modernizat,  produc ia  desfă urându-se  în  spa iiț ș ț

moderne, aprox. 7000mp cu instala ii  competitive i a devenit China Tobaccoț ș

International Europe Company S.R.L., ajungând la un număr de 450 de angaja i,ț

dintre care aproximativ 75% proveni i din localitatea Pîrscov.ț

 în anul 1998 a luat fiin ă o altă firmă membră a F&J, S.C. Lemnking Industryț

Com S.R.L., având ca obiect de activitate prelucrarea lemnului, care ini ial a avutț

25 de salaria i i func iona cu 4 camere de uscare. Perioada de vârf a acesteiaț ș ț

în desfă urarea activită ii a fost în anii 2000-2001 când aici au lucrat aproximativș ț

800 de oameni,  ajungând să exporte chiar i  1000 de containere cu materialș

lemnos pe lună, spa iul de prelucrare mărindu-se considerabil, ajungând la 68 deț

camere de uscare.

 in 2003 s-a infiin at  Vortex International S.R.L., creând astfel 120 de locuri deț

muncă, unde se realizau produse elctrocasnice. Activitatea acesteia a încetat în

luna iulie 2014.
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 în 2004 s-a înfiin at în cadrul S.C. Lemnking Industry Com S.R.L. o fabrică deț

parchet i una de becuri ecologice, care în prezent nu desfă oară activitate.ș ș

 Prima societate privată din comuna Pîrscov înfiin ată în 1990 a fost S.N.C. Marinț

Bebe cu emblema ”Bebeto„ , care avea ca obiect de activitate comer ul.ț

In  prezent  activitatea  economica  pe  raza  comunei  se  prezintă  dupa  cum

urmeaza:

III.3.1. Comert si servicii

Zona  comerciala  este  destul  de  variată  i  bogată  fiind  alcatuită  din  spatiiș

comerciale si de alimentatie publica cu caracter privat. Astfel în satul Pîrscov există o

sta ie PECO, 2 sta ii GPL, o spălătorie auto, 3 magazine de materiale de construc ii, 3ț ț ț

farmacii,  o farmacie veterinară, o farmacie fitosanitară, 3 magazine de haine, 3 mini

market-uri, 2 magazine săte ti, o feronerie, un magazin de articole de pescuit, 2 baruri,ș

4 magazine alimentare, 2 agen ii de pariuri sportive i un magazin de pompe funerare.ț ș

La Robe ti un magazin alimentar, la Lunca Frumoasă un magazin alimentar, o pizzerie,ș

o fabrică de mobilă, La Bădila 3 magazine alimentare i un bar.ș

Exista  un  târg  săptămânal  de  animale,  cereale,  produse  alimentare  şi

nealimentare in satul Pîrscov  organizat in fiecare mar i.ț

III.4. Turism

Un  punct  de  atracţie  al  comunei  îl  reprezintă  Casa  Memorială  Vasile

Voiculescu ,  situat  la  30  km de

Buzău  în  satul  natal  al  poetului,

dramaturgului  i  publicistuluiș

căruia îi glorifică existen a. Vasileț

Voiculescu  a  fost  o  personalitate

marcantă  a  literaturii  române ti,ș

membru al Academiei Române. 
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Reconstruită între anii 1986-1989, după modelul vechii locuin e, noua clădire aț

devenit casa memorială în 1996. Ini iativa înfiin ării casei memoriale a fost sprijinită fărăț ț

rezerve de doamna Gabriela Defour-Voiculescu i de domnul Radu Voiculescu, fiică iș ș

fiu ai marelui scriitor care au oferit fotografii de familie, documente, publica ii, icoane,ț

obiecte casnice, piese de mobilier,  covoare etc.  ce au apart inut scriitorului,  familieiț

acestuia i părin ilor.  A adus, de asemenea, o contribu ie remarcabilă la înfăptuireaș ț ț

acestei ini iative, domnul Teodor Voiculescu, nepot de frate al lui V. Voiculescu, care,ț

împreună  cu  fiicele  sale  Maria  i  Veronica,  au  cedat  vechea  casă  i  terenul,  înș ș

suprafa ă de 1.500 mp fără preten ii băne ti precum i alte obiecte.ț ț ș ș

În memoria scriitorului,  cu prilejul  aniversării  a 90 de ani de la na tere, la 13ș

octombrie 1974, a fost dezvelit bustul acestuia, realizat de către sculptorul Oscar Han.

Casa memorială Vasile Voiculescu este unul dintre cele mai importante obiective

turistice  din  Muntenia,  obiectiv  pe  care  nu  ar  trebui  să  îl  rata i  dacă  vă  afla i  prinț ț

apropiere.

Un alt obiectiv turistic îl reprezintă Blocurile de calcar de la Bădila, o rezerva ieț

geologică i paleontologică situată în partea central-vestică a jude ului Buzău, în zonaș ț

Subcarpa ilor de Curbură,pe Valea Buzăului, în imediata apropiere a drumului na ionalț ț

DN 10 Buzău-Covasna i  este formată din  blocuri  masive de calcar  care se înal ăș ț

abrupt din albia domoală a râului. Rezerva ia ocupă o suprafa ă de 3,02 hectare i esteț ț ș

formată  din  mai  multe  blocuri  de  calcare  i  conglomerate,  de  forme  i  dimensiuniș ș

variate, ce apar in Jurasicului superior, Mezozoicului i Cretacicului.ț ș

Locul a fost declarat arie protejată în vederea conservării unor habitate i speciiș

naturale importante din punct de vedere geologic, paleontologic i  floristic. Volumeleș

blocurilor   ajung  la  câteva  sute  de  metri  cubi,  acestea  având  o  culoare  cenu ieș

albicioasă i prezentând urmele eroziunii. Interesant este că, în arealul rezerva iei, înș ț

straturile de rocă sedimentară s-au descoperit resturi fosile de melci, corali, molu te,ș

foraminifere,  gastereopode,  amoni i,  radiolari,  calpionele  atribuite  Jurasicului.ț

Majoritatea conglomeratelor de calcar au înăl imi între trei i opt metri i se află, subț ș ș
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aspect  geologic,  într-o  zonă  în  care  nu  există  masiv  calcare.  Masivele  de  calcar

formează astăzi o priveli te splendidă, stranie i fotogenică.ș ș

Accesul în rezerva ia naturală de la Bădila se realizează pe DN 10, pe drumuriț

comunale  sau  pe  cărări  din  terasă  i  albia  majoră  a  râului  Buzău.  Sunt  interziseș

camparea i pătrunderea în rezerva ie, Sarea lui Buzău.ș ț

Un alt  punct  de atrac ie  îl  reprezintă culmea  ț Piatra cu Lilieci,  unde au fost

descoperite dovezi de locuire geto-dacică. Aici s-au descoperit numeroase fragmente

ceramice din epoca bronzului i din perioada sec. II – I i.e.n. care din cauza terenuluiș

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  i  latura deș

”vegeta ie”  care  acoperă  zona.  Astfel  ”Piatra”  –  se  referă  la  aspectul  exteriorț

predominant stâncos al culmii, iar ”Lilieci” – este 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 un relief

de coastă.

Comuna Pîrscov face parte din Grupul de Acţiune Locala Colinele Buzăului care

pe langa obiective de natura economica cuprinde si obiective din sectorul turismului.

Obiectivul general din acest sector este dezvoltarea activitatilor turistice în zonele

rurale  care  sa  contribuie  la  creşterea numărului  de locuri  de munca si  a  veniturilor

alternative, precum si la creşterea atractivitatii spaţiului rural.

Obiective specifice prevăzute de grup sunt urmatoarele:

 Crearea si menţinerea locurilor de munca prin activitati de turism, în

special pentru tineri si femei;

 Creşterea valorii adaugate în activitati de turism;

 Crearea, îmbunatatirea si  diversificarea infrastructurii  si  serviciilor

turistice;

 Creşterea numărului de turişti si a duratei vizitelor.
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Obiective operaţionale in sectorul turism vor fi:

 Creşterea si îmbunatatirea structurilor de primire turistice la scara

mica;

 Dezvoltarea sistemelor de informare si promovare turistica;

 Crearea facilitaţilor recreaţionale în vederea asigurarii accesului la

zonele naturale de interes turistic.

Comuna Pîrcov dispune de un important potential turistic datorita cadrului natural

deosebit si a elementelor de patrimoniu construit. In scopul dezvoltării sectorului turistic

se propun:

 Informarea si stimularea locuitorilor in vederea dezvoltării agroturismului;

 Dezvoltarea turismului itinerant prin identificarea si marcarea de trasee de

orientare turistica pentru turiştii amatori de drumeţii;

Relieful specific zonei de deal este favorabil dezvoltării turismului itinerant.

Prezentăm mai jos, principalele evenimente ale comunităţii precum şi 
periodicitatea desfăşurării acestora:

EVENIMENTUL DATA SI PERIODICITATEA
Ziua comunei Pîrscov Luna august
Zilele Vasile Voiculescu Luna octombrie
Târg  săptămânal  de  animale,  cereale,
produse alimentare şi nealimentare

Săptămânal, în ziua de mar iț

Hramurile bisericilor si sărbătorile creştine importante de peste an cu traditiile 

si obiceiurile lor constituie de asemenea evenimente ale comunitatii locale, dar 

acestea au loc in incintele bisericilor si ale gospodăriilor.

III.5. Educatie si cultura

III.5.1. Invatamant
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În comuna Pîrscov există unităţi de învăţământ preşcolar, şcolar primar şi şcolar

gimnazial.  În  prezent,  procesul  de învăţământ se  desfăşoară  în  8 unităţi  şcolare (5

grădiniţe cu program normal,şcoala  cu clasele I – VIII şi 2 şcoli cu clasele I – IV), pe

parcursul unui an scolar înregistrându-se un număr mediu de 485 elevi şi preşcolari,

care învaţă în 26 de săli de clasă şi 3 laboratoare şi cabinete şcolare. In învăţământ, la

nivelul comunei Pîrscov, sunt încadrate 35 persoane, ca personal didactic, auxiliar şi

nedidactic, din care 6 educatori şi 20 învăţători şi profesori.

Reteaua de invatamant a comunei este redata in tabelul urmator:

INVATAMANT NUMAR

Unitati de invatamant - total 8

Scoli 3

Gradinite 5

Institutiile de învatamânt de pe raza comunei sunt reprezentate de grădiniţe, scoli

primare si gimnaziale, după cum urmeză:

- coala Gimnaziala ”V. Voiculescu” Pîrscov, reabilitată în urmă cu 10 ani ,Ș

cu 8 săli de clasă, laborator de informatică, laborator digital i CDIș

- coala Primară Bădila – reconstruită în anul 2015 cu 8 săli de clasă iȘ ș

laborator de informatică, în cadrul căreia func ionează i grădini a ț ș ț

- coala Primară Lunca Frumoasă, reabilitată, cu 4 săli de clasă, în cadrulȘ

căreia î i desfă oară activitatea i grădini a ș ș ș ț

- coala Robe ti, reabilitată, în care mai func ionează doar gradini a Ș ș ț ț

- Grădini a  cu  program  normal  nr.1  care  în  momentul  de  fa ă  a  fostț ț

demolată i se construie te alta nouă, lucrările fiind aproape finalizate dinș ș

fonduri guvernamentale prin Ministerul Educa iei  ț

- Grădini a cu program normal nr.2, reabilitatăț
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La nivelul  comunei  func ionează un Centru de Zi  pentru Copiii  în subordineaț

Consiliului Local, infiin at în anul 2005 prin investi ie FRDS Bucure ti. Acesta are ca rolț ț ș

ajutorarea  copiilor  proveni i  din  familii  defavorizate,  câte  10  din  ciclul  primar  iț ș

gimnazial. Aici copiii găsesc în fiecare zi o masă caldă i 2 profesori care îi ajută laș

pregătirea temelor pentru a doua zi.

