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CAPITOLUL I - INTRODUCERE 

 

Dezvoltarea durabilă este dezvoltarea care urmăreşte satisfacerea nevoilor 

prezentului, fără a compromite posibilitatea generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile 

nevoi. 

                                                                                                                     (Lester Brown)    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Dezvoltarea durabilă este un obiectiv fundamental al Uniunii Europene. Scopul abordării 

este îmbunătățirea continuă a calității vieții și a bunăstării generațiilor prezente și viitoare, printr-

o abordare integrată între dezvoltarea economică, protecţia mediului și justiție socială. 

La nivelul Uniunii Europene, dezvoltarea durabilă a devenit obiectiv asumat începând cu 

1997, prin Tratatul de la Maastricht, în anul 2001 a fost adoptată Strategia de Dezvoltare 

Durabilă la Gotheborg, iar în 2006 a fost adoptată Strategia de Dezvoltare Durabilă a Uniunii 

Europene revizuită. Atingerea obiectivelor dezvoltării durabile nu se poate realiza fără o 

schimbare de mentalitate a oamenilor și fără comunități capabile să utilizeze resursele în mod 

rational și eficient și să descopere potențialul economic al economiei, asigurându-se prosperitate, 

protecția mediului și coeziune socială. 

Strategia de dezvoltare locală a comunei Odăile prezintă caracteristicile localității, o 

analiza amplă a resurselor și oportunităților comunei prezentând astfel cadrul în care se va realiza 

progresul în următorii ani în vederea îmbunătăţirii calităţii vieţii locuitorilor. Elaborarea 

strategiei de dezvoltare locală reprezintă unul dintre cei mai importanţi paşi care susţin procesul 

de dezvoltare locală, deoarece o astfel de strategie are ca scop stabilirea unor priorităţi pe termen 

mediu şi lung spre care se orientează efortul de dezvoltare al comunităţii locale în viitor. 

Elaborarea strategiei a fost realizată cu sprijinul colectivului Primăriei Odăile. Toate datele au 

fost preluate din cadrul departamentelor din Primărie, de la Direcţia Judeţeană de Statistică 

Buzău ṣi de pe site-ul oficial al Primăriei Comunei Odăile. 
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 O strategie de dezvoltare locală prezintă diferite alternative de dezvoltare, posibile 

scenarii de dezvoltare locală cu scopul de a maximiza potenţialul local. O planificare strategică 

asigură prioritizarea proiectelor in funcţie de nevoile comunităţii şi folosirea corectă a resurselor 

limitate de care aceasta dispune.   

 Scopul unei strategii de dezvoltare locală este de a analiza într-un mod structurat şi 

coerent posibilitatea şi oportunităţile autorităţilor publice locale de a iniţia, implementa şi de a 

susţine obiective trasate la nivel local. Strategia de dezvoltare locală are la bază caracteristicile 

localităţii, o analiză asupra domeniilor de interes ale localităţii (turism, cultură, investiţii, 

populaţie, infrastrusctură, sănătate) şi o analiză socio-economică amănunţită (identificarea 

resurselor, analiza structurii pieţei forţei de muncă, stabilirea profilului populaţiei cât şi 

necesităţile populaţiei).  

 Bazându-se pe caracteristicile şi nevoile comunităţii, o strategie de dezvoltare locală 

stabileşte scopuri, obiective, programe şi proiecte ce urmează a fi urmate și dezvoltate. Acest 

lucru e realizabil prin minimalizarea punctelor slabe, prin exploatarea avantajelor locale (turism, 

infrastructura, poziţie geografică), prin identificarea şi găsirea unor soluţii în eventualitatea unor 

ameninţări viitoare (inundaţii, înzăpeziri, buget local insuficient etc.), analiza oportunităţilor 

viitoare (atragerea de noi investitori, dezvoltarea turismului, surse de energie regenerabilă etc.), 

identificarea provocărilor teritoriale ce trebuie abordate. 

 Luând în calcul şi contextul European favorabil diminuării disparităţilor de dezvoltare 

socială și economică existente între România şi statele membre ale Uniunii Europene prin 

finanţarea zonelor mai puţin dezvoltate, strategia de dezvoltare locală poate genera resurse prin 

elementele sale noi în domeniul etnic, managerial sau financiar. Fondurile structurale și de 

coeziune sunt un real sprijin pentru dezvoltarea comunităţilor locale dar pentru a le obţine este 

nevoie de proiecte care acţionează și furnizează rezultate, proiecte ce nu risipesc resurse ci care 

vor fi direcţionate către investiţii ce pot stimula creşterea economică. 

 Strategia de dezvoltare locală asigură ierarhizarea investiţiilor, pentru a obţine un impact 

maxim şi o valoare adaugată maximă din obiectivele ce le propune comunităţii locale.  

Este important ca acest document să asigure o sustenabilitate de lungă durată și să 

deservească atât interesele administrației publice locale, intereselor private dar și intereselor 

personale ale locuitorilor localității.  Strategia de dezvoltare locală a comunei Odăile este parte 
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integrată a strategiei județului Buzău, inclus în strategia de Dezvoltare Regională (Regiunea Sud-

EST), inclusă la rândul său în Programul Național de Dezvoltare al României. Este important ca 

aceste entități să fie precizate deoarece orice accesare ulterioară de fonduri Europene a comunei 

Odăile depinde de alocările ce s-au făcut pentru România și bineînțeles pentru Regiunea Sud-Est. 

Înainte de a elabora documentele de programare prevăzute de proiectele de regulamente,  

autorităţile române trebuie să stabilească viziunea strategică de dezvoltare a României pe termen 

mediu şi lung, dar cel puţin până în 2020, respectiv obiectivele ce se urmăresc a fi atinse, precum 

şi mijloacele necesare.  

Conceptul de dezvoltare durabilă poate fi caracterizat din mai multe puncte de vedere, 

prin următoarele elemente :  

- economie : eficiența economiei prin o bună gestionare a resurselor disponibile, 

indiferent de natural lor; creșterea economică creată de un progres, stabilitatea economică prin 

menţinerea nivelului de dezvoltare ; 

- societate: nivel de trai ridicat pentru locutori; echitate ṣi egalitate de ṣanse pentru 

cetăţeni ṣi susţinerea categoriilor defavorizate; dialog social și delegarea responsabilitaților prin 

implicare activă a cetăţenilor la dezvoltarea propriei comunități; protejarea culturii/patrimoniului 

prin promovarea ṣi protejarea valorilor culturale; 

- ecologie: conservarea și protejarea resurselor naturale, biodiversitate prin promovarea 

acţiunilor ce protejează echilibrul ecosistemului, evitarea poluării prin măsuri de ecologizare ṣi 

de minimalizare ale efectelor tehnologiei. 

Pentru ca dezvoltarea să devină durabilă la baza celor trei elemente enumerate mai sus se 

stabilesc obiectivele: obiective economice, obiective sociale și obiective de mediu. Obiectivele 

principale cuprinse în strategia de dezvoltare a Uniunii Europene se bazează pe:  

- creștere inteligentă prin inovare,educație și societatea digitală menită să accelereze 

dezvoltarea rețelelor de internet de mare viteză  și să permită gospodăriilor și întreprinderilor să 

beneficieze de avantajele pieței unice digitale; 

- creștere durabilă bazată pe competitivitate,climă ,energie și mobilitate;  

- creștere favorabilă incluziunii care să creeze competențe și locuri de muncă precum și 

combaterea sărăciei. 
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Analiza cadrului strategic identifică priorităţile stabilite la nivelurile: naţional, regional şi 

judeţean. Astfel că, în vederea orientării progresului, la nivelurile de dezvoltare administrative      

s-au adoptat următoarele documente: 

 Planul Naţional de Dezvoltare –PND 

 Programul de guvernare-PG 

 Planul Național pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală-PNADR 

 Planul de Dezvoltare Regională-PDR 

 Strategia de Dezvoltare a județului. 

 

1.1.Priorităţile României pentru perioada 2014-2020 

 

Pentru perioada 2014-2020 obiectivul global trebuie stabilit având în vedere necesitatea 

de a relansa procesul de creştere economică sustenabilă în România, cu accent pe obiectivele 

majore ale Uniunii Europene. În ceea ce privesc priorităţile de dezvoltare, acestea trebuie 

stabilite plecând de la nevoile majore de dezvoltare a României, care se resimt cel puţin în 

următoarele domenii: infrastructură, competitivitate, resurse umane (inclusiv ocupare şi 

incluziune socială), capacitate administrativă şi dezvoltare teritorială).  

Obiectivul global şi priorităţile de dezvoltare urmează a fi stabilite printr-o largă 

consultare a tuturor părţilor interesate. În etapele următoare, prin documentele de programare 

specifice fondurilor europene, vor fi stabilite tipurile de investiţii ce vor fi finanţate prin 

viitoarele programe operaţionale, plecând de la obiectivele tematice, priorităţile de investiţii şi 

acţiunile cheie prevăzute de proiectele de regulamente privind fondurile europene. Luând în 

considerare situaţia economică actuală, determinată de criza ultimilor ani, dar şi lecţiile învăţate 

în perioada de programare anterioară, investiţiile naționale propuse spre finanţare vor  răspunde 

următoarelor cerinţe:  

- la nivel naţional Planul Naţional de Dezvoltare (PND) este instrumentul fundamental prin 

care România va încerca să recupereze cât mai rapid disparităţile de dezvoltare socio-

economică faţă de Uniunea Europeană. PND este un concept specific politicii europene 

de coeziune economică şi socială şi reprezintă documentul de planificare strategică şi 
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programare financiară multianuală, elaborat într-un larg parteneriat, care va orienta şi 

stimula dezvoltarea socio-eco-nomică a României în conformitate cu Politica de 

Coeziune a Uniunii Europene;  

- PND reprezintă un instrument de prioritizare a investiţiilor publice pentru dezvoltare. 

Raţiunea elaborării PND este aceea de a stabili direcţiile de alocare a fondurilor publice 

pentru investiţii cu impact semnificativ asupra dezvoltării economice şi sociale, din surse 

interne (buget de stat, bugete locale etc.) sau externe (fondurile structurale şi de coeziune, 

fonduri UE pentru dezvoltare rurală şi pescuit, credite externe etc), în scopul diminuării 

decalajelor de dezvoltare faţă de Uniunea Europeană şi disparităţilor interne.   

Totodată, având în vedere rolul PND 2007-2013 de a fundamenta accesul la Fondurile 

Structurale şi de Coeziune ale Uniunii Europene, aceste priorităţi trebuie să fie compatibile cu 

domeniile de intervenţie ale acestor instrumente, conform reglementărilor comunitare.  

În ceea ce priveşte Strategia PND, Obiectivul Global al PND 2007-2013 este „Reducerea 

cât mai rapidă a disparităţilor de dezvoltare socio-economică între România şi Statele Membre 

ale Uniunii Europene”.  Pentru perioada 2014-2020 Planul Naţional de Dezvoltare, deṣi încă 

nefinalizat de către autorităţile responsabile de acest lucru, va trebui să respecte următoarele 

direcţii de dezvoltare: 

 Să genereze creştere economică şi să creeze locuri de muncă;  

 Să fie programate într-un mod integrat şi complementar (de exemplu investiţiile în 

capitalul fizic să fie completate de investiţii în capitalul uman);  

 Să contribuie la atingerea ţintelor naţionale pentru strategia Europa 2020;  

 Să fructifice potenţialul economic, social şi geografic al României; 

 Să răspundă priorităţilor de dezvoltare teritorială.  

Pachetul legislativ prezentat de către Comisia Europeană în octombrie 2011, propune 

consolidarea procesului de programare strategică prin concentrarea fondurilor europene pe cele 

11 obiective tematice (OT), corelate cu priorităţile Strategiei Europa 2020, pentru a maximiza 

impactul politicii în ceea ce privește realizarea priorităților europene, respectiv:  

 (1) consolidarea cercetării, dezvoltării tehnologice şi inovării;  
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 (2) îmbunătăţirea accesului şi a utilizării şi creşterea calităţii tehnologiilor informaţiei şi 

comunicaţiilor;  

 (3) îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, a sectorului agricol (în 

cazul FEADR) şi a sectorului pescuitului şi acvaculturii (pentru FEMP);  

 (4) sprijinirea tranziţiei spre o economie cu consum scăzut de dioxid de carbon în toate 

sectoarele;  

 (5) promovarea adaptării la schimbările climatice, a prevenirii şi a gestionării riscurilor;  

 (6) protecţia mediului şi promovarea utilizării eficiente a resurselor;  

 (7) promovarea sistemelor de transport durabile şi eliminarea blocajelor din cadrul 

infrastructurilor reţelelor majore;  

 (8) promovarea ocupării forţei de muncă şi sprijinirea mobilităţii forţei de muncă;  

 (9) promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei;  

 (10) investiţiile în educaţie, competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii;  

 (11) consolidarea capacităţii instituţionale şi o administraţie publică eficientă.  