De asemenea, se impune înfiinţarea unor centre tip after-school, unde copii sa isi

pregateasca temele pentru a doua zi  si  sa participe la activitati  sociale si  educative

specifice  vârstei  acestora.  Aceste  spatii  trebuie  utilate  cu  calculatoare  si  acces  la

internet  pentru  a  facilita  deprinderea  abilitaţilor  de  utilizare  a  internetului  si  a

calculatorului.

In ceea ce priveşte posibilitatea de desfasurare a activitatilor sportive, aceasta

este asigurata pe raza comunei prin prezenta unei sali de sport relative nou construita

(anul 2008) in care pot sa fie practicate activitati sportive diverse in condiţii moderne si a

unui teren de sport din incinta colii Gimnaziale Pîrscov.Ș

III.5.2. Cultura

In  comună  funcţionează  în  prezent  2

biblioteci,  din  care  una şcolară  şi  una publică.

Biblioteca  publică  poartă  numele  scriitorului

Vasile Voiculescu, născut în satul Pîrscov, deţine

un număr de 18.275 unităţi de bibliotecă şi are

465   de  utilizatori  activi.  În  cadrul  bibliotecii

comunale func ionează serviciul Biblionet la careț

au acces gratuit to i locuitorii comunei. Copiii dinț

comună merg la bibliotecă în mod frecvent atât

pentru a împrumuta căr i, dar i pentru a- i petrece plăcut timpul liber prin jocuri peț ș ș

calculator  i  jocuri  de  societate,  aflându-se  totodată  sub  supravegherea  i  sprijinulș ș

domnei bibliotecar.
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Biblioteca  este  situată  în  incinta

Căminului  Cultural  ”Vasile  Voicilescu”

Pîrscov,  situat  în  centrul  comunei.  Acesta  a

fost  construit  din  dorin a  cetă enilor  de  aț ț

avea  un local  în  care  să  se  poată  desfă uraș

activită ile culturale i a fost dat în folosin ă înț ș ț

anul  1954.  Este  o  construc ie  impunătoare,ț

solidă, care dispune de o sală de spectacole de

aproape  400  de  locuri,  de  o  scenă

corespunzătoare  i  de  alte  încăperi  destinate  bibliotecii  sau  pregătirii  forma iilorș ț

artistice.  Construc ia  a  fost  realizată  din  fonduri   centrale,  cea  mai  mare  parte  aț

lucrărilor necalificate fiind realizată prin muncă voluntară a cetă enilor comunei i a fostț ș

reabilitat i modernizat printr-un proiect finan at din fonduri externe nerambursabile prinș ț

programul PNDR în perioada 2014-2016.

În fiecare an, în luna octombrie, luna în care s-a născut Vasile Voiculescu  se 

organizează un concurs na ionla de crea ie literară ”Vasile Voiculescu”. La acest ț ț

concurs participă scriitori, jurnali ti, oameni de radio, tv, critici literari i tinere talente dinș ș

toată ara. Se acordă premii pe sec iunea de poezie, sec iunea de proză i sec iunea ț ț ț ș ț

pentru copiii, acordate de către Primărie, Biblioteca Jude eană, Consiliul de Artă i ț ș

Cultură i sponsori.ș

Crestinismul in aceste vechi meleaguri  de pe Valea Buzaului  este tot  atat  de

vechi ca cel de la sud şi nord de Dunare si din Dacia. Caile de patrundere si raspandire

ale crestinismului primar in Dacia sunt si cele care au adus credinta crestina in zona

Pîrscov. 

Alte institu ii importante din comuna Pîrscov: Primăria, Poli ia, Po ta.ț ț ș
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III.6. Resurse Umane

III.6.1. Popula iaț

Comuna Pîrscov se incadreaza in categoria unitatilor administrativ-teritoriale de

talie  medie.  Populatia  totala  a comunei  este de 5.876 persoane.  Studiile  anterioare

demografice au aratat, ca in zona locuitorii sunt dispusi astfel:
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   Popula ia pe grupe de vârstă în comuna Pîrscov:ț

Vârstă Total persoane Masculin Feminin
0-9 ani 510 275 235

10-19 ani 638 321 317
20-29 ani 741 376 365
30-39 ani 849 436 413
40-49 ani 831 473 358
50-59 ani 720 348 372
60-69 ani 664 304 360

Peste 70 ani 923 371 552
Total comună 5.876 2.904 2.972
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 Locuinte existente  -  2.571 

 Suprafata locuibila  -  119.981 mp 

III.6.2 Piata muncii

Comuna Pîrscov dispune de un potential uman relativ sporit de locuitori activi, in

cadrul caruia activitatile agricole constituie principala sursa de venituri si de ocupare a

resurselor de munca.  Declinul  volumului  de activitati  locale in ramurile  de baza are

consecinte negative asupra folosirii resurselor de munca, asupra calitatii vietii populatiei

si a asigurarii resurselor financiare necesare realizarii unor programe de modernizare a

localitatii.  In  cadrul  localitatilor  comunei  nu  sunt  satisfacute  posibilitatile  de  ocupare

integrala a potentialului fortei de munca, deplasarile pentru exercitarea activitatii spre

parcul  industrial  Buzau  sunt  numeroase  si  determina  mentinerea  fenomenului  de

navetism.

CAPITOLUL IV
ANALIZA SWOT

Analiza  SWOT  este  o  metodologie  de  analiza  a  unui  proiect.  Numele  este

descriptiv:  Strengths  (puncte  tari),  Weaknesses  (puncte  slabe),  Opportunities

(oportunitati), Threats (riscuri). Punctele forte si cele slabe sunt legate de comuna si de

strategiile  acesteia,  si  de  modul  cum  se  compara  cu  concurenta.  Oportunitatile  si

amenintarile  vin  dinspre  mediul  de  piata  si  din  directia  concurentei;  de  regula  sunt

factori  asupra  carora  zona  in  general  nu  are  nici  un  control.  Analiza  SWOT  ia  în

considerare  organizarea asezarii,  performantele  acesteia,  produsele  cheie  si  pietele

strategice.

Analiza SWOT permite concentrarea atentiei asupra zonelor cheie si realizarea

de prezumtii (presupuneri) în zonele asupra carora exista cunostinte mai putin detaliate.
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In urma acestei analize se poate decide daca zona îsi poate îndeplini planul, si in ce

conditii.

Pentru  a  avea  certitudine  ca  politicile  si  programele  existente  corespund

necesitatilor de dezvoltare a comunei Pîrscov, in cadrul limitarilor impunse de resursele

locale  disponibile  si  pentru  accesarea  fondurilor  prin  care  UE  sustine  politica  de

dezvoltare  regionala  s-a  impus  elaborarea  strategiei  de  dezvoltare  locala  pentru

perioada 2017 - 2020.

Unele "oportunitati"  si  "amenintari"  vor  aparea din  "punctele  tari"  si  "punctele

slabe" ale comunei. Amenintarile pot fi concrete sau potentiale.

In urma analizei SWOT s-au identificat trei principii prioritare care trebuie sa stea

la baza elaborarii strategiei in vederea dezvoltarii durabile, si anume:

 Viata economica a comunei trebuie revigorata si dezvoltata in toate domeniile

sale: agricultura, zootehnie, industrie, comert si silvicultura. Consilul Local va trebui sa

investeasca pentru vitalizarea vietii  economice a comunei.  Trebuie sa fie  prioritatea

numarul unu, deoarece  produce cele mai mari efecte.

COMUNA 
PÎRSCOV

1.Dezvoltare 
economica

Creare locuri de 
munca

Programe de 
formare 

profesionala

2. Dezvoltare
infrastructura

Competitivitate

Confort social

3.Cresterea
atractivitatii 

Cultural 

Agrement
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  Infrastructura necesita imbunatatirii continuu, de aceea investitiile trebuie facute

dupa anumite criterii economice astfel incat sa produca cele mai mari efecte benefice:

- siguranta locuitorilor comunei impotriva calamitatilor;

- raportul valoarea investitie/ efecte economico-financiare produse;

- raportul valoare investitie/numarul beneficiarilor.

 Conex factorului economic un alt  punct important pentru cresterea atractivitatii

comunei il constituie facilitatile culturale si de agrement pe care le ofera sau pe care ar

putea sa le ofere Pirscov, astfel incat confortul social al locuitorilor sa fie imbunatatit.

Complementar acest lucru va creste si atractivitatea turistica a comunei.

IV.1 Agricultura, silvicultura si dezvoltare rurala
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 Suprafaţă mare de livezi.

 Agricultura şi zootehnia practicate din cele mai vechi timpuri.

 Condiţii pedoclimatice favorabile pomiculturii.

P
U

N
C

T
E
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L
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 Suprafata mica de teren arabil;

 Dotarea tehnica slaba a tuturor sectoarelor din agricultura;

 Nu  exista  sisteme  de  colectare,  prelucrare  si  valorificare  superioara  a

produselor agricole;
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U
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 Infiintarea de exploatatii agricole;

 Infiintarea de puncte de colectare si prelucrare a materiilor prime rezultate

din agricultura;

A
M
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N
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T
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R
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 Slaba informare a agricultorilor cu privire la normele europene;

 Cadrul legislativ instabil;

 Lipsa unui cadru legal pentru protejarea productiei agricole interne;

IV.2 Infrastructura si mediu
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 Dumul Judetean DJ 203L traverseaza localitatea;

 Cale ferata traverseaza localitatea.

 Infrastructura de transport bine dezvoltata;
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 Inexistenta sistemului de canalizare;

 Inexistenta activitatilor in domeniile industriei usoare si alimentatiei;

 Infrastructura de transport slab dezvoltata;
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U

N
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 Modernizare drumuri comunale;

 Extinderea retelei de alimentare cu apa potabila a comunei;

 Realizare  retea  de  canalizare  si  statie  de  epurare  si  tratare  a  apelor

reziduale in comuna;

A
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N
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T

A
R
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 Lipsa resurselor  financiare  pentru  finantarea si  co-finantarea proiectelor

finantate prin Fonduri Structurale;

 Lipsa informatiilor legate de normele europene de mediu in randul micilor

intreprinzatori;

IV.3. Economic

P
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T
E
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A
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 Existen a re elei de distribu ie a gazelor;ț ț ț

 Existen a re elei de alimentare cu apă ;ț ț

 Potential existent pentru obtinerea de produse ecologice;
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 Infrastructura neadecvata, absenta canalizarii,  stare improprie a unora din

drumurile comunale;

 Inexistenta intreprinderilor in domeniile industriei usoare si alimentare;
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 Existenta  resurselor  locale,  putin  sau  necorespunzator  valorificate  in

prezent;

 Programe guvernamentale pentru sprijinirea initiativelor locale, in special in

domeniul dezvoltarii zootehniei si a infrastructurii aferente;

 Reconversia unor capacitati economice aflate in conservare in capacitati

cu profil nou de fabricatie;

 Reconversia unor capacitati, in special agricole, spre arii de productivitate

adaptate conditiilor locale;

 Existenta  unor  cladiri  si  terenuri  disponibile  pentru  dezvoltari

antreprenoriale;

 Cresterea asistentei financiare din partea Uniunii Europene pentru IMM-uri,  munca in mediul rural;

 Existenta programelor guvernamentale de sustinere a sectorului IMM;

 Disponibilitatea de a incheia relatii de parteneriat a autoritatilor locale, cu

investitori locali sau straini;

 Prezenta in zona, activitatea si deschiderea la incheierea de parteneriate a

unor organizatii neguvernamentale care au capacitatea sa atraga fonduri

A
M

E
N

IN
T

A
R

I

 Instabilitatea legislativa;

 Interes  redus  al  investitorilor  pentru  demararea  de  afaceri  in  comuna,

datorita  infrastructurii  fizice si  sociale  neadecvate,  raportat  la  potentialul

comunei;

IV.4. Turism
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 Existenta conditiilor dezvoltarii turismului ecologic si de agrement;

 Turismul  in  zona  Cislau  este  intr-o  continua  dezvoltare,  luand  in

considerare pitorescul si frumusetea zonei,neafectate de industrializare.
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U
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E
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L

A
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 Insuficienta locurilor de cazare;

 Pregatire profesionala de slaba calitate in domeniul serviciilor turistice;

 Lipsa de preocupare a cetatenilor privind conservarea mediului;
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 Imbunatatirea conditiilor infrastructurii fizice si de utilitati;

 Incurajarea unor noi forme de turism (de agrement, rural, ecologic);

 Extinderea  retelei  de  ferme  si  gospodarii  autorizate  pentru  practicarea

agro-turismului;

A
M

E
N
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T

A
R
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 Reactia redusa a mediului local la schimbarile si provocarile zilelor noastre,

conducand la scaderea competitivitatii teritoriului comunei, in favoarea altor

teritorii, considerate mai interesante de catre turisti si investitorii in turism;

IV.5. Educatie si cultura

P
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E
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 Existenta in comuna a 8 unităţi şcolare (5 grădiniţe cu program normal, 1

şcoli  cu clasele I – VIII şi 2 şcoali cu clasele I – IV);

 In comună funcţionează în prezent 2 biblioteci, din care una şcolară şi una

publică.
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 Populatia scolarizata in invatamantul primar si invatamantul gimnazial in

scadere datorita scaderii demografice a populatiei;

 Insuficienta cuprinderii scolarilor in invatamantul liceal, in comuna nu exista

liceu;
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 Amenajare si dotare spatiu de joaca, recreere i terenuri de agrementș

 Existenta unor programe comunitare si nationale de asigurare a accesului

la educatie pentru populatiile dezavantajate.

A
M

E
N

IN
T
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R
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 Scaderea gradului de instructie scolara a populatiei tinere;

 Scaderea natalitatii datorita nesigurantei zilei de maine;

IV.6. Resurse umane - piata muncii
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 Populatia comunei Pîrscov in numar de 5.876 ;

 Ospitalitatea recunoscuta a locuitorilor;

 Rata infractionalitatii extrem de redusa.
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 Imbatranirea  populatiei  (spor  natural  negativ  si  migrarea  tinerilor  spre

centre urbane);

 Lipsa locurilor de munca

O
P
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R

T
U

N
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 Posibilitatea accesarii unor programe de finantare guvernamentale pentru

reconversie profesionala si crearea de noi locuri de munca pentru someri;

 Fondurile  comunitare  puse la  dispozitie  dupa 2014 -  2020 in  domeniul

social;

A
M
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N

IN
T

A
R
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 Scaderea numarului persoanelor calificate, prin iesirea acestora din viata

activa;

CAPITOLUL V
OBIECTIVELE STRATEGIEI LOCALE
DE DEZVOLTARE DURABILA

Strategia de Dezvoltare Locala se adreseaza comunitatii locale, care si-a aratat

interesul pentru obiectivele prezentei strategii si pe care le sustinem, asa cum reiese din

consultarea comunitatii.

Principalele obiective ale dezvoltarii durabile ale comunei pîrscov constau in:

1. dezvoltarea infrastructurii de baza a comunei; 

2. protectia mediului; 

3. intarirea coeziunii sociale si reducerea saraciei; 

4. dezvoltarea si promovarea turismului; 

5. regenerare rurala.

Formularea strategiei porneste de la urmatoarele premise:

sa imbunatateasca conditiile de viata ale locuitorilor (locuinte si locuri de munca

la standarde europene); 

sa ridice standardul calitativ al designului comunei, al constructiilor, serviciilor si

al imaginii in general; 
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sa ofere oportunitati pentru interventia sectorului privat in operatiunile comunei,

fie sub forma investitiilor directe in proiecte izolate, fie sub forma parteneriatelor

sau consultarilor permanente intre parteneri; 

sa permita o anumita flexibilitate de adaptare la inevitabilele schimbari ce au loc

in comuna. De aceea, procesul de planificare trebuie sa fie creativ, participativ si

anticipativ.

In  conformitate  cu  premisele de formulare  a  strategiei  si  cu perspectivele  de

dezvoltare  a  comunei  Pîrscov,  conceptul  strategic  trebuie  formulat  astfel  incat

transpunerea sa intr-un plan strategic sa asigure un pachet de actiuni care vor conduce

la cresterea economica, cresterea bazei de impozitare, crearea de locuri de munca si

imbunatatirea calitatii mediului de viata al comunitatii.

Conceptul strategic de dezvoltare se traduce astfel printr-o dezvoltare economica

datorata pozitiei geostrategice a comunei, determinata de atragerea de firme/activitati

economice/investitii.  In  acest  sens,  trebuie  urmate  doua puncte  prioritare:  cresterea

gradului  de atractivitate  a comunei  (prin  imbunatatirea  imaginii,  a  calitatii  vietii,  prin

revitalizare  rurala)  si  facilitati  de  atragere  a  firmelor  private  (prin  investitii  in

infrastructura, oferta de terenuri si cladiri, servicii strategice, facilitati fiscale, etc.)

Avand in vedere ca o localitate nu este un sistem inchis, iar realizarea celor cinci

obiective generale se intemeiaza pe aplicarea unui management care sa conduca la

dezvoltare si/sau regenerare rurala, politicile, planificarea strategica rurala, precum si

realizarea programelor si proiectelor se vor face cu respectarea urmatoarelor principii:

 dezvoltarea durabila, astfel incat pe termen lung sa se produca schimbari majore

de cultura si atitudine in ceea ce priveste utilizarea resurselor de catre populatie

si operatorii de piata;

 intarirea capacitatii  institutionale: prin management eficient, definirea serviciilor

publice  in  raport  cu  resursele  financiare  actuale,  cu  obiectivele  dezvoltarii

durabile, precum si cu doleantele si cerintele comunitatii; 

 twining municipal in scopul schimbului de informatii  intre comune cu privire la

utilizarea celor mai bune practici (in managementul rural sau managementul de

proiect); realizarea programelor si proiectelor prin parteneriat public-privat; 
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 realizarea acelor programe si proiecte pe care sectorul privat nu le poate realiza;

 integrarea  politicilor  atat  pe  orizontala,  pentru  a  se  realiza  un  efect  sinergic

simultan  intre  sectoare,  cat  si  pe  verticala,  avand  in  vedere  corelarea  si

integrarea  politicilor  de  dezvoltare  a  comunei  cu  politicile  de  dezvoltare  ale

judetului si ale regiunii din care face parte; 

 managementul  resurselor,  ce  presupune  integrarea  fluxurilor  de  resurse

energetice,  materiale,  financiare  si  umane,  precum si  integrarea  fluxurilor  de

resurse energetice si materiale intr-un ciclu natural;

 utilizarea  mecanismelor  de  piata  pentru  a  atinge  tinta  durabilitatii,  respectiv

emiterea de reglementari  pentru  eco-taxe si  functionarea utilitatilor  publice  in

sistem  de  piata,  evaluarea  investitiilor  dupa  criterii  de  mediu,  luarea  in

considerare a problemelor de mediu la intocmirea bugetului local;

 descentralizarea managementului in sectorul energetic; 

 design-ul  durabil  arhitectonic in temeiul  caruia se stabilesc reguli  privitoare la

materialele de constructii, design-ul unei cladiri, bioclimatul, densitatea cladirilor

intr-un  areal,  orientarea spatiala  a  cladirilor,  „structuri  verzi"  in  jurul  cladirilor,

microclimat, eficienta energetica; 

 realizarea unui  program sau proiect  fara a afecta cultura  unei  comunitati,  ori

pentru a recupera mostenirea culturala a unei comunitati si/sau traditiile Intregii

comunitati locale;

 interzicerea multiplicarii serviciilor publice, daca acestea nu servesc unei nevoi

locale;

 fixarea  regulilor  de  utilizare  rationala  a  terenurilor  pentru  toate  proiectele  de

dezvoltare in baza planului  de urbanism general,  ca instrument de planificare

spatiala; 

 analiza capacitatii tehnice de executie;

 evaluarea eficientei utilizarii resurselor financiare si umane;

 evaluarea viabilitatii financiare a unui program sau proiect prin prisma veniturilor

fiscale obtinute;

 identificarea nevoilor comunitatii locale si a prioritatilor acesteia; 
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 corespondenta intre lansarea unui program sau proiect si nevoile comunitatii;

 evaluarea nevoilor comunitatilor sarace si a capacitatii administratiei locale de a

asigura  accesul  acestora  la  locuinta,  locuri  de  munca si  serviciile  publice  de

baza;

 protectia mediului inconjurator;

 realizarea  unui  program  sau  proiect  in  parteneriat  cu  sectorul  privat,  ori

realizarea unui program sau proiect de catre sectorul privat, pentru a transfera

costurile unei investitii, daca exista oportunitatea de a obtine profituri viitoare;

 asigurarea publicitatii  informatiilor  cu impact in investitii  (informatii  topografice,

informatii  statistice  privind  economia  locala  si  regionala,  regulamentul  de

urbanism, planul de urbanism general si planurile de urbanism zonal).

V.1. Obiective generale

Principalele obiective ale strategiei de dezvoltare locale a comunei Pîrscov sunt:

 Asigurarea  conditilor  pentru  crearea  unor  activitati  rentabile  in  agricultura,

zootehnie si alte ramuri ale economiei;

 Acoperirea  terenurilor  neproductive  si  a  terenurilor  degradate  prin  plantarea

arborilor;

 Protejarea mediului  prin conformarea progresiva cu standardele de mediu din

Uniunea Europeana pe care Romania va trebui sa le atinga in totalitate;

 Optimizarea sistemului de sanatate local;

 Garantarea accesului neingradit al populatiei si al consumatorilor economici la

infrastructura (apa, canalizare, distributie gaze, cai de transport, telefonie);

 Dezvoltarea turismului si a sectorului conex;

 Ajustarea la standardele europene a scolilor si gradinitelor;

 Luarea de masuri pentru excluderile sociale, a inlaturarii dezechilibrelor sociale si

cresterea ratei de ocupare prin crearea de noi oportunitati investitionale.
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V.2. Obiective specifice

V.2.1. Agricultura si dezvoltare rurala

Agricultura

 Dezvoltarea agriculturii prin utilizarea unor tehnici specifice si constituirea unor

sisteme pentru adaptabilitatea la conditile climatice;

 Varietatea activitatilor in domeniile zootehnice si agricole generatoare de venit la

bugetul local;

 Sprijinirea organizarii de asociatii ale producatorilor comunei pentru a beneficia

de oportunitatile care decurg din aceasta;

 Profitabilizarea  practicilor  agricole  pentru  a  facilita  si  productivitatea  lucrarii

aplicate pe terenurilor agricole.

Silvicultura

 Plantarea arborilor pe terenurile neproductive ale comunei;

 Conservarea si protejarea capitalului silvic al comunei.