 

În vederea atingerii obiectivului global şi a obiectivelor specific, pornind de la aspectele 

identificate în etapa de analiză socio-economică, au fost formulate şase priorităţi naţionale de 

dezvoltare: 

 �Creşterea competitivităţii economice şi dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere;  

 �Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de transport;  

 �Protejarea şi îmbunătăţirea calităţii mediului;  

 �Dezvoltarea resurselor umane, promovarea ocupării şi a incluziunii sociale şi întărirea 

capacităţii administrative;  

 �Dezvoltarea economiei rurale şi creşterea productivităţii în sectorul agricol;  

 �Diminuarea disparităţilor de dezvoltare între regiunile ţării.   

Conform propunerii Comisiei Europene, alocările naţionale pentru politica de coeziune 

(fără FEADR şi FEPAM) vor fi limitate la 2,5% din PIB-ul fiecărui stat membru pentru perioada 

2014-2020, ceea ce va presupune o alocare superioară faţă de actuala perioadă. Există însă o 
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serie de propuneri din partea statelor membre net contribuitoare care pot diminua nivelul 

alocărilor pentru toate statele membre.  

Alocările financiare vor fi diferite în funcţie de tipul de regiune:  

 Regiuni mai puţin dezvoltate (less developed regions) – acele regiuni care au PIB/capita 

sub 75% din media UE27; 

 Regiuni în tranziţie – acele regiuni care au PIB/capita între 75 şi 90% din media UE; 

 Regiuni mai dezvoltate (more developed regions) – regiuni care au PIB/capita peste 90% 

din media UE. 

Plecând de la elementele prezentate mai sus şi sub rezerva confirmării acestora de către 

etapele fireşti ale procesului de programare (realizarea analizelor socio-economice, prioritizarea 

nevoilor de investiţii şi elaborarea strategiei de utilizare a instrumentelor structurale, 

cuantificarea financiară a priorităţilor de investiţii şi stabilirea investiţiilor eligibile din 

instrumente structurale, evaluarea impactului macroeconomic a acţiunilor propuse, procesul de 

evaluare ex-ante ş.a.), propunem spre dezbatere următoarele opţiuni strategice:  

 

1.2. Obiectivele globale și specific de dezvoltare ale României 2014-2020 

 

Reducerea disparităţilor de dezvoltare socială şi economică între România şi statele 

membre ale Uniunii Europene, prin generarea unei creşteri adiţionale de 15% determinată de 

utilizarea fondurilor europene, având ca ţintă atingerea în anul 2022, a unui nivel mediu al 

PIB/locuitor de 65% din media UE.  

 

Obiectivele specifice  

 

Propunerile de obiective specifice (OS) vor fi strâns corelate cu cele trei tipuri de 

obiective tematice propuse de către Comisia Europeană și cu priorităţile Strategiei Europa 2020, 

după cum urmează:  
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Creştere inteligentă  

OS1. Creşterea competitivităţii economiei româneşti prin asigurarea unei creşteri 

adiţionale valorii adăugate brute în industrie şi servicii de minim X% şi crearea a minim Y de 

locuri de muncă nete.  

 

Creştere durabilă  

OS2. Promovarea unei creşteri economice curate, prin proiecte investiţionale verzi care 

duc la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 20% faţă de nivelul din anul 1990.  

Creştere favorabilă incluziunii  

OS3. Promovarea unei societăţi favorabile incluziunii prin creşterea ratei de ocupare cu 

T% şi reducerea populaţiei aflate în pragul sărăciei cu 580.000 persoane.  

Pentru atingerea acestor obiective specifice, România va promova investiţii ce vor 

răspunde tuturor celor 11 obiective tematice, aşa cum s-a precizat mai sus. La o analiza 

preliminară se poate observa că niciunul dintre obiective tematice propuse de către Comisia 

Europeană nu poate fi exclus, fapt ce va fi relevat, cu siguranţă şi de analizele socio-economice.  

Dincolo de obiectivele specifice corelate cu priorităţile Strategiei Europa 2020, 

investiţiile ce urmează a fi finanţate vor răspunde următoarelor priorităţi tematice (PT) de 

dezvoltare:  

PT1. Creşterea pe termen lung a competitivităţii economiei Româneşti;  

 abordarea comprehensivă și orizontală în ceea ce privește politicile de dezvoltare 

în următoarele sectoare:industrie, IMMuri, mediul de afaceri, astfel încât 

viitoarele priorități de investițiisă se concentreze în acele zone în care România 

are avantaje competitive (Competitivitatea industrială și performanța CDI – 

Cercetare, Dezvoltare, Inovatie; competitivitatea cluster‐elor  și rețelelor de 

cluster‐e, și specializarea smart a regiunilor, Integrarea IMM-urilor în lanțurile de 
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valoare și cluster‐e, Eco‐inovare și industrii verzi (un cadru integrat pentru 

susținerea ecologizării industriilor), Industrii creative competitive,  

 Susținerea preluării KET  (Key enabling technologies) ca  și componentă  

importantă  a strategiei de specializare inteligentă  – semiconductori, material 

avansate, fotonică și nanotehnologii;   

 Mediu de afaceri propice inovării pentru întreprinderi, în special IMM-uri; 

 Competitivitatea comerțului; 

 Mediu de afaceri reglementat; 

 Sporirea investiţiilor şi diversificarea lor în mediul rural, prin promovarea 

activităţilor non-agricole şi a serviciilor oferite de IMM-uri; 

 Restructurarea fermelor în special prin investiţii directe “în fermă”, investiţii 

legate de procesarea, marketingul şi dezvoltarea produselor agricole sau prin 

investiţii în infrastructură pentru dezvoltarea şi adaptarea agriculturii la noile 

tehnologii existente; 

 Facilitarea apariţiei unei noi generaţii de fermierei prin avantaje oferite tinerilor 

întreprinzători fermieri; 

 Dezvoltarea şi implementarea unor noi modele de IMM-urui în special cu scopul 

de a promova transferul tehnologic şi internaţionalizarea; 

 Promovarea unor instrumente financiare pentru acces sporit la finanţare cu scopul 

de a încuraja cererea de eco-inovaţie; 

 Sprijin oferit pentru integrarea primară a noilor întreprinzători pe o piaţă deja 

existent; 

 Măsuri privind Acvacultura: Simplificarea administrativă, în special pentru  

evaluări,studii de impact și licențe; Securitatea juridică  a operatorilor în sectorul  

acvaculturii, în ceea ce privește accesul la ape  și spațiu; Stabilirea unor indicatori 

pentru sustenabilitate ecologică, economică și socială; 

PT2. Dezvoltarea durabilă a infrastructurii de bază;  

 Dezvoltarea Modelului Național de Transport  și a bazelor de date necesare; 
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 Elaborarea previziunilor privind fluxurile de trafic pentru toate tipurile de 

transport; 

 Identificarea  și prioritizarea măsurilor politicii în domeniul transportului  și 

proiectelor de investiții în transport; 

 Analiza socio‐financiară la nivel de program; 

 Elaborarea strategiei de dezvoltare a sistemului național de transport, 

PT3. Adaptarea capitalului uman la provocările unei economii moderne;  

 Asigurarea unui nivel durabil al ocupării în România, susținută de competivitate 

economic, incluziune social și dezvoltare durabilă; 

 Țintă cheie pentru 2020 : 70% rata ocupării pentru categoria de vârsta 20-64 ani; 

 Măsuri specifice menite să integreze pe piaţa muncii a categoriilor ce 

experimentează  dificultăţi în ocupare (tineri, persoane vârstnice, persoane cu 

dizabilităţi,  şomeri pe termen lung, rromă etc); 

 Îmbunătăţirea aptitudinilor forţei de muncă şi a corelării acestora cu nevoile de pe 

piaţa muncii, cât  şi identificarea investiţiilor în cursuri vocaţionale de calitate în 

perioada 2014‐202, care vor fi finanţate din fonduri naţionale şi structural; 

 Reducerea sărăciei printr‐o incluziune activă  pe piața muncii a persoanelor 

marginalizate; 

 Măsuri privind întărirea mecanismului de monitorizare  și implementare a 

Strategiei Guvernului României pentru incluziunea cetățenilor români aparținând 

minorității rrome pentru perioada 2012‐2020 și coordonarea, la nivel 

guvernamental, a tuturor fondurilor disponibile din surse de finanțare diferite 

(buget de stat, fonduri europene,etc.) pentru măsuri ce promovează incluziunea 

socială a rromilor; 

 Facilitarea accesului la servicii de sănătate mai bune  și mai sigure, în special 

pentru grupurile vulnerabile; 

 Având în vedere că România are cea mai mare rată  a părăsirii timpurii a  școlii 

comparativ cu media UE, este necesarsă se asigure cadrul legislativ pentru a 

preveni și reduce numărul celor ce părăsesc școala (inclusiv un sistem eficient 
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pentru colectarea  și analiza datelor  și informațiilor privind toate aspectele 

sistemului educațional; 

 Măsuri necesare pentru creșterea calității, eficienței  și accesibilității sistemului 

educației terțiare și pentru creșterea ratelor de absolvire; 

 Elaborarea unei hărți a infrastructurii educaționale și de pregătire profesională. 

PT4. Îmbunătăţirea eficienţei administraţiei publice: 

 Creșterea eficienței administrației publice locale  și reducerea disparităților de 

dezvoltare la nivel local; 

 Întărirea capacității administrative; 

  Întărirea procesului de luare a deciziei  și creșterea calității actelor normative; 

 Creșterea calității serviciilor publice  și îmbunătățirea accesului populației la 

serviciile publice; 

 Profesionalizarea funcţionarilor publici;  

 Standardizarea procedurilor administrative;  

 Creşterea gradului de absorbţie a fondurilor structurale şi de coeziune; 

 Utilizarea TIC pentru modernizarea administraţiei publice;  

 Dezvoltarea teritorială; 

 Asigurarea continuităţii politicilor educaţionale, prin realizarea unui mecanism de 

consultări periodice cu partenerii sociali, în vederea creşterii transparenţei în 

relaţiile cu aceştia. 

PT5. Optimizarea utilizării, a protecției surselor natural, precum și a valorilor culturale: 

 Sporirea eficienței energetice în industrie, transport, consum public  și rezidențial, 

precum  și mărirea procentului de energie regenerabilă produs în România;  

 Elaborarea şi implementarea obiectivelor şi activităţilor voluntare ale României 

privind adaptarea la impactul schimbărilor climatice, reducerea intensităţii 

carbonului în economia României şi utilizarea mecanismelor flexibile prevăzute 

de Protocolul de la Kyoto, pentru creşterea competitivităţii economiei româneşti. 
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1.3.  NOUTĂŢI privind fondurile europene 

Făcând o analiză punctuală, comparativă între perioada 2007-2013 şi 2014-2020 

observăm că apar noutăţi în ceea ce privesc diversele sectoare ale fondurilor europene. 

Noutăți în materie de creștere economică, locuri de muncă și coeziune  

 Fondul european de ajustare la globalizare va continua să ofere sprijin pentru 

lucrătorii disponibilizaţi ca urmare a unor schimbări structurale majore. În plus, 

acest fond își va extinde domeniul de aplicare pentru a reduce impactul noilor 

acorduri comerciale asupra agricultorilor. 

Noutăți în materie de cercetare și inovare 

 Cele mai importante trei programe de finanţare pentru cercetare și dezvoltare 

(Programul pentru competitivitate și inovare, Al șaptelea program-cadru și 

Institutul European de Inovare și Tehnologie) vor fi reunite într-un cadru strategic 

comun, Orizont 2020, pentru a elimina fragmentarea și pentru a evita 

suprapunerile; 

 Schemele de finanţare vor fi standardizate și simplificate. De asemenea, pentru 

toate schemele de finanţare va exista un set unic de reguli privind participarea, 

auditul, structurile de sprijin, difuzarea rezultatelor și schemele de rambursare. În 

ceea ce privește finanţarea, instrumentele financiare inovatoare vor ajuta la 

mobilizarea investițiilor private precum parteneriatele public-privat. 

Noutăți în materie de agricultură și mediu 

 Ecologizarea a 30 % din plățile directe către fermieri: pentru a se asigura că 

politica agricolă comună (PAC) contribuie la îndeplinirea de către UE a 

obiectivelor de mediu și a celor legate de politica climatică, 30 % din plăţile 

directe vor fi condiţionate de respectarea unei serii de cele mai bune practici în 

materie de mediu, în plus faţă de obligaţiile în materie de ecocondiţionalitate 

existente; 
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 Convergența plăților: nivelurile ajutorului direct acordat pentru fiecare hectar vor 

fi adaptate progresiv (ţinând seama de diferenţele care există în continuare în ceea 

ce privesc nivelurile de salarizare și costurile de producţie) pentru a se asigura o 

repartizare mai echitabilă a plăţilor directe între fermierii europeni. Până în 2020, 

statele membre cu plăţi directe mai mici de 90 % din media UE ar trebui să reducă 

diferenţa dintre nivelul actual și 90 % din media UE cu o treime. Această 

convergenţă va fi finanţată în mod proporţional de statele membre al căror nivel 

de plăţi directe se situează peste media UE;  

 Plafonarea nivelului plăţilor directe prin limitarea nivelului de bază al ajutorului 

direct pentru venit de care pot beneficia exploataţiile agricole de dimensiuni mari, 

ţinând seama, în același timp, de economiile de scară ale unor structuri mai mari 

și de locurile de muncă directe pe care le generează acestea. Propunerea va 

permite reutilizarea economiilor în cadrul alocării bugetare pentru dezvoltare 

rurală și, prin urmare, menţinerea acestora în pachetele financiare ale statelor 

membre care au realizat aceste economii; 

 Alocarea fondurilor de dezvoltare rurală se va baza pe criterii mai obiective și va 

fi mai bine orientată către îndeplinirea obiectivelor acestei politici. Acest lucru va 

asigura un tratament mai echitabil al agricultorilor care desfășoară aceleași 

activităţi; 

Noutăți în materie de mediu și politici climatic 

 Prioritățile aferente politicii de mediu și politicile climatice vor fi „integrate” în 

toate instrumentele-cheie de finanțare ale UE, printre care se numără coeziunea, 

agricultura, afacerile maritime și pescuitul, cercetarea și inovarea, precum și în 

programele de asistenţă externă;  

 Obiectivul este mărirea până la cel puțin 20 % a ponderii cheltuielilor legate de 

politicile climatice, prin intermediul contribuţiilor acordate de la diversele 

domenii de politică, sub rezerva unor date concludente rezultate în urma 

evaluărilor impactului. Această abordare va contribui, de asemenea, la evitarea 
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unei creșteri a numărului de programe și la reducerea la minimum a sarcinii 

administrative; 

 Programul LIFE+ va fi continuat și va include mai multe acţiuni în domeniul 

climatic. Un subprogram consacrat politicilor climatice se va axa pe proiecte-pilot 

și pe proiecte demonstrative la scară mică. Vor fi utilizate proiecte integrate, de 

exemplu, pentru a promova strategii transfrontaliere de adaptare în zonele 

predispuse la inundaţii. Gestionarea viitorului program ar trebui să rămână 

centralizată, dar unele sarcini ar putea fi delegate unei agenţii executive existente. 

Noutăți în materie de justiție, sănătate și securitate 

 Instrumentul financiar de protecție civilă (IFPC) va fi reînnoit pentru a răspunde 

diferitelor aspecte legate de gestionarea dezastrelor, și anume un răspuns mai 

coerent și mai bine integrat în cazuri de urgenţă, o mai bună pregătire pentru 

gestionarea dezastrelor și acţiuni inovatoare pentru reducerea riscului apariției 

dezastrelor;  

 În domeniul afacerilor interne, numărul fondurilor va fi limitat la două: Fondul 

pentru migraţie și azil și Fondul pentru securitatea internă. Ambele fonduri vor 

avea o dimensiune externă pentru a asigura continuitatea finanţării, începând în 

UE și continuând în ţări terţe;  

 Comisia prevede, de asemenea, o trecere de la programarea anuală la o 

programare multianuală, axată pe obţinerea de rezultate, reducându-se astfel 

volumul de muncă administrativă a tuturor actorilor implicaţi,  

 Diferitele programe existente în domeniul justiţiei vor fi reunite în cadrul unui 

program „Justiție” și a unui program „Drepturi și cetățenie” pentru a simplifica 

sistemul de finanţare și pentru a spori coerenţa și consecvenţa tuturor activităţilor 

finanţate; 

 Noul program „Sănătate pentru creștere” va fi orientat către acţiuni cu o valoare 

adăugată clară a UE, în conformitate cu priorităţile Strategiei Europa 2020. 

Scopul principal este să se colaboreze cu statele membre pentru a proteja cetăţenii 

de ameninţările transfrontaliere la adresa sănătăţii, a spori viabilitatea sistemului 
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de servicii de sănătate și a îmbunătăţi sănătatea populaţiei, încurajând în același 

timp inovarea în domeniul sănătăţii. 

Noutăți în materie de finanțare a bugetului UE 

 Se propune o reformă a sistemului de resurse proprii, care constă în eliminarea 

actualei resurse proprii bazate pe TVA și în crearea a două noi resurse proprii, 

respectiv una bazată pe o parte din încasările unei taxe pe tranzacțiile financiare 

(TTF), iar cealaltă pe veniturile provenite din taxa naţională pe valoarea adăugată. 

Scopul nu este majorarea bugetului UE, ci contribuirea la eforturile naţionale de 

consolidare bugetară, prin reducerea contribuțiilor directe de la bugetele statelor 

membre. Modificările propuse vor simplifica, de asemenea, contribuţiile existente 

la buget și vor consolida legătura dintre politicile UE și finanţarea UE; 

 La 28 septembrie 2011 s-a propus o directivă privind TTF a UE. TTF se va aplica 

pe teritoriile celor 27 de state membre și nu va acoperi tranzacţiile efectuate de 

persoane fizice sau de întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri), cum ar fi 

împrumuturile ipotecare, împrumuturile bancare contractate de IMM-uri sau 

contractele de asigurare. Nu se vor impozita nici tranzacţiile de schimb valutar, 

nici majorările de capital efectuate de către întreprinderi sau organisme publice. O 

astfel de taxă există deja în 10 state membre, dar acţiunea la nivelul UE este mai 

adecvată pentru a se evita denaturarea și pentru a reduce fragmentarea pieţei 

interne. Estimările preliminare indică faptul că în întreaga UE veniturile generate 

de această taxă ar atinge anual 57 miliarde EUR, în funcţie de reacţiile pieţei. O 

parte din venituri ar putea fi folosite ca resurse proprii pentru bugetul UE, ceea ce 

ar duce la reducerea contribuţiilor naţionale la bugetul UE și la diminuarea 

presiunii exercitate asupra bugetelor naţionale. Noua resursă proprie bazată pe 

TVA va crea o legătură reală între nivelul naţional și nivelul UE, de asemenea, va 

stimula armonizarea suplimentară a sistemelor naţionale de TVA. Aceasta va 

oferi UE venituri semnificative și stabile la costuri administrative și de asigurare a 

conformităţii limitate pentru administraţiile naţionale și întreprinderi.  
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1.4.  Capacitatea de absorbție a fondurilor nerambursabile  

 

Un subiect foarte dezbatut în legatură cu fondurile europene se referă la capacitatea de 

absorbție. S-au făcut numeroase analize în această direcție, încercându-se să se măsoare 

capacitatea de absorbție și să se compare cu gradul de absorbție al altor state.  

Unul dintre studiile realizate chiar pentru Directoratul pentru Politica Regională al 

Comisiei Europene DG Regio (2002) arată că exista trei factori care influențeaza în mod decisiv 

capacitatea de absorbție:  

 situatia macroeconomică,  

 situatia cofinanțării, 

 capacitatea administrativă.  

Considerăm că un al patrulea indicator al capacității de absorbție este maturitatea întregii 

societăți în ceea ce privește managementul proiectelor, al programelor si al portofoliilor de pro-

iecte. Am putea sesiza la finalizarea implementării proiectelor, că avem o absorbție de 100 %, 

dar impactul preconizat nu este cel așteptat, iar dezvoltarea la nivel comunitar nu este așa cum 

ne-am propus. Situația ar fi cea mai costisitoare în sensul că ar crea o aparență de succes și ar 

exercita o povară asupra cheltuielilor publice (prin necesitatea asigurării cofinanțării). 

 

1.4.1 Etapele în accesarea fondurilor europene sunt:  

 elaborarea strategiei de dezvoltare a judeţului/localităţii, identificarea şi prioritizarea 

proiectelor; 

 consultarea factorilor interesaţi (a publicului) pe parcursul acestui proces;   

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

de achiziţie publică, fie cu resursele umane proprii ale instituției solicitante);  

 găsirea unei surse de finanțare;  

 completarea şi depunerea Cererii de finanţare;  

 evaluarea şi selecţia;  

 îndeplinirea condiţiilor pre-contractuale (în special în cazul proiectelor de infrastructuri);  

 semnarea Contractului de finanţare;  
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 implementarea proiectului;  

 evaluare şi auditarea proiectului.  

În cazul proiectelor de infrastructură, care implică o documentaţie laborioasă, odată 

identificat un proiect, pentru dezvoltarea acestuia se parcurg următorii paşi:  

 realizarea unui studiu de prefezabilitate (recomandabil pentru proiecte cu valori mari și 

soluții tehnice diferite);  

 elaborarea caietului de sarcini pentru realizarea studiului de fezabilitate;  

 atribuirea contractului pentru realizarea studiului de fezabilitate;  

 elaborarea studiului de fezabilitate, inclusive analiza cost-beneficiu;  

 elaborarea bugetului;  

 elaborarea studiului de impact asupra mediului de către o firmă de specialitate, dacă este 

cazul;  

 aprobarea studiului de fezabilitate.;  

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

sau cu resurse proprii, dacă este cazul;  

 elaborarea altor documente, dacă este cazul (strategie de marketing, strategie de vizitare, 

matricea cadru logic etc.);  

 completarea dosarului proiectului cu celelalte documente solicitate care țin de beneficiar; 

 depunerea proiectului.  

 

1.4.2 Principalele etape în verificarea, evaluarea şi selecţia proiectelor sunt: 

 verificarea eligibilităţii (solicitantului, proiectului);  

 evaluarea tehnică şi financiară;  

 verificarea conformităţii administrative; 

 evaluarea strategică (nu în toate cazurile).  
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1.4.3. Criteriile posibile de evaluare se pot referi la:  

 relevanţa proiectului faţă de obiectivele programului, axei, domeniului, măsurii pentru 

care a fost depus spre finanţare;  

 calitatea soluţiei tehnice;  

 maturitatea proiectului;  

 durabilitatea (sustenabilitatea) proiectului;  

 capacitatea solicitantului de a implementa, opera şi întreţine proiectul. 

 

1.5. Obiectivul strategiei de dezvoltare la nivelul regiunii Sud-Est  

 

Problemele caracteristice cu care se confruntă spațiul național românesc, dinamica 

socială și economică, evoluția istorică au impus necesitatea adoptării unei politici specifice de 

dezvoltare regională. Baza acesteia a fost conturată în anul 1996 prin ,,CARTA VERDE’’, un 

document strategic rezultat din conlucrarea Guvernului României cu Comisia Europeană  

finanțat prin programul PHARE al Uniunii Europene. Obiectivele politicii de dezvoltare 

regionale menționate în ,,CARTA VERDE’’ au fost: 

 armonizarea cu prevederile legislative existente în cadrul uniunii europene; 

 reducerea dezechilibrelor regionale; 

 integrarea activitații sectoriale în cadrul regiunilor în vederea ridicării nivelului de 

dezvoltare a acestora.  
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Comuna Odăile, comună aferentă judeţului Buzău, face parte aṣa cum se vede în harta 

prezentată mai sus din Regiunea de Dezvoltare Sud-Est. Regiunea de Sud Est reprezintă din 

punct de vedere geografic și istoric locul de confluență dintre Moldova, Muntenia și Dobrogea. 

Ea cuprinde judetele Buzău, Vrancea, Brăila, Galați, Constanța, Tulcea. Are o suprafață de 

35762 km² și este a doua regiune ca întindere din România. Are toate formele de relief de la 

formațiunile muntoase (Carpații si Subcarpații de Curbură, munții Măcinului, până la Câmpia 

Română și Delta Dunării). Economia regiunii este alcătuită din ramuri cu caracter tradițional: 

agricultura, comerțul, turismul, serviciile, cât și industria care a înregistrat în ultimii ani un declin 

economic pronunțat determinat de restructurarea industrială). 

În acest context județul Buzău cu o suprafață de 6.103 km² și o populație de 495.325 

locuitori (2005) are o economie  dominată de industrie, urmată de agricultură şi de prestări de 

servicii. 

Aici se produc plase sudate pentru construcţii, electrozi de sudură, sârmă zincată, geam 

tras, utilaje tehnologice pentru chimie şi metalurgie, produse prelucrate din polietilenă, sticlărie 

pentru menaj, sticlărie de artă, exploatarea şi prelucrarea lemnului, producţia de ulei comestibil şi 

zahăr. 
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Agricultura judeţului constituie un parametru important al activităţii economice: în zona 

de câmpie se cultivă grâu, porumb, floarea-soarelui, sfeclă furajeră şi sfeclă de zahăr, legume. Pe 

colinele însorite se întind podgorii renumite, vinurile locale fiind bine apreciate în ţară şi în 

străinătate, mărturie fiind premiile şi medaliile obţinute la concursuri internaţionale de 

anvergură. Potenţialul economic al Buzăului a determinat multe firme importante din ţară şi de 

peste hotare să-şi deschidă aici reprezentanțe. 

Avantajul principal îl constituie poziția geo-economică, judeţul fiind situat la intersecţia 

drumurilor care unesc marile provincii româneşti; acestuia i se alătură potenţialul său natural, cât 

şi posibilitatea de a găsi forţa de muncă ieftină şi bine pregătită. 