V.2.2. Infrastructura si Mediu

Transport

 Modernizarea  drumurilor  comunale  care  presteaza  in  folosul  public  nevoile

curente ale locuitorilor si activitatilor economice;

 Corelarea sistemului de transport al persoanelor sau de marfuri.

Utilitati
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 Infiintarea sistemului  de  canalizare  capabil  sa  deserveasca tuturor  locuitorilor

comunei;

 Dotarile lucrarilor de interes public extinse pentru diversificarea serviciilor publice

arondate spatiului rural;

 Restaurarea cladirilor din patrimoniu si punerea in valoare a acestora;

 Respectarea  regulilor  de  folosire  durabila  a  terenurilor  din  comuna  conform

planului de urbanism general, ca instrument de planificare spatiala.

Sanatate

 Imbunatatirea serviciilor de asistenta medicala;

 Oferirea unor servicii medicale de calitate catre cetatenii comunei Părscov;

 Influentarea in mod sistematizat si organizat a populatiei cu privire la accesarea

serviciilor de sanatate la o perioada regulata de timp pentru prevenirea situatiilor de

urgenta prin sustinerea si promovarea modului de viata sanatos.

Mediu

 Prevenirea poluarii si pastrarea calitatii aerului;

 Informarea populatiei  asupra riscurilor  cauzate de deversarea apelor uzate in

locuri neamenajate, 

 Folosirea echilibrata a resurselor de apa si prevenirea poluarii;

 Sustinerea si informarea practicilor de agricultura ecologica;

 Infiintarea sistemului de epurare a apelor uzate;

 Inlaturarea deseurilor de pe cursurile de apa si a domeniului public;

 Organizarea mecanismelor de colectare selectiva a deseurilor;

 Crearea unui sistem integrat de gestionare a deseurilor;

 Acoperirea  suprafetelor  degradate  prin  plantarea  arborilor  pentru  prevenirea

degradarii  terenurilor.

 Amenajarea unui parc comunal.
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V.2.3. Economie

 Sprijinirea si promovarea unei industrii  diversificate, mobile si capabile sa dea

posibilitatea de implinire profesionala si materiala a locuitorilor comunei;

 Economie productiva de venit la bugetul local;

 Constituirea unei industrii nepoluante si durabile.

Comert si Servicii

 Diversificarea de servicii  oferite  catre  cetatenii  comunei  Pîrscov,  prin  marirea

numarului societatilor comerciale;

 Promovarea si sustinerea unor tehnici eficiente de marketing pentru atragerea

turistilor in comuna.

Mediu de afaceri

 Protejarea intreprinderilor mici care desfasoara activitati productive si participa la

dezvoltarea zonei.

V.2.4. Turism

 Promovarea produselor turistice cu oferte variate pentru atragerea turistilor;

 Pregatirea prin programe speciale a practicanti de agroturism zonali;

 Construirea de pensiuni si agropensiuni;

 Sustinerea prin actiuni eficiente de promovare a evenimentelor locale;

 Promovarea de masuri eficiente de marketing.

V.2.5. Educatie si cultura

Invatamant
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 Accesul neingradit de implinire individuala prin educatie;

 Accesul  la  un  sistem educational  perfomant,  flexibil  si  adaptat  conditiilor  din

mediul rural;

 Organizarea unei  baze materiale  capabile  sa multumeasca nevoile  legate  de

actul educational;

 Orientarea si sprijinirea persoanelor tinere in domeniul formarii profesionale;

 Crearea sanselor pentru reformarea persoanelor adulte.

Cultura

 Instruirea si transmiterea practicilor traditionale generatiilor viitoare;

 Accesul transparent la sursele de informare traditionale si moderne;

 Structura  spatiilor  destinate  activitatilor  socio-culturale  in  concordanta  cu

necesitatile si mijloacele moderne.

V.2.6. Resurse Umane

Populatia

 Organizarea de conditii atractive pentru tineri, atat pentru cei din comuna cat

si pentru cei din exteriorul comunei pentru atragerea acestora in comuna; 

 Crearea de facilitati si conditii pentru familile de tineri.

Piata muncii 

 Infiintarea  suficienta  de  locuri  de  munca  in  domenii  variate  de  activitate  pentru

satisfacerea nevoilor de trai;
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 Crearea de posibilitati pentru reconversia profesionala in sectoarele importante de

pe piata fortei de munca.

Servicii Sociale

 Sustinerea si dezvoltarea serviciilor de asistenta sociala pentru persoanele aflate

in dificultate (minori, persoane varstnice, persoane cu dizabilitati);

 Intarirea legaturilor dintre Administratia Publica Locala si societatea civila pentru

rezolvarea problemelor de interes comunitar .

CAPITOLUL VI
PLANUL LOCAL DE ACTIUNE PENTRU
DEZVOLTAREA DURABILA

VI.1. Consideratii generale

Planul Local de Actiune – este instrument de planificare si implementare, contine

un set de elemente pe domenii de activitate ce se aplica intr-un termen determinat in

scopul realizarii obiectivelor generale stabilite intr-o strategie.

           Modul de realizare al Planului Local de Actiune trebuie sa corespunda termenului

fixat pentru realizarea Strategiei de Dezvoltare Locala. 

Planul  Local  de  Actiune  este  procesul  participativ  de  dezvoltare  a  unui  plan

relativ scurt care are la baza resurse disponibile pentru a atinge obiective limitate, de

obicei intr-o zona bine stabilita. 

Stabilirea Planului Local de Actiune se va face in intrevale cat mai scurte, astfel

incat  tintele  fixate  sa  tina  cont  de  situatia  macroeconomica  atat  la  nivel  national,

regional si local cat si de parerile cetatenilor comunei. Planul local de actiune se va

revizui  la  o  perioada de 2  ani,  dupa recomandarea specialistilor,  chiar  daca a fost
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proiectat  pe 4 ani,  pentru a preveni  erorile  care pot  sa apara in  privinta  proiectiilor

resurselor unui proiect.

VI.2. Principii si conditii

Pentru  realizarea  Planului  Local  de  Actiune,  primaria  comunei  Pîrscov,  ca

autoritate  publica  locala,  trebuie  sa-si  intareasca  capacitatea  institutionala  la  toate

nivelele de decizie si executie, aceasta presupunand atragerea si furnizarea de resurse

financiare suficiente si mobilizarea resurselor umane, identificarea celor mai eficiente

mecanisme  de  comunicare,  dar  si  analizarea  cadrului  administrativ  de  alocare  a

responsabilitatilor.

Rezolvarea problemelor curente, cat si a celor de perspectiva depinde in foarte

mare masura de gradul de competenta al conducerii administratiei publice locale.

Inchegarea  capacitatii  institutionale  este  un  proces  de  durata  in  care

administratia  publica  trebuie  sa  actioneze  pentru  schimbarea  radicala  a  atitudinii

functionarului public fata de accesul cetatenilor la activitatea administratiei.

In  acest  sens  o  principala  preocupare  a  autoritatii  publice  locale  a  fost  de

armonizare a procedurilor administrative cu cele ale Uniunii Europene.

In ceea ce priveste relatia cu cetateanul, autoritatea publica locala a demarat un

amplu proces de consultare a opiniei cetetenilor, cu privire la obiectivele strategice din

perioada 2017 - 2020.

VI.3. Obiective generale
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Principalele obiective ale strategiei de dezvoltare locala a comunei Pîrscov sunt:

 Garantarea accesului la infrastructura (apa, distributie gaze, cai de transport) al

populatiei si al consumatorilor economici;

 Organizarea in conformitate cu necesitatile si  standarde europene a scolilor si

gradinitelor;

 Optimizarea si dezvoltarea infrastructurii de transport, telecomunicatii si energie;

 Protejarea mediului  prin conformarea progresiva cu standardele de mediu din

Uniunea Europeana pe care Romania va trebui sa le atinga in totalitate;

 Optimizarea sistemului de sanatate local;

 Garantarea  conditiilor  pentru  crearea  unor  activitati  rentabile  in  zootehnie  si

agricultura;

 Sustinerea sectorului turistic  de agrement in special;

 Combaterea excluderii si dezechilibrelor sociale prin crearea de noi oportunitati

investitionale.

 Atragerea  de  investitii  interne/externe  prin  parteneriat,  concesionare  sau  alte

forme legale, cu suprafete de teren aflate in domeniul public/privat al comunei,

pentru a crea cat mai multe locuri de munca.

VI.4. Consolidarea capacitatii institutonale a primariei

Conditiile de baza ale unei dezvoltari social - economice rapide sunt sustinerea si

participarea activa, respectarea legilor si onorarea obligatiilor autoritatii publice locale,

precum si  implicarea  cetatenilor  la  luarea  deciziilor  in  ceea  ce  priveste  rezolvarea

propriilor probleme. 

In  acest  scop  autoritatea  publica  locala,  fiind  o  interfata  intre  cetatean  si

institutiile statului, trebuie sa elaboreze si sa dezvolte un sistem de administrare bazat

pe promovarea autonomiei locale reale si consolidarea cadrului institutional.
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Activitatea publica locala va fi orientata spre:

Sprijinirea dezvoltarii comunitatii in scopul rezolvarii tuturor problemelor comunei;

Sustinerea dezvoltarii infrastructurii prioritare pentru comunitate (aprovizionarea

cu apa, caldura,energie electrica, etc.) ;

Sporirea responsabilitatii persoanelor cu functii de raspundere pentru depasirea

limitelor stabilite de cheltuieli si utilizarea neeconomica a alocatiilor bugetare;

Controlarea stricta a bugetului local si distribuirea lui in mod eficient;

 Ajustarea  in  continuare  a  cheltuielilor  bugetare  la  posibilitatile  reale  de

acumulare a veniturilor la buget.

Eficientizarea gestionarii mijloacelor publice, prin:

 Organizarea licitatiilor de cumparare pentru achizitionarea de marfuri, lucrari si

servicii pentru necesitatile institutiilor bugetare din banii publici;

 Stoparea cresterii  volumului de cheltuieli, inclusiv prin reducerea numarului de

personal angajat in institutiile bugetare, acolo unde este cazul;

 Reevaluarea intregului  sistem de servicii  publice si  transmiterea unor activitati

catre sfera privata.

Consolidarea finantelor publice:

 Asigurarea  cu  surse  financiare  a  masurilor  pentru  satisfacerea  necesitatilor

social-economice si culturale ale populatiei, pentru dezvoltarea comunei;

 Intreprinderea  unor  masuri  concrete  pentru  acumularea  veniturilor  proprii  si

mentinerea echilibrului bugetar;

 Constituirea  de  fonduri  extrabugetare  pentru  sustinerea  unor  programe  de

interes local;

 Sustinerea dezvoltarii  antreprenoriatului  ca motor de crestere a economiei  de

piata.



66Strategie de Dezvoltare 2017 – 2020, Pirscov
Stabilirea si promovarea parteneriatului:

 Sprijinirea organizatiilor nonguvernamentale;

 Participarea la proiecte investitionale comune cu sectorul economic in domeniile

social, cultural si de mediu.