Implemenatrea principiilor dezvoltării durabile la nivel local, înseamnă pentru început 

identificarea problemelor sociale, economice şi de protectie a mediului şi formularea obiectivelor 

ce trebuie atinse. Metodologic, prezenta strategie are la baza și se fundamentează pe următoarele 

instrumente și proceduri de lucru:  

-    analiza de conținut;  

-    analiza datelor statistice din surse organizate și realizate de consultant;  

-  interviuri în profunzime cu factori decizionali și de opinie din structura domeniilor 

cheie analizate în cadrul studiului;  

-    analiza SWOT;  

-    interpretări aferente unor studii, rapoarte, cercetări, documente de politică, strategie și 

norme acționale europene, naționale, regionale, județene și locale.  

 

1.6.Obiectivul strategiei de dezvoltare la nivel județean și local 

 

La nivel local documentul principal care stabileṣte obiectivele pentru perioada 2014-2020 

este prezenta strategie de dezvoltare locală. Aceasta îşi propune, de asemenea, să identifice 

influenţa pe care strategiile respective o au asupra comunei Odăile, precum şi importanţa de care 

acesta se bucură în cadrul procesului de elaborare a planurilor de dezvoltare. 
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1.6.1 Viziunea de dezvoltare a comunei Odăile înglobează materializarea în timp a unor 

politici benefice comunitații locale și cetățenilor comunei, ca viitori cetățeni europeni. În aceste 

condiții, Odăile trebuie să se dezvolte ca o comună europeană, cu standarde de calitate afe-rente 

fiecărui domeniu cheie – infrastructură, industrie, agricultură, servicii publice și comerciale, 

resurse umane, asistență socială, educație, sănătate, siguranța cetățeanului etc, dar și să se 

integreze și să mobilizeze activ la nivel regional potențialul existent. 

Strategia de dezvoltare locală a comunei Odăile reprezintă instrumentul de lucru al 

administraţiei publice locale și este agreat de comunitatea locală. Astfel se va orienta gândirea, 

decizia și acțiunea către obiective superioare sau către premisele obiectivelor. Totodată prin acest 

mijloc se vor evita abaterile datorate urgențelor, avantajelor si dezavantajelor ce pot interveni în 

anumite momente. În aceste condiții, toți factorii interesați de progresul economico-social al 

comunei vor beneficia de acest ghid de prezentare a tuturor obiectivelor de dezvoltare, prin care 

se indică atât direcțiile de dezvoltare specifice, cât și acțiunile punctuale ce se vor constitui ca 

viitoare proiecte ale administrației publice locale.      

Utilizarea instrumentelor de consultare a comunităţii locale a determinat adaptarea tuturor 

propunerilor de acțiuni pentru că se dorea ca la final strategia de dezvoltare locală să fie în 

consens cu aspirațiile locuitorilor comunei. Importanța acestui aspect este dată atât de 

certitudinea implicării viitoare a comunității în implementarea strategiei de dezvoltare locală,  cât 

și de posibilitatea asumării depline și conștiente a acesteia. Strategia de dezvoltare a comunei 

Odăile pentru perioada 2014 – 2020 prezintă acțiunile pe care administrația locală le va iniția 

pentru a crea condițiile necesare dezvoltării viitoare a comunei, precum și proiectele și 

oportunitațile pe care ni le oferă integrarea României în Uniunea Europeană. Pentru a putea 

participa la realizarea obiectivelor cuprinse în Programul Național și Regional de dezvoltare, 

Primăria Comunei Odăile își va desfășura activitatea în următoarele direcții:  

 

1. Dezvoltarea infrastructurii de bază;  

2. Protectia mediului;  

3. Intărirea coeziunii sociale și reducerea sărăciei;  

4. Regenerarea rurală.  
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1.6.2.  Condiții de implementare a strategiei:  

-    acordul și susținerea planului de către cetățeni;  

 - susținerea din partea sectorului privat a strategiei dezvoltării economice a 

serviciilor;  

-   informarea permanentă a cetațenilor privind progresul implementării planului.  

 

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

Uniunea Europeană cât şi informaţii obţinute în urma unor studii, rapoarte, cercetări, strategii şi 

norme locale, județene, regionale, naţionale şi europene. Au fost de asemenea, implicați 

populaţia comunei și  angajaţii din Primăria Odăile.  

Cele şapte caracteristici ale strategiilor sunt următoarele (CSaTH M., 1993): imagine 

asupra viitorului, creativitate, flexibilitate, activitate, create pentru acţiune, orientare spre 

schimbare, orientare spre un câştig durabil. O strategie nu doar reacţionează la schimbări, prin 

faptul că ia în considerare influenţele diferiţilor factori interni şi/sau externi ai regiunii ţintă, dar 

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

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

dezvoltare se datorează faptului că ea este compusă de programe, a căror aplicare implică acţiune 

concretă direcţionată spre îmbunătăţirea situaţiei regiunii ţintă. Orientarea spre schimbare reiese 

din faptul că strategiile urmăresc elaborarea unui pachet de programe care, odată implementate, 

să ducă la schimbare pe plan social, la o mai bună valorificare a potenţialului local, precum şi 

orientarea activităţilor de dezvoltare în concordanţă cu procesele înregistrate pe plan local. 

Strategia de dezvoltare locală a comunei Odăile s-a realizat la iniţiativa autorităţilor 

locale. Prin intermediul Strategiei se permite administraţiei publice si celorlalţi actori locali 

(cetăţeni, societăţi comerciale etc.) să îşi planifice acţiunile, dezvoltarea și afacerile, astfel încât 

să răspundă nevoilor locale şi să valorifice oportunităţile de dezvoltare identificate de Strategie.  

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

metodologie precisă, care a inclus elemente importante de implicare directă a comunităţii locale, 

prin solicitarea de puncte de vedere, interviuri, plecând de la premizele ca reprezentanţii şi liderii 

locali au interesul, bazele şi cunoştinţele necesare pentru a reprezenta diversele interese locale. 
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Lipsa exerciţiului democratic de implicare constructivă în viaţa comunităţii şi unicitatea acestui 

gen de activitateîin mediul oraşului, a făcut dificilă realizarea acestui aspect metodologic. 

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

executivă de la nivel local - primar, cu sprijinul echipei de consultanţă.  

 

1.6.3 Procesul de elaborare a strategiei a cuprins urmatoarele etape:  

 

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

a localităţii, analiza capacităţii instituţionale locale, premisele dezvoltării economice locale. 

Aceste informaţii au obţinute fie direct de la beneficiarii strategiei (angajaţii primăriei şi 

locuitorii comunei Odăile) şi din surse statistice oficiale. Pentru această etapă principalul tip de 

activitate este culegerea datelor care să permită o diagnoză cât mai clară a spaţiului pentru care s-

a elaborate planul de dezvoltare locală. 

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

geografică, factori de risc natural, zone naturale protejate etc), populaţie (mărimea populaţiei, 

densitatea, evoluţia şi factori de creştere ai populaţiei), locuinţele (dotarea locuinţelor cu apă şi 

gaze naturale, vechimea şi siguranţa locuinţelor, materialele de construcţie folosite etc), 

echiparea localităţii în sistem centralizat (apă, iluminat public, gaze natural, racordarea la reţele 

de telefonie, acces la căile de transport publice sau private), sociale (învăţământ, comunicaţii, 

mortalitate infantilă etc), mediu şi ecologie (apă, aer, sol, păduri). S-a urmărit de asemenea şi 

identificarea atractivităţii localităţii din punct de vedere al turismului, a posibilităţilor de 

petrecere a timpului liber, s-au identificat spaţiile verzi şi evenimentele culturale anuale sau 

specifice zonei. Această cercetare s-a realizat cu aportul important al întregii echipe locale 

constantându-se dificultăți, în principal, datorită lipsei de integrare și coordonare a informațiilor 

locale, precum și lipsei unui mod sistematic și computerizat de arhivare a datelor care să 

faciliteze sortarea și aranjarea multicriterială a acestora. 

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

(instituţii publice, organizaţii non-guvernamentale, întreprinzători privaţi, biserica, şcoala etc). 

Tehnica folosită a fost aceea a anchetei sociologice. Astfel, aflăm atât gradul de implicare al 
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agenţilor enumeraţi pentru bunul mers al localităţii dar şi imaginea pe care aceştia o au la nivelul 

localităţii şi în exteriorul ei.  

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

publice. La finalul primei etape se poate face analiza SWOT a localităţii, piatra de temelie pentru 

elaborarea strategiei viitoare a localităţii. 

 

1.6.4. Stabilirea strategiei de dezvoltare locală 

 

Analiza SWOT evidenţiază punctele forte (Strengths), slabe (Weaknesses), oportunităţile 

(Opportunities) şi ameninţările (Threats) existente la nivelul comunei Odăile. Au fost de 

asemenea identificate forţele externe ce ar putea avea fie un efect pozitiv fie negativ în 

dezvoltarea ulterioară a localităţii. Se obţin aşadar direcţiile de dezvoltare locală: 

a) Identificarea obiectivelor strategice de dezvoltare - enumerarea obiectivelor pentru care a 

fost elaborată strategia; menţionarea metodologiei de elaborare şi a agenţilor de 

dezvoltare locală implicaţi în procesul elaborării strategiei de dezvoltare, precum şi 

identificarea câtorva domenii strategice de dezvoltare. Aceste domenii vor fi utilizate cu 

prioritate şi in identificarea obiectivelor operaţionale; 

b) Obiective operaţionale dezvoltare în teritoriul supus investigaţiei. Programul operativ de 

dezvoltare locală trebuie gândit de către grupul de lucru ca un sistem coerent privind 

dezvoltarea localităţii/micro-regiunii/regiunii. În alegerea subprogramelor, cel mai 

important considerent trebuie să fie iniţierea unor proiecte de dezvoltare convergente în 

vederea atingerii obiectivelor stabilite. Condiţia de bază pentru dezvoltare locală este 

păstrarea tradiţiilor economice şi sociale comunitare. Astfel se ajunge la situaţia în care, 

pe baza realităţii existente se pun bazele dezvoltării durabile a comunităţii. 
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1.6.5. Selectarea proiectelor de dezvoltare locală 

 

În această etapă se analizează posibilele programe sau proiecte de dezvoltare ce vor fi 

prinse în strategia de dezvoltare locală. Ele sunt grupate în mai multe scenarii, în funcţie de 

gradul de implicare a agenţilor dedezvoltare, de perioada necesară pentru implementare şi de 

locul acestora pe agenda persoanelor sau a organizaţiilor însărcinate cu implementarea lor. Este 

obligatorie o discuţie şi o analiză constructivă cu autorităţile publice locale, deoarece ele sunt 

cele care pot da răspuns privitor la fondurile disponibile în bugetul local pentru finalizarea 

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

ministerelor, autorităţi judeţene, companii naţionale care activează pe raza judeţului Buzău şi în 

comuna Odăile , cu scopul de a alege eventuale propuneri de proiecte ce pot spori şi dezvolta 

localitatea. Selectarea proiectelor are în vedere mai multe aspecte: proiectul  să conducă la o 

îmbunătăţire reală a vieţii comunității, urmările lui să fie suficient de consistente încât să 

afecteze o parte importantă a comunităţii, să existe sau să poată fi găsite resurse necesare pentru 

rezolvarea lui. 

Această etapă face şi o analiză privitoare la viabilitatea proiectelor propuse, atât din punct 

de vedere al comunităţii dar şi al economiei si al nevoilor populaţiei.  

 

1.6.6. Construcţia planurilor de acţiune 

 

Această etapă centralizează informaţiile obţinute în primele trei etape, etape ce ţin mai 

mult de partea strategică. Construcţia planurilor de acţiune pregăteşte planurile de acţiune, 

precizează toate resursele financiare sau de alt tip ce sunt necesare pentru finalizarea fiecărui 

proiect fie că este vorba de resurse din bugetul local, bugetul judeţean, naţional sau european sau 

surse financiare externe ale agenţilor economici). Deşi în fază iniţială pot fi identificate mai 

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

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

În vederea atragerii de finanțări nerambursabile, după etapa de prioritizare a nevoilor 

locale se va analiza modul în care obiectivele propuse se corelează cu obiectivele existente la 
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nivelul programelor europene. Primul lucru la care ar trebui să se gândească cei care concep un 

proiect este cel legat de rezultatele obţinute ca urmare a implementării cu succes a proiectului. 

Proiectul reprezintă un instrument sau oferă mijloacele necesare pentru atingerea unor obiective 

strategice. Dacă proiectele nu sunt văzute în acest mod, atunci un proiect încheiat ar putea să nu 

aibă nici un efect asupra dezvoltării zonei . 

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

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

proiectelor, derularea programului financiar). Aşadar putem considera că etapa de construcţie a 

planurilor de acţiune este o etapă de implementare, de verificare şi monitorizare a proiectelor, 

după ce acestea au fost identificate.  
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CAPITOLUL II 

ANALIZA DE POTENȚIAL A COMUNEI ODĂILE 

 

2.1. Scurt istoric  al comunei Odăile 

Prima atestare documentară apare în vremea domnitorului Mircea Ciobanu, fost domnitor 

al Ţării Româneşti, al cincilea fiu al lui Radu cel Mare Ciobanu, care a primit aceasta poreclă 

pentru ca înainte de a se urca pe tron cumpăra oi pentru Constantinopol. Acesta a fost căsătorit 

cu Chiajna fiica lui Petru Rareş, pe care o găsim menţionată şi în alte  documente referitoare la  

teritoriul Buzăului. Documentul se referă la satul Posobeşti în anul 1545, în prima domnie a lui 

Mircea Ciobanu.  

Potrivit acestui document locuitorii satului erau moşneni-oameni liberi, în timp ce în 

satele învecinate lucrau clăcaşi pe moşiile mânăstireşti. În 15 iunie 1559 domnitorul Mircea 

Ciobanul întăreşte printr-un act domnesc dreptul de proprietate al fetelor lui Sin şi a urmaşilor 

acestora, asupra unei moşii din Posobeşti. Valoarea acestui document este deosebită întrucât sunt 

amintite aici, pentru prima dată, o serie de toponime şi hidronime care se păstrează şi astăzi, 

după cum urmează: 

-  Izvorul lui Ştefan– actualmente Izvorul Valea Ştefanului, sat întemeiat de un anume 

Ştefan, astăzi numele pârâului şi al satului; 

- Lacul Cletecinii - partea de sus a satului Lacu existent şi astăzi sub numele de Cletecina; 

- Vârful Vizuroiului, deal în comuna Odăile căruia astăzi i se spune Ghizuroiu. 

 În jurul anului1634 în satul Posobeşti a deţinut moşii Neagoe (Negoiţă) „postelnic ot 

Sărata”. Încă din perioada istoriei geto-trace comuna Odăile a apărut în documente scrise dar 

sub alte denumiri ,,Mănăstirea” era denumirea cea mai probabil atribuită după biserica existentă 

în vatra satului. Toponimia locului face trimitere la alte variante: locul numit ,,Malu Breaz”, 
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unde a fost descoperită ceramica sau un izvor care se numea ,,Bârza” din slavonul ,,Brza”ce 

înseamnă mesteacăn, omonim cu Bârzava. Un alt înţeles în traducere ar fi ,,repede”. 

La 25 iunie 1597 Domnitorul Mihai Viteazul a emis un act  care întăreşte dreptul de 

proprietate asupra unei moşii din Târcov lui Oprea, moşie care se întindea ,,din valea Buzăului 

până la Piatra Socetulu”. Socetul este un loc în comuna Odăile sub poalele dealului Dâlma. 

Denumirea actulă a comunei se pare ca provine  de la numele de ,,odăi’’ cum erau numite 

adăposturile  simple de pe relieful deosebit de accidentat din zonă, pe care locuitorii le construiau 

pe pământurile pe care le deţineau la o depărtare considerabilă de casele lor. Aici îşi adăposteau 

animalele pe toată perioada verii, când le duceau la păşunat. Multe dintre aceste ,,odăi” au 

devenit  locuinţe permanente. Locuitorii acestei zone ca trăsătură esenţială a geto-dacilor din care 

se trag,  au fost dintotdeauna legaţi de pământul de pe care trebuiau să culeagă roadele şi pe care 

n-ar fi putut să-l ia cu ei dacă ar fi vrut să fugă din calea cotropitorilor care i-au călcat de-a 

lungul secolelor (sarmaţii, hunii, goţii, vizigoţii, cumanii, pecenegii sau tătarii).  

Au rămas acolo legaţi de glia strămoşească de locuinţele şi de familiile lor, ceea ce dă 

caracterul de statornicie al populaţiei autohtone. Din datele arheologice locuinţele din zona de 

deal şi de munte aveau două camere comparativ cu cele de la câmpie cu o singură cameră. Casele 

aveau forma de patrulater deosebindu-se categoric de ale altor neamuri care aveau casele rotunde 

sau ovale. Erau construite din bârne acoperite cu şindrilă şi aşezate pe zid de piatră sau direct pe 

pământ. De jur împrejur aveau garduri din scânduri ale căror capete erau tăiate meşteşugit în 

forma de unghi ascuţit, formă ce s-a păstrat şi astăzi la gardurile sătenilor. Cercetările 

arheologice au scos la iveală adevărate soboare de lăcaşuri de cult paleocreştine. Sunt foarte 

aproape de comună bisercuţele rupestre din zona Bozioru şi Brăeşti, care au fost numite ,,un 

adevarat mic munte Athos al Ţării Româneşti”. Urme ale înaintaşilor comunei sunt din secolul al 

XIIIV-lea biserica ,,Sfântul Nicolae”, din anul 1820 biserica din Odăile cu hramul ,,Sfântul 

Gheorghe”. 

În „Dicţionarul geografic, statistic, economic şi istoric al judeţului Buzău” de la 1892,  

Basil Iorgulescu arăta că Odăile făcea parte din plaiul Pârscovului, era situată pe Valea 

Murătoarea Posobescilor. Populaţia sa era formată din 1240 locuitori, din care 293 bărbaţi 

însuraţi si neînsuraţi. Populatia creştea cu o medie de 13 suflete anual. 
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Un document important pentru identificarea specificului zone Odăile în timpuri străvechi 

este Marele Dicţionar Geografic al României scris în anul 1900 de către Ioan Lahovari. Acesta 

spunea despre comuna Odăile că ” este o comună rurală, în plaiul Pârscovul, judeţul Buzău, 

situat pe  valea Murătoarea-Posobeṣti, la 54,2 km de Buzău. Limita sa la nord începe din Dealul 

Glodului (moṣia Valea Fântânei) ṣi se lasă pe Valea Largă, urcă în piscul Muscelului (comuna 

Trestioara) ṣi pe la capul Muscelului, alături de valea Macri, merge în hotarul moṣiei Brăeṣti, 

continuând pe acest hotar până la Gaura lui Mocan unde se lasă în apa Brăeṣti. La vest continuă 

în jos cursul apei Brăeṣti (Sărăţelul-Bălăneṣtilor) până în gura izvorului Cioclinui, o ia pe izvor 

în sus, apoi urcă în Vârful Cioclinului, apoi dă pe slemne drept în vârful muntelui Malul-Breaz, 

de unde se lasă pe Piatra-Roṣie în gura izvorului Piatra Albă. La sud urcă pe plaiul până în vârful 

muntelui Dîlma. La est începe din muntele Dîlma ṣi merge pe slemnea lui până în hotarul 

Negoṣinei de unde se lasă în jos pe îzvorul-Strîmnului, trece pe la capul de nord al comunei 

Scoruṣeṣti ṣi urcă în Dealul Glodului.” 

Din punct de vedere al suprafeţei comunei la acea dată Ioan Lahovari precizează 

„suprafaţa sa este de 2890 hectare, din care 950 hectare arabile, 496 hectare pădure, 364 hhectare 

fâneaţă, 483 hectare islaz, 30 hectare livezi, 13 hectare vier ṣi 553 hectare sterp. Moṣii mai 

însemnate sunt Pădurea Valea Fântânei (a statului), Valea Fântânei, Odăile (particulare) ṣi 

Odăile-Posobeṣti a moṣnenilor Posobeṣti. Terenul e accidentat, cu dealuri acoperite de fâneţe 

aromatice, de semănături ṣi livezi. Comuna e formată din cătunele Capu-Satului, Lacul, Odăile, 

papuci, Piatra Albă, Scoruṣeṣti ṣi Valea Fântânei” 

În ceea ce priveṣte Registrul Agricol, la nivelul anului 1900 existau în comună „68 boi, 

75 vaci, 23 viţei, 4 cai, 7 epe, 4 mînji, 870 oi, 21 capre, 79 porci. Stupi sunt 47”. Aceste 

informaţii sunt utile pentru a observa profilul comunei. Majoritatea locuitorilor se ocupau aṣadar 

cu creṣterea animalelor, în special a ovinelor. Faptul că o mare parte din suprafaţa comunei era 

acoperită de livezi denotă interesul locuitorilor pentru pomicultură, aṣa cum vom arăta ṣi în 

situaţia actuală a comunei Odăile. 

Lahovari adaugă în studiul său „Comuna e fondată demult. Cel mai vechi cătun e Valea 

Fântânei. Locuitorii de aci îṣi aveau odăi, ceva mai la est, unde mâncau vitele. Aceste odăi s-au 

transformat în sat ṣi au dat naṣtere Odăilor, pe care Dionisie Fotino le menţionează. În acest 
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cătun a fost un vechiu schit, azi biserică de mir, dar care păstrează numele de mănăstire. N-are 

inscripţii”. 

La acea dată comuna avea ” o populaţie de 1240 locuitori, din cari 231 contribuabili, 3 

biserici în cătunele Odăile, Capul Satului ṣi Valea Fântânei deservite de 1 preot, 1 cântăreţ ṣi 2 

paracliseri. La nivelul comunei existau 4 cârciumi. Comuna are 3 târguri anuale: la 23 aprilie, la 

29 iunie ṣi la 6 decembrie”. Trebuie menţionat că aceste informaţii privesc doar cătunele 

arondate la acea dată comunei Odăile.  

În Buletinul Oficial numărul 18 din 17 februarie 1968, prin Legea numărul 3 ia naṣtere în 

mod oficial comuna Odăile printr-un document emis de Marea Adunare Naţională. Conform 

acestuia judeţul Buzău are reṣedinţa de judeţ la Buzău, singurul oraṣ în afară de acesta fiind 

Râmnicu Sărat. În plus sunt consemnate 148 comune, printre care ṣi comuna Odăile, precizându-

se că în perioada următoare “Consiliul de Miniştri este împuternicit sa defalce pe judeţe planurile 

economice şi bugetele fostelor regiuni, sa stabilească schemele de personal, sa aprobe 

delimitarea administrativ-teritorială a municipiilor, oraşelor şi comunelor, sa pregătească şi să 

organizeze alegerea deputaţilor în consiliile populare, precum şi să ia toate celelalte măsuri 

necesare infăptuirii noii organizări administrativ-teritoriale”.   

Legea numărul 2 din acelaṣi an, publicat în acelaṣi Monitor precizează descrierea unei 

comune astfel: „Comuna este unitatea administrativ-teritorialã care cuprinde populaţia rurală 

unită prin comunitate de interese şi tradiţii, fiind alcãtuită din unu sau mai multe sate, în funcţie 

de condiţiile economice, social-culturale, geografice şi demografice. Prin organizarea comunei se 

asigură dezvoltarea economică, social-culturală şi gospodărească a localităţilor rurale. Satele în 

care îşi au sediul organele de conducere ale comunei sînt sate-reṣedinţă.” 

Prin Legea nr. 2/1968, republicată în 1981/Anexa 1 în  Județul Buzău existau 83 comune, 

printre care ṣi comuna Odăile, cu satele aferente: 

47. Odaile                  1. Odaile 

                             2. Capu Satului 

                             3. Corneanu 

                             4. Gorini 

                             5. Lacu 

                             6. Piatra Alba 
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                             7. Posobesti 

                             8. Scorosesti 

                             9. Valea Fintinei 

                            10. Valea Stefanului 

 

2.2. Cadrul fizico-geografic 

În prezent Comuna Odăile este situată în partea de nord vest a județului Buzău, la o 

distanţă de 56 km de municipiul Buzău. Din punct de vedere geografic se situează în grupa 

centrală a Subcarpaţilor  Buzăului care sunt cuprinşi între Valea Buzăului şi Valea Slănicului. 

Reprezintă o îmbinare de culmi deluroase cu depresiuni, bazinete si înşeuări. Au o lungime de 

peste 50 km pe direcţia NE-SV, o lăţime de 55 km şi o suprafaţă de 2750 km pătraţi. Altitudini 

maxime se întalnesc în dealul Blidişel 821 m, Vârful Piţigoiul 806 m, Vârful Botanu 799 m. 

Subuniăţile de relief întâlnite aici sunt urmatoarele: 

-     Dealurile Muscelului care cuprind Dealurile Blidişel, Muchea şi Ursoaia; 

-     Dealurile Dâlma cuprinse între pârâurile Sărăţel şi Bălăneasa; 

-     Dealurile Bobocului situate în partea de nord- est a grupei centrale; 

-     Dealul Posobeştilor sau Malu Breaz cu o altitudine de 708 m; 

-     Bazinetul Piatra Albă  care se continuă la nord cu bazinetul Odăile; 

-     Muchea Florica cu vârful Muchea Stânii; 

-     Culoarul depresionar Răteṣti-Scorţoasa-Vintilă Vodă; 

-     Dealurile Pâclelor delimitate de Slănic si Pâraiele Sărăţel ṣi Băligoasa. 

Aceste fomaţiuni deluroase sunt străbătute de Sărăţel, Bălăneasa, Sibiciu, Ruṣavăţ si alte 

izvoare care-şi reped apele spre văile Buzăului şi ale Slănicului. 