Consolidarea managementului administratiei publice locale consta in:

a. Dezvoltarea managementul resurselor umane

 Preocuparea autoritatii locale pentru pregatirea continua a functionarilor publici pe

domeniile prioritare dezvoltarii comunei.

b. Dezvoltarea nivelului de pregatire profesionala

 Identificarea necesitatilor si oportunitatilor de instruire;

 Corelarea necesitatilor cu potentialul uman existent;

 Identificarea unui sistem de training adecvat.

c. Folosirea eficienta a resurselor umane

 Identificarea  regulamentului  de  organizare  si  functionare  a  personalului  si  a

regulamentului de ordine interna;

 Personalul trebuie sa lucreze in domenii de activitate bine definite.

d. Cresterea responsabilitatii si a independentei profesionale

 Responsabilitate functionarilor publici in conformitate cu prevederile legale;

 Constientizarea importantei activitatii fiecarui angajat;

 Transparenta functionarii sistemului institutional pentru fiecare angajat;

 Acordarea  de  stimulente  financiare  in  functie  de  eficienta  si  competivitatea

activitatilor depuse.
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e. Schimbarea de fond a raportului dintre administratie si cetatean

 Serviciul public orientat in folosul cetateanului;

 Eliminarea  blocajelor  birocratice  cu  care  sunt  confruntati  cetatenii  si  agentii

economici;

 Intarirea si extinderea cadrului de participare a societatii civile la procesul decizional;

 Crearea unei strategii de comunicare operativa cu cetatenii;

 Implementarea unui sistem de management al calitatii.

f. Realizarea unui sistem de monitorizare a calitatii serviciilor publice

 Administrarea eficienta a banilor publici;

 Dezvoltarea comunei prin implementarea de proiecte cu finantare nerambursabila;

 Cheltuirea eficienta a veniturilor.

g. Dezvoltarea managementul informatiilor

 Corelarea si integrarea bazelor de date din institutie;

 Analizarea nevoilor in domeniul software.

VI.5. Proiectia financiara

Planificarea strategica din punct de vedere financiar este greu de realizat datorita

schimbarilor legislatiei. Din aceeasi cauza, bugetul local pe urmatorii 4 ani nu se poate

exprima exact. 

Repartizarea veniturilor arata gradul mare de dependenta fata de bugetul de stat

si necesitatea alocarii unor sume care sa permita macar asigurarea unui buget minim

de functionare.
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VI.6. Obiectivele specifice si actiuni propuse

VI.6.1. Agricultura, silvicultura si dezvoltare rurala

Obiective Finantare Perioada de

timp

Institutii/

departamente

responsabile

Parteneriat Monitorizare

Optimizarea  conditiilor

pentru  sprijinirea

activitatilor  rentabile  in

zootehnie si agricultura

Buget local Programe

de finantare

2 ani Comuna Pîrscov

Direc ia Agricolăț

Parteneriat

public- privat

Comuna Pîrscov

Direc ia Agricolăț

Oferirea  de  consultanta

specializata  pentru

intreprinzatori agricoli

Buget local Programe

de finantare

2 ani Comuna Pîrscov

Direc ia Agricolăț

Parteneriat

public- privat

Comuna Pîrscov

Direc ia Agricolăț

Sustinerea  infiintarii  de

asociatii  a producatorilor

comunei

Buget local Programe

de finantare

2 ani Comuna Pîrscov

Direc ia Agricolăț

Parteneriat

public- privat

Comuna Pîrscov

Direc ia Agricolăț

Cresterea  caliattii

produselor agricole

Buget local Programe

de finantare

2 ani Comuna Pîrscov

Direc ia Agricolăț

Parteneriat

public- privat

Comuna Pîrscov

Direc ia Agricolăț
Sprijinirea  IMM-urilor  in

domeniul  prelucrarii

primare a produselor

Firme private 2 ani Comuna Pîrscov

Direc ia Agricolăț

Parteneriat

public- privat

Comuna Pîrscov

Direc ia Agricolăț

VI.6.2. Infrastructura si mediu

Obiective Finantare Perioada de 

timp

Institutii/ 

departamente 

responsabile

Parteneriat Monitorizare

Modernizare si 

extinderea retelei de 

drumuri comunale si 

satesti

Buget local/  

Programe de 

finantare 

guvernamentale i dinș

fonduri structurale

2 ani Comuna Pîrscov Comuna 

Pîrscov

Comuna Pîrscov

Extinderea retelei de 

alimentare cu apa

Buget local/  

Programe de 

finantare 

guvernamentale i dinș

fonduri structurale

2 ani Comuna Pîrscov Comuna 

Pîrscov

Comuna Pîrscov

Infiintarea retelei de 

canalizare

Buget local/  

Programe de 

finantare 

guvernamentale i dinș

2 ani Comuna Pîrscov Comuna 

Pîrscov

Comuna Pîrscov
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fonduri structurale

Amenajarea unui spatiu 

public de agrement

Buget local/  

Programe de 

finantare 

guvernamentale i dinș

fonduri structurale

2 ani Comuna Pîrscov Comuna 

Pîrscov

Comuna Pîrscov

Realizarea unui sistem 

de depozitare si sortare 

a deseurilor

Buget local/  

Programe de 

finantare 

guvernamentale i dinș

fonduri structurale

2 ani Comuna Pîrscov Comuna 

Pîrscov

Comuna Pîrscov

Realizarea unei punti 

pietonale în satul 

Tocileni 

Buget local/  

Programe de 

finantare 

guvernamentale i dinș

fonduri structurale

2 ani Comuna Pîrscov Comuna 

Pîrscov

Comuna Pîrscov

       

VI.6.3. Economic

Obiective Finantare Perioada de

timp

Institutii/

departamente

responsabile

Parteneriat Monitorizare

Sus inerea  investitorilorț

străini  care  doresc  să

investească în zonă

Firme private 2 ani Comuna Pîrscov Public-privat Comuna Pîrscov

Valorificarea  bunurilor  iș

serviciilor  generate  de

capitalul natural din zonă

Firme private 2 ani Comuna Pîrscov Public-privat Comuna Pîrscov

                   

VI.6.4. Turism

Obiective Finantare Perioada de

timp

Institutii/

departamente

responsabile

Parteneriat Monitorizare

Promovarea zonei 

Pîrscov prin ac iuni ț

eficiente de marketing

Fonduri atrase 2 ani Comuna Pîrscov Public-privat Comuna Pîrscov
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Stimularea i sprijinirea ș

practican ilor de ț

agroturism

Fonduri atrase 2 ani Comuna Pîrscov Public-privat Comuna Pîrscov

                  

VI.6.5. Educatie si cultura

Obiective Modernizarea

Finantare

Perioada de

timp

Institutii/

departamente

responsabile

Parteneriat Monitorizare

Modernizarea scolilor si 

gradinitelor din comuna 

Pirscov

Buget local Programe

de finantare 

guvernamentale si din

fonduri structurale

4 ani Comuna Pirscov Public Comuna Pirscov

                    

VI.6.6. Sanatate si protectie sociala

                       

Obiective Finantare Perioada de

timp

Institutii/

departamente

responsabile

Parteneriat Monitorizare

Amenajarea si dotarea 

aferenta pentru centre 

de batrani si persoane 

cu nevoi speciale

Buget local Programe

de finantare 

guvernamentale si din

fonduri structurale

3 ani Comuna Pirscov Public Comuna Pirscov
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CAPITOLUL VII
PORTOFOLIU DE PROIECTE PRIORITARE
PENTRU PERIOADA 2017 – 2020

1. MODERNIZAREA  DRUMURILOR  COMUNALE

MANGER DE PROIECT / 
SOLICITANT  

Consiliul  Local 

VALOAREA PROIECTULUI 
(estimativ):

Neevaluata inca

SURSA DE FINANTARE Buget local
Fond european pentru dezvoltare rurala

ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA

FONDUL EUROPEAN FEADR
Fond European pentru Dezvoltare Rurala

DOMENIU DE APLICABILITATE Crearea si modernizarea infrastructurii fizice de 
baza



72Strategie de Dezvoltare 2017 – 2020, Pirscov

AUTORITATEA DE MANAGEMENT Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
ORGANISM INTERMEDIAR Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si 

Pescuit
Oficiul Judetean de Plati pentru Dezvoltare Rurala
si Pescuit

LOCALIZAREA PROIECTULUI

ROMANIA
REGIUNEA PROIECTULUI
JUDETUL
LOCALITATEA

Regiunea 2 – Sud Est
Buzau 
Pîrscov

DESCRIEREA PROIECTULUI

OBIECTIVE Modernizarea drumurilor locale va avea efecte 
benefice asupra dezvoltarii economice viitoare a 
comunei prin conectarea diferitelor zone la 
drumurile locale, imbunatatirea legaturilor rutiere 
cu comunele invecinate si cu satele componente.
Va deveni o zona de interes atat pentru investitori 
cat si pentru turistii care  tranziteaza comuna.

REZULTATELE OBTINUTE - reabilitarea si consolidarea retelei de drumuri 
locale;
- accesul populatiei la locuri de munca, servicii 
medicale, educatie, cultura, recreere;
- consolidarea terenurilor afectate de alunecari;
- fluidizarea transportului de marfuri cu impact 
direct asupra dezvoltarii economice echilibrate

POTENTIALI BENEFICIARI AI 
PROIECTULUI/GRUPUL TINTA

- locuitorii comunei Pîrscov;
- potentialii investitori;
- participantii  la traficul rutier care tranziteaza 
comuna;

ACTIVITATILE PROIECTULUI Realizarea studiului de fezabilitate 
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea inceperii proiectului
Pregatirea si depunerea cererii de finantare
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Contractarea proiectului
Organizarea licitatiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului

DURATA PROIECTULUI 36 luni
JUSTIFICAREA NECESITATII 
IMPLEMENTARII PROIECTULUI

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de 
Dezvoltare Locala.
De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice 
realizate in procesul de elaborare a strategiei de 
dezvoltare locala, a fost remarcata importanta 
unanim exprimata a locuitorilor comunei.

2. EXTINDEREA SI MODERNIZAREA  TROTUARELOR IN COMUNA

MANGER DE PROIECT / 
SOLICITANT  

Consiliul  Local 

VALOAREA PROIECTULUI 
(estimativ):

Neevaluata inca

SURSA DE FINANTARE Buget local
Fond european pentru dezvoltare rurala

ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA

FONDUL EUROPEAN FEADR
Fond European pentru Dezvoltare Rurala

DOMENIU DE APLICABILITATE Crearea si modernizarea infrastructurii fizice de 
baza

AUTORITATEA DE MANAGEMENT Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

ORGANISM INTERMEDIAR Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si 
Pescuit
Oficiul Judetean de Plati pentru Dezvoltare Rurala
si Pescuit
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LOCALIZAREA PROIECTULUI

ROMANIA
REGIUNEA PROIECTULUI
JUDETUL
LOCALITATEA

Regiunea 2 – Sud Est 
Buzau 
Pîrscov

DESCRIEREA PROIECTULUI

OBIECTIVE Prin realizarea acestui proiect se urmareste 
imbunatatirea accesului populatiei si agentilor 
economici la infrastructura de baza.

REZULTATELE OBTINUTE - reabilitarea si consolidarea retelei de drumuri 
locale;
- investitii noi in dezvoltarea comunei.

POTENTIALI BENEFICIARI AI 
PROIECTULUI/GRUPUL TINTA

- locuitorii comunei Pîrscov;
- potentiali investitori;
- participantii  la traficul rutier care tranziteaza 
comuna;

ACTIVITATILE PROIECTULUI Realizarea studiului de fezabilitate 
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea inceperii proiectului
Pregatirea si depunerea cererii de finantare
Contractarea proiectului
Organizarea licitatiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului

DURATA PROIECTULUI 24 luni
JUSTIFICAREA NECESITATII 
IMPLEMENTARII PROIECTULUI

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de 
Dezvoltare Locala.
De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice 
realizate in procesul de elaborare a strategiei de 
dezvoltare locala, a fost remarcata importanta 
unanim exprimata a locuitorilor comunei.



75Strategie de Dezvoltare 2017 – 2020, Pirscov

3. EXTINDEREA RETELEI DE ALIMENTARE CU APA POTABILA

MANGER DE PROIECT / 
SOLICITANT  

Consiliul  Local 

VALOAREA PROIECTULUI 
(estimativ):

Neevaluata inca

SURSA DE FINANTARE Buget local
Fond european pentru dezvoltare rurala

ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA

FONDUL EUROPEAN FEADR
Fond European pentru Dezvoltare Rurala

DOMENIU DE APLICABILITATE Crearea si modernizarea infrastructurii fizice de 
baza

AUTORITATEA DE MANAGEMENT Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

ORGANISM INTERMEDIAR Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si 
Pescuit
Oficiul Judetean de Plati pentru Dezvoltare Rurala
si Pescuit

LOCALIZAREA PROIECTULUI

ROMANIA
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REGIUNEA PROIECTULUI
JUDETUL
LOCALITATEA

Regiunea 2 – Sud Est
Buzau 
Pîrscov

DESCRIEREA PROIECTULUI

OBIECTIVE

Extinderea retelei de apa urmareste sa atinga 
urmatoarele obiective:
- acoperirea necesarului de apa pentru noile 
locuinte cuprinse in intravilan;
- utilizarea eficienta a resurselor de apa;
- asigurarea serviciilor de apa la tarife accesibile;
- asigurarea calitatii corespunzatoare a apei 
potabile in toata comuna;
Extinderea retelei de alimentare cu apa potabila 
are ca obiectiv identificarea si realizarea unei 
solutii alternative de alimentare cu apa, precum 
forajele de mare adancime.

REZULTATELE OBTINUTE - accesul tuturor cetatenilor la infrastructura 
edilitara;
- scaderea factorilor de risc pentru sanatatea 
populatiei;
- imbunatatirea conditiilor de viata a locuitorilor;

POTENTIALI BENEFICIARI AI 
PROIECTULUI/GRUPUL TINTA

- locuitorii comunei Pîrscov;
- potentiali investitori;
- potentiali turisti;

ACTIVITATILE PROIECTULUI Realizarea studiului de fezabilitate 
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea inceperii proiectului
Pregatirea si depunerea cererii de finantare
Contractarea proiectului
Organizarea licitatiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului

DURATA PROIECTULUI 24 luni
JUSTIFICAREA NECESITATII 
IMPLEMENTARII PROIECTULUI

Stimularea cooperarii intre autoritatile locale si 
imbunatatirea capacitatii acestora de a atrage 
credite pentru investitii.
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Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de 
Dezvoltare Locala.
De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice 
realizate in procesul de elaborare a strategiei de 
dezvoltare locala, a fost remarcata importanta 
unanim exprimata a locuitorilor comunei.

4. REALIZAREA RETELEI DE CANALIZARE SI A STATIEI DE EPURARE

MANGER DE PROIECT / 
SOLICITANT  

Consiliul  Local 

VALOAREA PROIECTULUI 
(estimativ):

Neevaluata inca

SURSA DE FINANTARE Buget local
Fond european pentru dezvoltare rurala

ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA

FONDUL EUROPEAN FEADR
Fond European pentru Dezvoltare Rurala

DOMENIU DE APLICABILITATE Crearea si modernizarea infrastructurii fizice de 
baza

AUTORITATEA DE MANAGEMENT Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

ORGANISM INTERMEDIAR Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si 
Pescuit
Oficiul Judetean de Plati pentru Dezvoltare Rurala
si Pescuit

LOCALIZAREA PROIECTULUI

ROMANIA
REGIUNEA PROIECTULUI Regiunea 2 – Sud Est
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JUDETUL
LOCALITATEA

Buzau 
Pîrscov

DESCRIEREA PROIECTULUI

OBIECTIVE

Realizarea sistemului de canalizare va avea 
efecte benefice asupra dezvoltarii economice a 
zonei prin crearea de noi locuri de munca, care 
vor stabiliza forta de munca in zona si vor creste 
calificarea acesteia. Vor fi revigorate domenii ca 
proiectarea si constructiile.
Zona va deveni mai atractiva pentru investitori, iar 
activitatea acestora va genera venituri 
suplimentare la bugetul local. Proiectul va avea 
impact economic si social direct asupra 
comunitatii prin existenta unor resurse financiare 
pentru finantarea si dezvoltarea unor activitati in 
domeniul sanatatii, invatamantului, culturii. 
Personalul solicitantului se va califica si 
experimenta in derularea unor proiecte cu 
finantare externa si vor fi capabili de atragerea si 
derularea ulterioara a altor proiecte similare. Prin 
aplicarea proiectului de realizare a statiei de 
epurare se vor atinge obiectivele:
- imbunatatirea infrastructurii de mediu;
- stabilirea si mentinerea unui program de politici 
de evacuare a namolului/biomasei;
- stabilirea si mentinerea unui program de 
reducere a infiltratiilor apelor uzate din canalizare;

REZULTATELE OBTINUTE

Realizarea retelei de canalizare va avea 
urmatoarele rezultate:
- accesul populatiei la infrastructura edilitara;
- scaderea factorilor de risc pentru sanatatea 
populatiei;
- imbunatatirea conditiilor de viata a locuitorilor 
comunei;
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- scaderea factorului de poluare;
- reducerea efectelor unor riscuri naturale;
Lucrarile de realizare a statiei de epurare vor avea
urmatoarele efecte:
- racordarea tuturor zonelor din comuna la 
sistemul de canalizare pentru o tratare 
corespunzatoare;
- imbunatatirea calitatii apei conform ultimelor 
standarde europene;
- namolul rezultat, in cazul in care va fi 
corespunzator, in urma procesului de tratare va fi 
utilizat in agricultura.

POTENTIALI BENEFICIARI AI 
PROIECTULUI/GRUPUL TINTA

- locuitorii comunei Pîrscov;
- potentiali investitori;
- potentiali turisti;

ACTIVITATILE PROIECTULUI Realizarea studiului de fezabilitate 
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea inceperii proiectului
Pregatirea si depunerea cererii de finantare
Contractarea proiectului
Organizarea licitatiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului

DURATA PROIECTULUI 36 luni
JUSTIFICAREA NECESITATII 
IMPLEMENTARII PROIECTULUI

Stimularea cooperarii intre autoritatile locale si 
imbunatatirea capacitatii acestora de a atrage 
credite pentru investitii.
Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de 
Dezvoltare Locala.
De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice 
realizate in procesul de elaborare a strategiei de 
dezvoltare locala, a fost remarcata importanta 
unanim exprimata a locuitorilor comunei.
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5. AMENAJARE SPA IU PUBLIC DE AGREMENTȚ

MANGER DE PROIECT / 
SOLICITANT  

Consiliul  Local 

VALOAREA PROIECTULUI 
(estimativ):

Neevaluata inca

SURSA DE FINANTARE Buget local
Fond european pentru dezvoltare rurala

ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA

FONDUL EUROPEAN FEADR
Fond European pentru Dezvoltare Rurala

DOMENIU DE APLICABILITATE Crearea si dezvoltarea serviciilor de baza pentru 
populatia rurala

AUTORITATEA DE MANAGEMENT Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

ORGANISM INTERMEDIAR Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale
Oficiul Judetean pentru Finantarea Investitiilor 
Rurale

LOCALIZAREA PROIECTULUI

ROMANIA
REGIUNEA PROIECTULUI
JUDETUL
LOCALITATEA

Regiunea 2 – Sud Est
Buzau 
Pirscov

DESCRIEREA PROIECTULUI
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OBIECTIVE Amenajarea unui spa iu public de agrementț

REZULTATELE OBTINUTE Desfasurarea activitatilor recreative ale tinerilor in 
conditiile optime de confort si siguranta.

POTENTIALI BENEFICIARI AI 
PROIECTULUI/GRUPUL TINTA

- locuitorii comunei Pîrscov;
- tinerii si copiii comunei Pîrscov;

ACTIVITATILE PROIECTULUI Realizarea studiului de fezabilitate 
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea inceperii proiectului
Pregatirea si depunerea cererii de finantare
Contractarea proiectului
Organizarea licitatiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului

DURATA PROIECTULUI 24 luni
JUSTIFICAREA NECESITATII 
IMPLEMENTARII PROIECTULUI

Proiectul este necesar pentru ca in comuna nu 
exista un spatiu destinat desfasurarii activitatilor 
sportive si de recreere in aer liber.
Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de 
Dezvoltare Locala.
De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice 
realizate in procesul de elaborare a strategiei de 
dezvoltare locala, a fost remarcata importanta 
unanim exprimata a locuitorilor comunei.

6. MODERNIZAREA SI REABILITAREA
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 RETELEI DE ILUMINAT PUBLIC DIN COMUNA

MANGER DE PROIECT / 
SOLICITANT  

Consiliul  Local 

VALOAREA PROIECTULUI 
(estimativ):

Neevaluata inca

SURSA DE FINANTARE Buget local
Fond european pentru dezvoltare rurala

ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA

FONDUL EUROPEAN FEADR
Fond European pentru Dezvoltare Rurala

DOMENIU DE APLICABILITATE Crearea si modernizarea infrastructurii fizice de 
baza

AUTORITATEA DE MANAGEMENT Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

ORGANISM INTERMEDIAR Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si 
Pescuit
Oficiul Judetean de Plati pentru Dezvoltare Rurala
si Pescuit

LOCALIZAREA PROIECTULUI

ROMANIA
REGIUNEA PROIECTULUI
JUDETUL
LOCALITATEA

Regiunea 2 – Sud Est
Buzau 
Pîrscov

DESCRIEREA PROIECTULUI

- crearea de conditii moderne pentru alimentarea
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OBIECTIVE

cu energie electrica;
-  optimizare  consum  de  energie  in  paralel  cu
imbunatatirea calitatii iluminatului

REZULTATELE OBTINUTE - accesul populatiei la infrastructura edilitara;
- optimizare consum de energie in paralel cu 
imbunatatirea calitatii iluminatului;
- imbunatatirea conditiilor de viata a locuitorilor;

POTENTIALI BENEFICIARI AI 
PROIECTULUI/GRUPUL TINTA

- locuitorii comunei pîrscov;
- potentiali investitori;

ACTIVITATILE PROIECTULUI Realizarea studiului de fezabilitate 
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea inceperii proiectului
Pregatirea si depunerea cererii de finantare
Contractarea proiectului
Organizarea licitatiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului

DURATA PROIECTULUI 12 luni
JUSTIFICAREA NECESITATII 
IMPLEMENTARII PROIECTULUI

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de 
Dezvoltare Locala.
De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice 
realizate in procesul de elaborare a strategiei de 
dezvoltare locala, a fost remarcata importanta 
unanim exprimata a locuitorilor comunei.