Comuna Odăile se află la o altitudine medie de 500 m cu cele mai mari altitudini în vârful 

Dâlma şi Dealul Posobeştilor. Acesta din urmă numit şi Malu Breaz, este mai scund faţă de 

celelalte dealuri ale Subcarpaţilor Buzăului. Particularităţile lui stau în abundenţa formelor 

structurale şi a faptului că sunt fragmentate în ramuri cu tendinţe de izolare datorită intercalaţiilor 

marnoase şi nisipoase. Pantele sunt greu accesibile şi oferă posibilitatea manifestărilor naturii 
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dintre cele mai variate: în gresii şi nisipuri se intâlnesc pereţi de eroziune de câţiva metri. Pe 

zona de nord agenţii naturali externi au sculptat forme ce se pot asemăna cu vestita stâncă 

,,Babele’’ din munţii Bucegi, aici asemănarea este cu ,,Ciobanaşul’’ sau ,,Broasca”. 

Dealul Dâlma se află între văile Sărăţelului (est) şi ale Bălănesei (vest). Este alcătuit din 

conglomerate şi gresii sarmaţiene. În partea centrală se află Vârful Dâlma sau Boţanu cu 

altitudinea de 799 m. Această culme delimitază comuna în partea de est şi sud-est de comunele 

Berca şi Pârscov. Pe sub poalele Dâlmei până la Murătoare relieful coboară în trepte, ceea ce a 

permis omului să planteze suprafeţe întinse de livezi, mai ales pruni. 

Depresiunea Trestia Odăile este o zonă depresionară tipică Subcarpaţilor Buzăului, 

situate în Bazinetul Pârscov, axat pe bazinul pârâului Murătoarea şi are orientarea  spre nord-est. 

Caracteristic acestui fragment de relief este aspectul general deluros vălurit ca urmare a 

deplasării maselor de marno-argile. În depresiune, în perioadele de precipitaţii bogate, se 

înregistrează fenomene de eroziune şi alunecări de teren. De aceste fenomene sunt cel mai des 

afectate  satele  Valea Ştefanului, Gorneanu şi Posobeşti dar şi zona Valea Uşii. 

Bazinetul Piatra Albă, care se continuă cu bazinetul Odăile aparţine sectorului nordic al 

depresiunii Trestia-Odăile,cele două fiind despărţite printr-o înşeuare. Caracteristica acestora 

este dată de aspectul geografic: 

- Bazinetul Odăile este mai larg, străjuit de înălţimi cu văi largi ce coboară spre 

Murătoarea, dens populat; 

-  Bazinetul Piatra Albă este mai îngust străjuit de  culmi înalte. 

Comuna Odăile reprezintă o parte integrantă a unităţii geografice numită Valea 

Bălăneasa. Aceasta reprezintă o vale subcarpatică în care s-au format bazinetele de eroziune  

Brătileşti, Goideşti, Fundata şi Plaiul Nucului, în amonte alcătuind o imagine uniformă de dealuri 

joase sau  înalte cu platouri reduse şi depresiuni mici. Valea Bălănesei constituie un tot unitar 

prin aspectul fizico-geografic în ansamblu şi prin funcţiile istorice, economice, social-politice 

îndeplinite în timp. Valea a constituit drum de pătrundere până la sate şi linia de legatură cu 

Valea Buzăului, cea mai mare axă de circulaţie şi transport a judeţului. 
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2.3. Organizarea teritorială 

  

Comuna Odăile este o comună mică, aflată în nordul judeţului Buzău, având coordonatele  

45° 23′ 0″ longitudine nordică ṣi 26° 33′ 0″ latitudine estică, aflându-se la 525 m altitudine faţă 

de nivelul mării. Comuna are un teritoriu în suprafață totală administrativ de 3593 hectare. După 

cum se poate vedea pe harta de mai jos comuna Odăile se învecinează: la nord si nord vest cu 

comuna Brăeşti, limita fiind pârâul Bălăneasa. La nord est se învecinează cu comuna Chiliile; în 

sudul comunei se află comuna Cozieni; la est se găsesc comunele Chiliile, Căneşti şi Scorţoasa, 

la vest se învecinează cu comunele Cozieni şi Bozioru. 

 

      În prezent comuna Odăile este formată din zece sate: Capul Satului, Corneanu, 

Gorâni, Lacu, Odăile, Piatra Albă, Posobeşti, Scoroşeşti, Valea Fântânei şi Valea Ştefanului. 
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Suprafața teritoriului administrativ al comunei este de 3593 ha total, din care: teren 

agricol 2505 ha, teren neagricol 1088 ha 

 

2.4. Litostratigrafia  

 

În zona Odăile terenul este neunitar din punct de vedere geologic. Formaţiunile întâlnite 

aparţin neogenului şi cuaternarului. Rocile  sunt dispuse în est şi vest în două sinclinale, iar în 

nord într-un anticlinal. Se întâlnesc marne, gresii cu sisturi, calcare şi gips, formate în diferite 

perioade din istoria geologică a formării pământului: 

-     Helveţianul este reprezentat prin marne cenuşii cu intercalaţii de gips alb; 

-     Tortonianul este dispus peste helveţian cu şisturi cu radiolar, marne şi strate de tuf; 

-     Sarmaţianul este reprezentat de nisipuri, marne şi calcare; 

-     Pliocenul este prezent prin marne, gresii  şi nisipuri marnoase; 

-  Cuaternarul, ultima etapă din istoria geologică de formare a Pământului care se 

caracterizează prin oscilaţii climatice de alternanţa a intervalelor climatice reci cu cele calde, 

este prezentat ca argile pufoase de grohotiş ca urmare a procesului de degradare a rocilor de 

vârsta veche. În concluzie litologia se prezintă în adâncime astfel: 

-    sol strat vegetal; 

-    nisip pietriş; 
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-    gresii, marne, gipsuri. 

 

Zonele cu risc - Zona comunei Odăile, datorită structurii constitutive a straturilor şi a 

aşezării geografice  este expusă următoarelor riscuri naturale: 

 pe unele zone pot apărea  alunecări ale maretrialelor deluvionare; 

 sunt zone de eroziune; cel mai probabil se pot întregistra pe văile Murătoarea, Gorneanu, 

Dulceşti, Valea Uşii; 

 sunt zone inundabile, în jurul lacului din centrul satului  Lacu; 

 riscul de înec pe pârâul Bălăneasa, când sunt ploi torenţiale şi unda poate surprinde 

oameni care nu mai pot să se salveze din calea apelor. 

 

2.5. Geomorfologia
1
 

 

Geomorfologia zonei Odăile se prezintă sub patru forme: 

1. Formele de eroziune sunt reprezentate de văi şi văiugi. Văile sunt forme evoluate ale 

văiugilor care s-au format în timp  prin acţiunea îndelungată de eroziune a agenţilor 

externi asupra terenului. Văiugile se formează în urma şiroirii apelor dn ploi torenţiale  

şi se observă pe pantele ridicate fără vegetaţie - versantul stâng al Murătoarei şi pe cei 

care încadrează Valea Uşii; 

2. Formele carstice sunt în nordul satului Odăile, unde gipsul se dizolvă, sau în  jurul 

Lacului, unde terenul coboară datorită dizolvării gipsului; 

3. Formele de acumulare sunt prezente prin conuri de dejecţie, aluviuni, deluvii, alunecări 

de teren. Conuri de dejecţie se găsesc pe Murătoarea sub formă de gresie,  tufuri şi 

nisipuri. Deluviunile se întâlnesc pe pantele versanţilor şi sunt compuse din grohotişuri 

şi argile. 

4. Alunecările de teren au loc pe planul dintre materialul deluvial şi roca de bază, în 

perioadele cu precipitaţii abundente. 

                                                             
1 Date preluate de pe site-ul oficial primariaodaile.ro din cadrul subcapitolului “prezentare locala” , autor prof. 
Costea Constantin , ṣcoala Odăile, clasele I-VIII 
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2.6.Clima 

 

Comuna Odăile se încadrează în climatul temperat continental  cu particularităţi specifice 

climatului de deal datorită reliefului şi climei de aici. Climatul este destul de umed şi călduros 

vară, cu o perioadă de secetă la începutul şi sfârşitul verii, care se prelungeşte şi în prima lună de 

toamnă şi cu  ierni blânde, cu temperaturi care nu coboară, în general sub limite negative.  

 

2.6.1. Circulaţia aerului 

 

Regiunea Subcarpaţilor Buzăului se află sub influenţa aerului provenit din centrii 

anticiclonici din Munţii Urali, care în vreme de iarnă produc înseninări persistente cu scăderi de 

temperaturăînsemnate, aceastea fiind cunoscute la noi sub formă de Crivăţ. Primăvara Crivăţul 

favorizează căderea precipitațiilor, iar vara suflă uscat și cald. În timpul verii spre estul ţării 

noastre se deplasează un aer fierbinte şi uscat care ajunge până în Subcarpaţii Buzăului, venind 

dinspre Golful Persic şi Asia Centrală. Această mişcare de aer este dăunătoare vegetaţiei. 

O caracteristică locală o reprezintă prezenţa foenului, un fel de vânt cald, uscat  puternic 

şi care bate  primăvara dinspre crestele munţilor spre văi provocând topirea grabnică a zăpezilor 

şi dezvoltarea timpurie a vegetaţiei. De asemenea briza vale-deal şi deal-vale îşi face simţită 

prezenţa, crearea ei fiind favorizată de diferenţa de nivel a terenurilor.  

 

2.6.2.Temperatura aerului 

 

Este de menţionat că temperatura medie anuală în zona Odăile oscilează în funcţie de 

configuraţia reliefului. Temperaturi medii anuale mai ridicate se înregistrează în depresiunile şi 

bazinele subcarpatice situate pe valea Bălănesei, Valea Buzăului şi Valea Slănicului, tem-

peratura medie în Odăile fiind cuprinsă intrer 8,7 °C  şi 9 °C. Temperatura medie a lunilor de 

iarnă nu numai că nu scade dar se înregistrează creşteri de la 1°C până la 20°C, ca urmare a 

adăpostului oferit de  părţile înalte ale relifului deluros. În lunile de vară lipsa nopţilor tropicale 
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determină,in general, existenţa verilor mai racoroase. Temperatura medie a lunii iulie este 

aproximativ 20°C. Primăvara creşterea graduală a temperaturii indică temperaturi de 4°C în luna 

martie şi 16°C în luna mai. Toamna temperaturile au valori mai ridicate faţă de cele din 

primavară. 

 

2.6.3. Nebulozitatea si umiditatea 

 

Nebulozitatea reprezintă gradul în care bolta cerească este acoperită de nori. 

Nebulozitatea este fenomen ce se înregistrează în lunile de iarnă şi de primăvara. 

  Maximul de precipitaţii se înregistrează în luna decembrie, iar minima în luna 

septembrie. Umiditatea relativă este importantă de cunoscut întrucât reglează evapo-transpiraţia 

şi are rol în formarea ceţii. Cea mai mare valoare este de 80% în luna ianuarie, iar cea mai 

scăzută umezeală este în luna iulie cu 64%. 

 

2.6.4. Regimul precipitaţíilor 

 

Precipitaţiile din zona comunei Odăile provin din nori frontali, foarte frecvent ajunşi aici 

în urma invaziilor de aer oceanic, sau, în sezonul cald, din nori cumuliformi. Analizând harta cu 

repartiţiile cantităţilor anuale de precipitaţii vom observa că în nordul depresiunii Trestia Odăile, 

în centrul Bazinetelor Piatra Albă precipitaţiile sunt de 600-700 mm anual, iar la marginile 

acestora precipitaţiile scad între 500-600 mm anual. Explicaţia constă în influenţa configuraţiei 

reliefului asupra deplasării maselor de aer. Astfel masivele deluroase ale Dealurilor Dâlma 

(Botanu, Posobeşti, Tarcov) şi îngustările văilor dintre acestea, constituie piedici în calea 

maselor de aer care vin dinspre  nord, dar şi în a celor dinspre sudcare se condensează lăsând 

mari cantitati de precipitaţii. De asemenea orientarea culmilor care înconjură zona este 

transversală faţă de direcţia  principală a maselor de aer, ceea ce favorizează crearea fenomenului 

de advecţie termică şi dinamică, ceea ce  susţine formarea norilor pe verticală datorită încălzirii 

neuniforme a solului şi a urcării curenţilor de aer pe pantele munţilor. 
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2.6.5.Fenomene atmosferice  

Fenomenele des întâlnite în zonă  se produc fie în intervalul de timp rece, fie în intervalul 

cu temperaturi ridicate. Enumerăm cateva dintre fenomelele produse în zona comunei Odăile: 

- Primăvara şi toamna se produce în timpul nopţii brumă; cele mai timpurii sunt în luna 

septembrie, iar cele mai târzii în luna aprilie. Brumele căzute pe neaşteptat de timpuriu sau cele 

târzii dăunează plantelor , provocând distrugerea lor. 