7. REABILITAREA SI EXTINDEREA BAZELOR SPORTIVE

MANGER DE PROIECT / 
SOLICITANT  

Consiliul  Local 
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VALOAREA PROIECTULUI 
(estimativ):

Neevaluata inca

SURSA DE FINANTARE Buget local
Fond european pentru dezvoltare rurala

ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA

FONDUL EUROPEAN FEADR
Fond European pentru Dezvoltare Rurala

DOMENIU DE APLICABILITATE Crearea si dezvoltarea serviciilor de baza pentru 
populatia rurala

AUTORITATEA DE MANAGEMENT Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

ORGANISM INTERMEDIAR Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale
Oficiul Judetean pentru Finantarea Investitiilor 
Rurale

LOCALIZAREA PROIECTULUI

ROMANIA
REGIUNEA PROIECTULUI
JUDETUL
LOCALITATEA

Regiunea 2 – Sud Est
Buzau 
Pirscov

DESCRIEREA PROIECTULUI

OBIECTIVE Realizarea de constructii noi pentru bazele 
sportive

REZULTATELE OBTINUTE Desfasurarea activitatilor sportive ale tinerilor in 
conditiile optime de confort si siguranta.
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POTENTIALI BENEFICIARI AI 
PROIECTULUI/GRUPUL TINTA

- locuitorii comunei Pirscov;
- tinerii comunei Pirscov;

ACTIVITATILE PROIECTULUI Realizarea studiului de fezabilitate 
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea inceperii proiectului
Pregatirea si depunerea cererii de finantare
Contractarea proiectului
Organizarea licitatiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului

DURATA PROIECTULUI 24 luni
JUSTIFICAREA NECESITATII 
IMPLEMENTARII PROIECTULUI

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de 
Dezvoltare Locala.
De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice 
realizate in procesul de elaborare a strategiei de 
dezvoltare locala, a fost remarcata importanta 
unanim exprimata a locuitorilor comunei.

8. AMENAJAREA SI DOTAREA UNUI SPATIU DE JOACA PENTRU COPII

MANGER DE PROIECT / 
SOLICITANT  

Consiliul  Local 

VALOAREA PROIECTULUI 
(estimativ): Neevaluata inca
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SURSA DE FINANTARE Buget local
Fond european pentru dezvoltare rurala

ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA

FONDUL EUROPEAN FEADR
Fond European pentru Dezvoltare Rurala

DOMENIU DE APLICABILITATE Crearea si dezvoltarea serviciilor de baza pentru 
populatia rurala

AUTORITATEA DE MANAGEMENT Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
ORGANISM INTERMEDIAR Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si 

Pescuit
Oficiul Judetean de Plati pentru Dezvoltare Rurala
si Pescuit

LOCALIZAREA PROIECTULUI

ROMANIA
REGIUNEA PROIECTULUI
JUDETUL
LOCALITATEA

Regiunea 2 – Sud Est
Buzau 
Pîrscov

DESCRIEREA PROIECTULUI

OBIECTIVE
Prin amenajarea si dotarea unui spatiu de joaca 
destinat celor mici, se urmareste crearea unui 
cadru prietenos, familiar, dorit si iubit, care 
stimuleaza imaginatia si creativitatea. Un loc in 
care obiectele de joaca in forma de animale, 
pictate in culori vii, o lume a frumosului care ii 
intampina, stimuland si educand simtul artistic al 
copiilor.
Prin implementarea acestui proiect, autoritatea 
publica locala se asteapta sa atraga atentia celor 
cu putere economica pentru a demara proiecte de
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mai mare amploare in comunitate.

REZULTATELE OBTINUTE
- acces la centru de joaca a tuturor copiilor 
comunei;
- stimularea implicarii parintilor in educatia copiilor;
- desfasurarea numeroaselor activitati artistice, 
festive (sarbatorirea zilelor de nastere ale copiilor)
educative si sportive pentru si impreuna cu copii,

POTENTIALI BENEFICIARI AI 
PROIECTULUI/GRUPUL TINTA

- copiii comunei Pirscov;

ACTIVITATILE PROIECTULUI Realizarea studiului de fezabilitate 
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea inceperii proiectului
Pregatirea si depunerea cererii de finantare
Contractarea proiectului
Organizarea licitatiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului

DURATA PROIECTULUI 24 luni
JUSTIFICAREA NECESITATII 
IMPLEMENTARII PROIECTULUI

Implementarea acestui proiect este necesara 
pentru contributia la dezvoltarea copiilor comunei 
intr-un mediu cat mai favorabil acestora.
Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de 
Dezvoltare Locala.
De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice 
realizate in procesul de elaborare a strategiei de 
dezvoltare locala, a fost remarcata importanta 
unanim exprimata a locuitorilor comunei.

9. AMENAJAREA UNUI PARC COMUNAL

MANGER DE PROIECT / 
SOLICITANT  

Consiliul  Local 

VALOAREA PROIECTULUI 
(estimativ):

Neevaluata inca

SURSA DE FINANTARE Buget local
Fond european pentru dezvoltare rurala
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ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA

FONDUL EUROPEAN FEADR
Fond European pentru Dezvoltare Rurala

DOMENIU DE APLICABILITATE Crearea si dezvoltarea serviciilor de baza pentru 
populatia rurala

AUTORITATEA DE MANAGEMENT Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

ORGANISM INTERMEDIAR Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si 
Pescuit
Oficiul Judetean de Plati pentru Dezvoltare Rurala
si Pescuit

LOCALIZAREA PROIECTULUI

ROMANIA
REGIUNEA PROIECTULUI
JUDETUL
LOCALITATEA

Regiunea 2 – Sud Est
Buzau 
Pirscov

DESCRIEREA PROIECTULUI

OBIECTIVE
Prin amenajarea si dotarea unui parc comunal, se 
urmareste dezvoltarea şi modernizarea 
spaţiilor verzi din localitate, precum si 
imbunatatirea factorilor de mediu si a calitatii vietii 
in localitate.

REZULTATELE OBTINUTE
- imbunatatirea factorilor de mediu
- imbunatatirea imaginii comunei;
- cresterea gradului de satisfactie a cetatenilor 
comunei.

POTENTIALI BENEFICIARI AI - toti locuitorii comunei Pîrscov;
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PROIECTULUI/GRUPUL TINTA
ACTIVITATILE PROIECTULUI Realizarea studiului de fezabilitate 

Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea inceperii proiectului
Pregatirea si depunerea cererii de finantare
Contractarea proiectului
Organizarea licitatiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului

DURATA PROIECTULUI 12 luni
JUSTIFICAREA NECESITATII 
IMPLEMENTARII PROIECTULUI

Implementarea acestui proiect este necesara 
pentru imbunatatirea conditiilor de viata a 
locuitorilor comunei Cislau.
Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de 
Dezvoltare Locala.
De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice 
realizate in procesul de elaborare a strategiei de 
dezvoltare locala, a fost remarcata importanta 
unanim exprimata a locuitorilor comunei.
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10. IMBUNATATIRI FUNCIARE IN VEDEREA AMENAJARII PAJISTILOR NECESARE
ASIGURARII HRANEI ANIMALELOR

MANGER DE PROIECT / 
SOLICITANT  

Consiliul  Local 

VALOAREA PROIECTULUI 
(estimativ):

Neevaluata inca

SURSA DE FINANTARE Buget local
Fond european pentru dezvoltare rurala

ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA

FONDUL EUROPEAN FEADR
Fond European pentru Dezvoltare Rurala

DOMENIU DE APLICABILITATE Comasarea terenurilor agricole si forestiere

AUTORITATEA DE MANAGEMENT Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

ORGANISM INTERMEDIAR Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si 
Pescuit
Oficiul Judetean de Plati pentru Dezvoltare Rurala
si Pescuit

LOCALIZAREA PROIECTULUI

ROMANIA
REGIUNEA PROIECTULUI
JUDETUL
LOCALITATEA

Regiunea 2 – Sud Est
Buzau 
Pirscov

DESCRIEREA PROIECTULUI



91Strategie de Dezvoltare 2017 – 2020, Pirscov

OBIECTIVE
Amenajarile de imbunatatiri funciare sunt lucrari 
de constructii complexe si pedoameliorative care 
au drept scop sa promoveze dezvoltarea durabila 
a agriculturii din zonele rurale.

REZULTATELE OBTINUTE
- prin aplicarea irigatiilor concomitent cu alte 
masuri agrotehnice, productiile agricole se 
dubleaza, ceea ce conduce la o crestere 
semnificativa a acestora;
- prin amenajarile de indiguire, desecare-drenaj si 
combatere a eroziunii solului, se redau circuitului 
agricol importante suprafete de teren, efectul fiind 
cresterea suprafetei arabile;

POTENTIALI BENEFICIARI AI 
PROIECTULUI/GRUPUL TINTA

- locuitorii comunei Pirscov;
- potentialii investitori,

ACTIVITATILE PROIECTULUI Realizarea studiului de fezabilitate 
Aprobarea inceperii proiectului
Pregatirea si depunerea cererii de finantare
Contractarea proiectului
Organizarea licitatiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului

DURATA PROIECTULUI 12 luni
JUSTIFICAREA NECESITATII 
IMPLEMENTARII PROIECTULUI

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de 
Dezvoltare Locala.
De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice 
realizate in procesul de elaborare a strategiei de 
dezvoltare locala, a fost remarcata importanta 
unanim exprimata a locuitorilor comunei.

11. IMBUNATATIRI FUNCIARE IN VEDEREA REFACERII PERDELELOR 
FORESTIERE DE PROTECTIE
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MANGER DE PROIECT / 
SOLICITANT  

Consiliul  Local 

VALOAREA PROIECTULUI 
(estimativ):

Neevaluata inca

SURSA DE FINANTARE Buget local
Fond european pentru dezvoltare rurala

ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA

FONDUL EUROPEAN FEADR
Fond European pentru Dezvoltare Rurala

DOMENIU DE APLICABILITATE Comasarea terenurilor agricole si forestiere

AUTORITATEA DE MANAGEMENT Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

ORGANISM INTERMEDIAR Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si 
Pescuit
Oficiul Judetean de Plati pentru Dezvoltare Rurala
si Pescuit

LOCALIZAREA PROIECTULUI

ROMANIA
REGIUNEA PROIECTULUI
JUDETUL
LOCALITATEA

Regiunea 2 – Sud Est
Buzau 
Cislau 

DESCRIEREA PROIECTULUI

OBIECTIVE
Amenajarile de imbunatatiri funciare sunt lucrari 
de constructii complexe si pedoameliorative care 
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au drept scop sa promoveze dezvoltarea durabila 
a agriculturii din zonele rurale.

REZULTATELE OBTINUTE
- prin amenajarile funciare de impadurire a unor 
suprafete de teren se combate eroziunea solului, 
se redau sunt prevenite efecte distructive ale 
inundatiilor, etc;

POTENTIALI BENEFICIARI AI 
PROIECTULUI/GRUPUL TINTA

- locuitorii comunei Cislau;
- potentialii investitori,

ACTIVITATILE PROIECTULUI Realizarea studiului de fezabilitate 
Aprobarea inceperii proiectului
Pregatirea si depunerea cererii de finantare
Contractarea proiectului
Organizarea licitatiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului

DURATA PROIECTULUI 12 luni
JUSTIFICAREA NECESITATII 
IMPLEMENTARII PROIECTULUI

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de 
Dezvoltare Locala.
De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice 
realizate in procesul de elaborare a strategiei de 
dezvoltare locala, a fost remarcata importanta 
unanim exprimata a locuitorilor comunei.

12. INFIINTAREA SI DOTAREA UNUI SERVICIU PENTRU SITUATII DE URGENTA IN
COMUNA PIRSCOV

MANGER DE PROIECT / Consiliul  Local 
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SOLICITANT  

VALOAREA PROIECTULUI 
(estimativ):

Neevaluata inca

SURSA DE FINANTARE Buget local
Fond european pentru dezvoltare rurala

ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA

FONDUL EUROPEAN FEADR
Fond European pentru Dezvoltare Rurala

DOMENIU DE APLICABILITATE Infiintarea si dotarea unui Serviciu pentru Situatii 
de Urgenta

AUTORITATEA DE MANAGEMENT Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

ORGANISM INTERMEDIAR Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale
Oficiul Judetean pentru Finantarea Investitiilor 
Rurale

LOCALIZAREA PROIECTULUI

ROMANIA
REGIUNEA PROIECTULUI
JUDETUL
LOCALITATEA

Regiunea– Sud-Est
Buzau 
Pirscov

DESCRIEREA PROIECTULUI

OBIECTIVE
Situatia de urgenta este un eveniment 
exceptional, nonmilitar, care prin amploare si 
intensitate ameninta viata si sanatatea populatiei, 
mediului inconjurator iar prin infiintarea si dotarea 
corespunzatoare a unui Serviciu pentru Situatii de 



95Strategie de Dezvoltare 2017 – 2020, Pirscov

Urgenta creste gradul de siguranta al locuitorilor 
comunei.