- În perioada aprilie - noiembrie se produce roua, septembrie este luna de vârf a acesteia, 

înregistrindu-se cel mai mare număr de zile cu rouă; 

- În lunile decembrie-ianuarie se produce ceaţa; 

- În lunile decembrie-martie, când temperatura aerului înregstrează cele mai mici valori, 

se produce poleiul; 

- Chiciura este un fenomem mai rar întâlnit (cel mult o zi pe an).  

Ar mai fi de menţionat că datorită orientării formelor de relief  în partea de sud a comunei 

(satele Valea Ştefanului, Corneanu, Posobeşti, Gorâni, Piatra Albă) primăvara pădurea 

înfrunzeşte mai repede şi pomii fructiferi înfloresc cu 4-5 zile mai devreme decât în nord la 

înşeuarea care separă cele două bazinete: Piatra Albă şi Odăile. 

 

2.7.  Reţeaua hidrografică
2
 

 

Apele curgătoare ale comunei Odăile fac parte din bazinul hidrografic al râului Buzău, 

cea mai importantă apă curgătoare a judeţului. Regimul apelor curgătoare este influențat de 

condiţiile climatice, de relief, de complexitatea litologică şi de structura geologică a zonei. 

Rețeaua hidrografică a comunei este reprezentată de cursurile de apă ale pârâului Bălăneasa şi 

afluentul său Murătoarea. În zonă se găsesc  numeroase izvoare: Izvorul Comeanului, Izvorul 

Crângului, Izvorul Ştefanului, Izvorul Pietrişului, Izvorul Ogrăzii, Izvorul Glodului, Izvorul 

                                                             
2 Date preluate din lucrarea domnului professor Costea Constantin, ṣcoala Odăile cls. 1-8 
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Ţitirii. Aceste din urma izvoare şi pâraiele din zonăau caracteristica principală de a avea un 

pronuntat caracter torenţial , apele fiind dirijate spre Bălăneasa sau Murătoarea. 

Bălăneasa este cea mai însemnata apă curgătoare din zonă, afluentul din stânga al 

Buzăului. Izvoraşte de sub culmea Ivăneţu (1191 m altitudine), are o suprafaţă  a bazinului 

hidrografic  de 288 Km 2 , şi o lungime de 28 Km. Este limita vestică a comunei Odăile care o 

desparte de comuna Brăeşti. Afluenţii cei mai importanți sunt: Ruginoasa, Gârla Pinului, Valea 

Roatei şi Murătoarea. Basil Iorgulescu descria apa Bălănesei: ,,În timp de ploaie are un volum 

colosal, viind cu furie mare, rostogolind bolovani şi chiar stânci, inspirând spaimă mălurenilor 

prin vuietul şi mai cu seama prin dezastrele ce le cauzează. Cursul său fiind prin munţi stâncoşi, 

se întâmplă adesra ca ploauând la munte, cei ce se află pe albia sa să fie apucaţi de undă şi 

neputând abate nicăieri să fie înecaţi”. 

Murătoarea are izvorul în centru Bazinetului Odăile, aproape de lacul din satul cu acelaşi 

nume şi se varsă în Bălăneasa pe teritoriul comunei Cozieni. În cursul superior  apa are o 

concentrare atât de mare de sare încât localnicii folosesc apa din pârâu la conservarea legumelor,    

(de unde se pare că-i vine şi numele de murătoarea, de la verbul a mura), şi la producerea brînzei. 

Uneori sunt nevoiţi să o şi dilueze. Tot pe cursul superior s–au format ,,băltoace’’ pline cu 

,,saramură’’ pe care localnicii o folosesc cu încredere în gospodărie. De la izvor coboară ocolind 

satele Piatra Albă şi Posobeşti, trece pe lângă Valea Ştefanului pentru ca din dreptul satului 

Piatra Albăsă treacă print-un terenul  acoperit cu un strat alb de sare datorat evaporaţiei.   

Principala sursă de apă comunei o reprezintă apele freatice şi subterane, acestea putând fi 

identificate şi sub forma izvoarelor. Adâncimea nivelului freatic este diferită din cauza 

diferenţelor de nivel al reliefului. Apele freatice şi subterane au gustul după cum sunt depozitate 

în fisurile gresiilor sau a intercalaţiilor argiloase. Atunci când sunt depozitate în marno - argile 

apele au un gust sărat mai puţin bune de băut. Prezenţa în zonă a masivelor de sare, a argilelor 

sărate şi a gipsului influentează cantitatea de substante chimice a apelor subterane, dându-le un 

grad ridicat de mineralizare. Pe Valea Muratoarei şi a Scoroşeştilor sunt izvoare clorosodice. În 

rest calitatea apei este deosebită, este bună de băut, este bună la fiertul alimentelor şi este bună 

pentru spălatul rufelor, aşa cum o doresc locuitorii satelor. Fântânile sunt sursa sigură şi perma-

nentă în alimentarea cu apă a oamenilor şi animalelor, deoarece nu seacă nici în perioadele  de 

secetă îndelungată, debitul apelor freatice fiind relativ bogat. 



    STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ 2014-2020                            
COMUNA ODĂILE       

JUDEȚUL BUZĂU 

 

 
40 

 

Temperatura apelor freatice este influenţată de regimultermic al aerului, deoarece se 

găsesc la adâncimi mici, aproape de suprafaţă, pănă la 18 m.Vara şi toamna devreme temperature 

apei  este în jurul valorii de  de 16-18 grade C, iar iarna temperaturile cresc odată cu adâncimea.  

Lacul numit de localnici ,,Lacu al Mare’’ este singura apă stătătoare din zonă, lac  

carstosalin  care a apărut în depresiuni generate de procese carstice pe sare. Este situat în partea 

de nord vest a Bazinului Odăile, în mijlocul satului Lacu, care-i poartă şi numele. Lacul din 

Odăile are câteva particularităţi faţă de alte lacuri de aceeaşi origine şi cu dimensiuni 

aproximativ egale: se pezintă ca o depresiune largă, evazată, puţin adâncăşi acoperită cu 

vegetaţie acvatică. Apa este dulce, bicarbonată, deoarece nu există legatura între el şi masivul de 

sare de dedesubt. Ne aflăm într-o zonă caracterizată prin individualizarea  unei cuvete lacustre şi 

căptuşirea fundului lacului cu material mâlos de pantă, care întrerupe legătura cu masivul de 

sare, determinând apa să devină dulce. Procesul de infiltrare al apei din precipitaţii este continuu, 

ceea ce se poate observa cel mai bine după perioadele ploiosase  sau cu exces de umiditate, când 

nivelul lacului a crescut, iar in perioadele secetoase nivelul lacului a scăzut. Axele lacului sunt 

cuprinse   între 22-12 m , suprafaţa de aproximativ 0,5 ha iar adâncimea de 1,85 m. 

 

2.8. Vegetația  

 

Comuna Odăile fiind situată în zona Subcarpaţilor Buzăului din cadrul grupei Subcarpaţii 

de Curbură, se află situată in zona pădurilor de foioase a cărei formare este influenţată de 

etajarea climatică dar ṣi de relief, întâlnindu-se aici etaje și subetaje de vegetaţie. Etajul pădurilor 

ocupă dealurile ṣi partea mijlocie a munţilor ṣi se găseṣte la altitudini între 300 si 1300 m pe 

două etaje: 

-  etajul gorunului, cu temperaturi medii intre  7,5°C – 9°C şi precipitaţii medii anuale de 

650-750 mm, cu veri calde, umede ṣi cu ierni blânde; 

-  etajul fagului mai temperat cu temperaturi  de 4°C – 7,5°C şi precipitaţii medii de 750-

1100 mm. 

Gorunul se găseṣte pe versanţii însoriti, pe pantele cu expunere sudică, sau pe platourile 

dealurilor. El se asociază cu cedrul şi gârniţa. De asemenea plopul (Plopus tremuta), ulmul 

(ulmus campestris), salcâmul (Robina pseudacacia), mesteacănul, aninul, carpenul, frasinul, se 
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asociază cu gorunul. Pe lângă aceste foioase se mai întâlnesc: stejarul (Quicus robur), jugastrul 

(acer platanades), mărul pădureţ (Malus silvestris) părul de pădure (Pirus piraster). Arbuştii 

întalniţi în acest etaj de vegetaţie sunt: cornul (Cornusmus), singerul (C.Sanguineea), socul 

(Sambucus nigra), gherghinul (Crotegus monogina) alunul, lemnul câinesc, cătina. Stratul ierbos 

este  format din specii ca Melica uniforma, Lamium galiotridolom, Asperula odorata. 

Subetajul fagului este situat între altitudinile de 600- 1350 până la 1450. Aici se găsesc  

făgete şi amestecuri din fag (Fagus Silvatica) şi răşinoase. Arbuşti nu se găsesc datorită 

caracterului umbros al arboretului care împiedică formarea stratului de arbuşti. Ierburile se 

dezvoltă neuniform din aceeaşi cauză a umbrei. Fagul se înfrățeşte cu mesteacănul (Betula 

verrucosa), cu paltinul (Acer Pseudoplatanus), cu carpenul (Carpinus Betulus), cu mojdreanul 

(Fraxinus Ornus ) şi cu teiul (tilia) 

Socul si  măceṣul sunt plantele medicinale pe care  sătenii le aduna  în cantităţile necesare 

nevoilor din gospodărie. 

 

2.9. Fauna 

 

Fauna reprezintă un element deosebit de important al mediului geografic, întrucât lumea 

animalelor este o lume minunată în strânsă legatură cu factorul uman. 

Fauna ţinutului Odăile este foarte divesificată şi bogată, caracteristică pădurilor de fag şi 

stejar, dar în care se întrepătrund elemente din zona montană cu elemente de stepă. În pământ, pe 

pământ în apă, pe subteranul anorganic sau organic elementele faunistice se găsesc la tot pasul. 

De aceea rolul omului în această privinţă este de a înţelege această lume a vietăţilor, de a o iubi 

şi de a o ocroti.  

Flora cuprinde numeroase specii dintre care amintim aliorul ,,Euphorbia amigdaloides’’şi 

leurda ,,Allium ursinum’’ care sunt ascunse în luminişurile de fag, mesteacăn, gorun , molid şi 

brad. Liliacul  se întâlneşte în zonă la locul numit ,,Piatra cu lilieci”, unde creşte uneori în 

condiţii chiar vitrege. Liliacul oferă o adevarată delectare sa admiri priveliştile încântătoare 

oferite de florile acestuia.   
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Întâlnim aici animale din specii care provin din etajele superioare şi specii din etajele 

inferioare. Pădurile oferă condiţii de viaţă deosebit de favorabilă păsărilor, animalelor şi 

plantelor.  

Viermii duc o viaţă parazitară sau liberă în apă sau pe uscat. Râmele sunt adevărate 

,,pluguri biologice’’ care contribuie la aerisirea şi afânarea  solului, la remineralizarea 

materialelor organice moarte şi la îmbogăţirea cu unele substanţe chimice. 

Insectele sunt vietăţi care trăiesc sub scoarţa copacilor, sub frunzarul pădurilor  şi au rol 

în transformarea substanţelor organice şi în îmbogăţirea pământului cu substanţe humice. 

Broaştele se întâlnesc în bălţi şi pâraie; în timpul zilei broaştele râiose verzi si brune 

consumă insecte dăunătoare culturilor.  

Reptilele reprezentative sunt şerpii orbi şi şopârlele. 

Păsările constituie una dintre cele mai cunoscute şi numeroase grupe de vieţuitoare. Prin 

cântecul, prin penajul, prin modul de viaţă, prin foloasele aduse omului distrugând dăunătorii, 

dar şi prin daunele produse, sunt în atenţia permanentă a omului. În pădurile de fag şi în zăvoi 

cântă cu triluri de neînlocuit privighetoarea şi mierla. În pădurea de gorun se întâlnesc ciocârlia, 

frunzăriţa, piţigoiul, muscalul dar şi mierla şi potârnichea. 

Răpitoarele de zi şi de noapte sunt uliul porumbar, şorecarul cucuveaua. Se mai întâlnesc 

macaleandrul, ciocănitoarea pestriţă, ciuful de pădure. Mamiferele sunt reprezentate de rozătoare 

ca iepurele sălbatic, hârciogul şi popândăul. Există specii care au valoare faunistică şi cinegetică 

deosebită: căprioara (Caprealus capreolus) are o largă răspândire  şi un număr mare de efective, 

ursul brun (ursus arctos) este animal foarte des întâlnit în zonă râsul (linx linx) întâlnit în pădurea 

de fag, nevăstuica (mustela nivalis) pisica sălbatică (Felix Sia,vestris) lupul, vulpea, dihorul, 

bursucul, mistreţul, şoarecele de pădure, veveriţa. Iepurele este cel mai vânat animal atât de om 

cât si de vieţuitoarele păduriiş buha, nevăstuica, vulpea, lupul âi sunt cei mai de temut duşmani. 