REZULTATELE OBTINUTE
- prin infiintarea si dotarea corespunzatoare a unui
Serviciu  pentru Situatii de Urgenta creste gradul 
de siguranta al locuitorilor si agentilor economici 
din comuna.

POTENTIALI BENEFICIARI AI 
PROIECTULUI/GRUPUL TINTA

- locuitorii comunei Pirscov;
- potentialii investitori,

ACTIVITATILE PROIECTULUI Realizarea studiului de fezabilitate 
Aprobarea inceperii proiectului
Pregatirea si depunerea cererii de finantare
Contractarea proiectului
Organizarea licitatiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului

DURATA PROIECTULUI 12 luni
JUSTIFICAREA NECESITATII 
IMPLEMENTARII PROIECTULUI

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de 
Dezvoltare Locala.
De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice 
realizate in procesul de elaborare a strategiei de 
dezvoltare locala, a fost remarcata importanta 
unanim exprimata a locuitorilor comunei.

13. CONSTRUIRE SI DOTARE PIATA AGROALIMENTARA

MANGER DE PROIECT / 
SOLICITANT  

Consiliul  Local 

VALOAREA PROIECTULUI 
(estimativ):

Neevaluata inca

SURSA DE FINANTARE Buget local
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Fond european pentru dezvoltare rurala

ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA

FONDUL EUROPEAN FEADR
Fond European pentru Dezvoltare Rurala

DOMENIU DE APLICABILITATE Construirea si dotarea piata agroalimentara

AUTORITATEA DE MANAGEMENT Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

ORGANISM INTERMEDIAR Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si 
Pescuit
Oficiul Judetean de Plati pentru Dezvoltare Rurala
si Pescuit

LOCALIZAREA PROIECTULUI

ROMANIA
REGIUNEA PROIECTULUI
JUDETUL
LOCALITATEA

Regiunea 2 – Sud Est
Buzau 
Pirscov 

DESCRIEREA PROIECTULUI

OBIECTIVE
Piata reprezinta sfera economica in care productia
de marfuri apare sub forma de oferta, iar nevoile 
de consum (productiv sau individual) sub forma de
cerere de marfuri.

REZULTATELE OBTINUTE
- prin construirea si  dotarea corespunzatoare a 
pietei agroalimentare creste gradul de satisfacere 
al locuitorilor si agentilor economici din comuna.

POTENTIALI BENEFICIARI AI 
PROIECTULUI/GRUPUL TINTA

- locuitorii comunei Pirscov;
- potentialii investitori,
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ACTIVITATILE PROIECTULUI Realizarea studiului de fezabilitate 
Aprobarea inceperii proiectului
Pregatirea si depunerea cererii de finantare
Contractarea proiectului
Organizarea licitatiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului

DURATA PROIECTULUI 24 luni
JUSTIFICAREA NECESITATII 
IMPLEMENTARII PROIECTULUI

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de 
Dezvoltare Locala.
De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice 
realizate in procesul de elaborare a strategiei de 
dezvoltare locala, a fost remarcata importanta 
unanim exprimata a locuitorilor comunei.

14. LUCRARI DE IMPADURIRE SI CONSOLIDARE PENTRU PREVENIREA
ALUNECARILOR DE TEREN

MANGER DE PROIECT / 
SOLICITANT  

Consiliul  Local 

VALOAREA PROIECTULUI 
(estimativ):

Neevaluata inca

SURSA DE FINANTARE Buget local
Fond european pentru dezvoltare rurala

ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA
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FONDUL EUROPEAN FEADR
Fond European pentru Dezvoltare Rurala

AUTORITATEA DE MANAGEMENT Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

ORGANISM INTERMEDIAR Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si 
Pescuit
Oficiul Judetean de Plati pentru Dezvoltare Rurala
si Pescuit

LOCALIZAREA PROIECTULUI

ROMANIA
REGIUNEA PROIECTULUI
JUDETUL
LOCALITATEA

Regiunea 2 – Sud Est
Buzau 
Pirscov

DESCRIEREA PROIECTULUI

OBIECTIVE
Amenajarile de imbunatatiri funciare sunt lucrari 
de constructii complexe si pedoameliorative care 
au drept scop sa promoveze dezvoltarea durabila 
a agriculturii din zonele rurale.

REZULTATELE OBTINUTE
- prin impadurirea terenurilor degradate se combat
eficient eroziunea solului, inundatiile si alunecarile
de teren;

POTENTIALI BENEFICIARI AI 
PROIECTULUI/GRUPUL TINTA

- locuitorii comunei;
- potentialii investitori,

ACTIVITATILE PROIECTULUI Realizarea studiului de fezabilitate 
Aprobarea inceperii proiectului
Pregatirea si depunerea cererii de finantare
Contractarea proiectului
Organizarea licitatiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului

DURATA PROIECTULUI 12 luni
JUSTIFICAREA NECESITATII 
IMPLEMENTARII PROIECTULUI

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de 
Dezvoltare Locala.
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De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice 
realizate in procesul de elaborare a strategiei de 
dezvoltare locala, a fost remarcata importanta 
unanim exprimata a locuitorilor comunei.

15. CONSTRUIREA SI DOTAREA UNUI BAZIN DE INOT
MANGER DE PROIECT / 
SOLICITANT  

Consiliul  Local 

VALOAREA PROIECTULUI 
(estimativ):

Neevaluata inca

SURSA DE FINANTARE Buget local
Fond european pentru dezvoltare rurala

ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA
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FONDUL EUROPEAN FEADR
Fond European pentru Dezvoltare Rurala

AUTORITATEA DE MANAGEMENT Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

ORGANISM INTERMEDIAR Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si 
Pescuit
Oficiul Judetean de Plati pentru Dezvoltare Rurala
si Pescuit

LOCALIZAREA PROIECTULUI

ROMANIA
REGIUNEA PROIECTULUI
JUDETUL
LOCALITATEA

Regiunea 2 – Sud Est
Buzau 
Pirscov

DESCRIEREA PROIECTULUI

OBIECTIVE
Imbunatatirea serviciilor oferite de primaria 
Pirscov populatiei din comuna.

REZULTATELE OBTINUTE
-  Oferirea de servicii pentru populatia rurala
- cresterea gradului de satisfactie a locuitorilor 
comunei
- cresterea gradului de  atractivitate a comunei
- scaderea numarului de locuitori ce parasesc 
zona rurala

POTENTIALI BENEFICIARI AI 
PROIECTULUI/GRUPUL TINTA

- locuitorii comunei;

ACTIVITATILE PROIECTULUI Realizarea studiului de fezabilitate 
Aprobarea inceperii proiectului
Pregatirea si depunerea cererii de finantare
Contractarea proiectului
Organizarea licitatiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului

DURATA PROIECTULUI 12 luni
JUSTIFICAREA NECESITATII 
IMPLEMENTARII PROIECTULUI

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de 
Dezvoltare Locala.
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De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice 
realizate in procesul de elaborare a strategiei de 
dezvoltare locala, a fost remarcata importanta 
unanim exprimata a locuitorilor comunei.

16. REABILITARE BLOCURI DIN COMUNA PIRSCOV
MANGER DE PROIECT / 
SOLICITANT  

Consiliul  Local 

VALOAREA PROIECTULUI 
(estimativ):

Neevaluata inca

SURSA DE FINANTARE Buget local
Fond european pentru dezvoltare rurala

ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA
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FONDUL EUROPEAN FEADR
Fond European pentru Dezvoltare Rurala

AUTORITATEA DE MANAGEMENT Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

ORGANISM INTERMEDIAR Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si 
Pescuit
Oficiul Judetean de Plati pentru Dezvoltare Rurala
si Pescuit

LOCALIZAREA PROIECTULUI

ROMANIA
REGIUNEA PROIECTULUI
JUDETUL
LOCALITATEA

Regiunea 2 – Sud Est
Buzau 
Pirscov

DESCRIEREA PROIECTULUI

OBIECTIVE
Imbunatatirea calitatii vietii locuitorilor din blocurile
de pe raza comunei Pirscov

REZULTATELE OBTINUTE
- reabilitarea blocurilor
- cresterea gradului de satisfactie a locuitorilor 
comunei
- cresterea gradului de  atractivitate a comunei
- scaderea numarului de locuitori ce parasesc 
zona rurala

POTENTIALI BENEFICIARI AI 
PROIECTULUI/GRUPUL TINTA

- locuitorii comunei;

ACTIVITATILE PROIECTULUI Realizarea studiului de fezabilitate 
Aprobarea inceperii proiectului
Pregatirea si depunerea cererii de finantare
Contractarea proiectului
Organizarea licitatiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului

DURATA PROIECTULUI 36 luni
JUSTIFICAREA NECESITATII 
IMPLEMENTARII PROIECTULUI

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de 
Dezvoltare Locala.
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De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice 
realizate in procesul de elaborare a strategiei de 
dezvoltare locala, a fost remarcata importanta 
unanim exprimata a locuitorilor comunei.

17. PUNTE PIETONALA PE CABLURI
MANGER DE PROIECT / 
SOLICITANT  

Consiliul  Local 

VALOAREA PROIECTULUI 
(estimativ):

Neevaluata inca

SURSA DE FINANTARE Buget local
Fond european pentru dezvoltare rurala

ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA

FONDUL EUROPEAN FEADR
Fond European pentru Dezvoltare Rurala

AUTORITATEA DE MANAGEMENT Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
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ORGANISM INTERMEDIAR Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si 
Pescuit
Oficiul Judetean de Plati pentru Dezvoltare Rurala
si Pescuit

LOCALIZAREA PROIECTULUI

ROMANIA
REGIUNEA PROIECTULUI
JUDETUL
LOCALITATEA

Regiunea 2 – Sud Est
Buzau 
Pirscov

DESCRIEREA PROIECTULUI

OBIECTIVE
Facilitarea accesului pietonal al locuitorilor din 
satul Tocileni din comuna Pirscov

REZULTATELE OBTINUTE
- realizarea puntii pietonale
- cresterea gradului de satisfactie a locuitorilor 
comunei, mai ales celor din satul Tocileni;
- accesul direct al locuitorilor spre satul Tocileni, 
fata de calea de acces existenta in momentul de 
fata, mai lunga cu 3 km
- scaderea numarului de locuitori ce parasesc 
zona rurala

POTENTIALI BENEFICIARI AI 
PROIECTULUI/GRUPUL TINTA

- locuitorii comunei, in special locuitorii din zona 
deservita;

ACTIVITATILE PROIECTULUI Realizarea studiului de fezabilitate 
Aprobarea inceperii proiectului
Pregatirea si depunerea cererii de finantare
Contractarea proiectului
Organizarea licitatiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului

DURATA PROIECTULUI 24 luni
JUSTIFICAREA NECESITATII 
IMPLEMENTARII PROIECTULUI

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de 
Dezvoltare Locala.
De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice 
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realizate in procesul de elaborare a strategiei de 
dezvoltare locala, a fost remarcata importanta 
unanim exprimata a locuitorilor comunei.