Arma de apărare este fuga şi culoarea blăniţei care îl face să se contopească în culorile naturii. 

Pe sub pământ cârtiţa şi ariciul îşi sapă cu harnicie galeriile. 

În concluzie, teritoriul comunei Odăile  dispune de un cadru natural variat în concordanţă 

cu diversitatea formelor de relief. 
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2.10. Solurile 

Trăsătura principală a solurilor din zonă este varietatea mare de tipuri şi subtipuri 

determi-nată de altitudine şi climă , de pante şi umezeală, de configuraţia rocilor, fragmentarea 

reliefului şi asociaţiile vegetale diferile.  

Substratul litologic așa cum am văzut mai sus este foarte variat: depozite loesoide, 

lutopufoase, sărace, depozite coluvionare bogate, lutoase şi argiloase, precum şi gresii, alternante 

de gresii si marne, conglomerate. Solurile întâlnite pe teritoriul comunei Odăile sunt cele brune 

de pădure situate în imediata apropiere a pădurii şi în zonele înalte. Solurile brune ocupă 

suprafeţe întinse, dezvoltându-se pe roci de flis (gresii disodile, melinite) sub fâneţe şi sub păduri 

de fag (fagus sylvatica).  

Solurile brune acide se întâlnesc pe interfluvii. Pe versanţii puternic erodaţi apar sporadic 

litosolurile, alături de soluri negre de fâneţe tinere şi rogosoluri pe marne şi argile sau pe disodi. 

Rogosolurile sunt soluri slab evoluate care apar pe forme de relief tinere puternic erodate.  

Se găsesc aici şi soluri podzolice argilo-iluvionare. Predomină rocile sedimentare puţin 

consolidate ca nisipurile, pietrişurile, argilele, marnele şi gresiile. 

În Subcarpaţii Buzăului în zona depresionară Trestia-Odăile este frecvent terenul nisipo-

argilos şi marno-argilos care dau naştere la alunecări de teren şi curgeri noroioase, care 

desfigurează versanţii. Pe versanţii de est şi de nord- est acolo unde fenomenul de eroziune este 

prezent permanent s-a luat măsura împăduririi zonei cu molid. 

 

2.11. Resursele  

 
Localitatea este înconjurată de numeroase izvoare minerale încă neexploatate. Prezenţa în 

zonă a masivelor de sare , a argilelor sărate şi a gipsului influenţează cantitatea de substanţe 

chimice a apelor subterane, dându-le un grad ridicat de mineralizare. Pe Valea Murătoarei şi a 

Scoroşeştilor sunt izvoare clorosodice. Se poate admira pe cursul superior al pârâului Murătoarea 

,,băltoacele’’ pline cu ,,saramură’’ si zonele albe de sare din apropierea albiei. Resursele pe care 

se bazează potențialul economic al comunei sunt resursele proprii: lemnul pădurilor, piatra 

muntelui, sarea, pășunile, fânețele,  produse animaliere și vegetale. 
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Altui loc, „Malu Breaz”, i se mai spune „La Ciuperci”, pentru că acolo se găsesc pietre în 

formă deciupercă. „Şi la noi în zonă se găseşte chihlimbar. La vreo 2,5 km în partea cealaltă a 

comunei sunt nişteversanți de argilă. Acolo se găsesc nişte mici conglomerate. Lucesc şi taie şi 

geamurile. Când eram copilgăseam. Spre Posobeşti avea culoarea aurului: gălbui‐roşiatic”
3
 

 

2.12.Locuinţele 
 

Satele s-au format pe fundul văilor râului Bălăneasa sau a afluenţilor acesteia, dar şi pe 

terasele versanţilor. Locuinţele de pe aceste locuri au fost construite încă din vechime  durabile 

întrucât lemnul pădurilor sau piatra desprinsă din munte le-a fost permanent la îndemână ca 

materiale de construcţii. Construcţiile păstrează nota caracterstică a arhitecturii ţărăneşti din zona 

Subcarpaţilor de Curbură . 

 

2.13.Viaţa în vechime în comuna  Odăile 

 

Casele adăposteau întreaga familie de la bunici până la nepoţi,conform unor statistici din 

1930 într-o casăerau în medie 4-5 persoane. Toate persoanele locuiau într-o singură cameră deşi 

casa avea 2-3 camere.Uneori în casă se adăposteau şi animalele mici, abia născute spre a le feri 

de frigul iernii (mieii timpurii, purceii, vieii). Iarnea ferestrele nu se deschideau pentru a nu ieşi 

caldura din case.Pe sobă se uscau obielele şi încălţămintea, iar după sobă gunoiul sta două, trei 

zile, până să fie scos afară.  

Camera se încălzea cu lemne aduse şi stivuite lângă casă din timpul verii. 

Mobilierul era foarte sumar: două-trei paturi după mărimea familiei, o masă joasă 

rotundă, două trei scaune din lemn. Între ,,camera de zi” şi ,,cea de curat” sau ,,camera mare” era 

tinda în care pe vatră se păstrau curate ceauane de tuci sau oale de pământ în care se găteau 

bucatele. În ceauanele mari se pregăteau mâncăruri la evenimente deosebite ale familiei: nunţi, 

înmormântări, botezuri,etc. În ,,camera mare” nu se locuia era deschisă doar când venea preotul 

cu botezul (în ajunul Bobotezei, de Paşti, de Sfânta Maria şi în Ajunul  Crăciunului). Aici se afla 

lada de zestre în care erau păstrate costumele populare, hainele bune cu care mergeau la hora 

                                                             
3 Ion Damian, profesor de matematică, fost director de şcoală, satul Lacu). 
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satului, sau în zilele de sărbătoare la biserică, sau zestrea fetelor din casă, pregătită de-a lungul 

anilor pentru momentul maritişului. Tot aici era masa cu faţa de masă cusută cu fir de borangic , 

patul înzestrat cu macaturi şi cuverturi ţesute în război de către femei.  

„Iluminatul se făcea cu lumânări sau opaiţuri cu seu de oaie. Cei mai înstăriţi aveau 

lămpi sau felinare cu petrol. În serile lungi de iarnă femeile lucrau la lumina lumânărilor 

(torceau, împleteau ciorapi de lână,  flanere şi alte astfel de obiecte de îmbrăcăminte. 

Viaţa de familie decurgea în general stereotip, monoton, după calendarul muncilor 

agricole. Exista o ,,diviziune a muncii” foarte clar delimitată: femeia cu treburile din interiorul 

casei  (tors, împletit, țesut, gătitul mâncării, spălatul rufelor), bărbatul cu treburile din curte şi 

ingrijitul vitelor). Vara toţi membrii familiei, inclusiv copiii, mergeau la munca câmpului sau cu 

vitele la păscut. Duminica şi în celelalte sărbători soţul şi soţia mergeau la biserică, la întoarcere 

bărbatul se oprea la cârciuma din sat pentru a afla ce evenimente s-au mai petrecut. Fidelitatea în 

familie era o virtute moştenită din strămoşi. Infidelitatea era aspru sancţionată în rândul  

femeilor, în schimb bărbaţilor li se tolera acest lucru. Femeile prinse în păcat erau bătute de soţi 

şi de cele mai multe, trimise acasă la părinţi, iar cel mai aspru pedepsite era când erau obligate să 

părăsească satul. Femeia avea un mod de a-şi respecta bărbatul adresându-i-se cu ,,dumneatale” 

sau ,,dumneata”, obicei dispărut în totalitate în zilele noastre odată cu creşterea rolului femeii în 

societate şi egalitatea în drepturi a femeii cu bărbatul. 

Îmbrăcămintea era confecţionată în casă din pânză ţesută în război. Iarna se purtau  

pantaloni groşi,vesta şi haina de dimie, ,,flaner’’împletit şi ciorapi împletiţi din lână, sau cojoc 

scurt din blana de oaie, argăsite şi confecţionate de cojocarii satului. Pentru zilele când mergeau 

la tărg sau la drum lung îmbrăcau cojoc lung de oaie şi încălţau opinci din piele de porc sau de 

viţel. In opinci se înfăşurau picioarele în obiele. Vara se purtau cămăşi subţiri de bumbac, 

pantaloni subţiri din lână şi în picioare o încălţăminte uşoară, nişte aşa-zişi papuci. 

Țesutul - Confecţionarea îmbrăcămintei şi a obiectelor de decorare a casei se făcea din 

lână, in, cânepă, şi mai târziu din bumbac şi borangic. Fiecare gospodărie avea o bucată de teren 

pe care semăna cânepa a cărei prelucrare se făcea în gospodărie cu unelte ca meliţa, piepteni, 

sucala, răşchitor, vârtelniţă, urzitoare, război de ţesut. Din ţesăturile obtinute în razboi se 

confecţiona îmbrăcămintea sau obiectele cu care decorau casa: perdele, ştergare, feţe de masă, 

peretare, covoare, resturile de cârpe se cuseau cap la cap, se răsuceau cu fusul şi apoi se ţeseau 
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ţoale de pus pe jos. Nu era casă în care să nu aibă război de ţesut, astfel că iernile în toate casele 

răsunau ,,vătalele” şi se ,,schimbau iţele”. 

Căsătoria era precedată de logodnă. Se întâlneau părinţii şi stabileau ce zestre pot 

asigura viitorilor soţi (cât pământ, câte vaci, căţi boi, cereale,etc). Uneori logodna se putea rupe 

dacă părtile nu se împăcau în privinţa zestrei. Nunta ţinea trei zile de vineri până luni. Vineri era 

,,seara de brad” când veneau la ginerică flăcăii satului şi împodobeau brazii cu hârtie creponată, 

beteală, şi cu doi porumbei confecţionaţi din carton pe care-i prindeau în vârf, semnul iubirii 

tinerilor miri. Brazii care erau purtaţi în ziua nunţii şi chiuiţi  de doi flăcăi, cei mai apropiaţi 

tovarăş din copilarie ai lui ginerică. Fata trebuia sa aibă zestre: perne, plapumă, cuverturi, 

carpete, cele mai multe lucrate de mâna ei cât a fost fată în casa mamei. Mirele avea ,,casa 

ridicată” şi împreună cu tânăra soţie urma să o termine şi să locuiascăîn ea. Printre darurile de 

nuntă rudele şi chiar vecinii ajutau tinerii cu păsări, cereale şi alte bunuri necesare începutului 

vieţii de familie în gospodaria proprie. De obicei, în casa părintească rămânea ca moştenitor cel 

mai mic dintre fraţi care avea şi obligaţia de a-i ajuta şi întreține pe părinţi până la moarte şi să le 

facă cele de trebuinţă după înmormântare, dupa obiceiul locului. 

 Mâncarea de nuntă era modestă: ziua când nuntaşii mergeau ,,să ia mireasa” aceasta 

servea dulceaţă de gutui sau de mere domneşti şi cu apa rece. La masa de seară a nunţii se 

serveaborş de porc sau vită, pilaf, friptură şi cozonac făcut în casă. De asemenea carnea pentru 

gătitul mâncărurilor provenea de la animalele crescute în gospodărie 

Muzica o asigurau cu lăutarii ,,tocmiţi” dinainte. 

Un element de tradiție specific comunei Odăile este “Caloianul”, ritual care se desfășoară 

în a treia marți după Paști. “Se face un om de pământ cu ochii, nasul și gura din ouă roșii. Îl pun 

într-o cutie de carton sau de lemn, îi aprind lumânări și încep a-l boci. O fată care face pe preotul, 

își pune barbă, mustăți de lână, iar pe cap o căciulă sau o pălărie veche. Alta face pe dascălul, 

după ce îl prohodesc în legea lor, pornește cortegiul popii. Popa și dascălul cântă, celelalte fete îl 

bocesc și așa îl plimbă pe ulițele principale ale satului. Apoi ies la câmp și departe de sat îl 

îngroapă pe furiș căci le pândesc băieții și după ce vin ele acasă aceștia le fură caloianul. A treia 

zi, adică joi, când e și paparuda, se duc fetele, dezgroapă caloianul și îl aruncă într-o apă din 

apropierea satului. Aceasta o fac ca să plouă. Vin apoi cu toate la casa unde au făcut caloianul și 

îi mănânca pomana”. 
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CAPITOLUL III - ANALIZA SITUAŢIEI CURENTE 

 

1. Resurse Umane 1. Populaţia 

2. Piaţa muncii 

3. Dezvoltare socială 

2. Economia 1. Agricultura si silvicultura 

2. Comerţ 

3. Servicii 

3. Infrastructura Infrastructura de transport 

Infrastructura de utilități 

4. Educaţie Invățământ 

5. Cultura, sport  Analiza patrimoniului cultural 

Existenţa posibilităţilor de practicare a sportului 

6. Sănătate Infrastructura existentă 

7. Mediu Mediu 

Măsuri pentru protejarea mediului 

8.Turism ṣi agrement Obiective turistice 

Promovarea turismului 

9. Administraţie Publică Locală Structura Primăriei, a Autorităţii Publice Locale 

 

 

3.1. Populaţia 

 

Dacă în 1879 populația comunei era de 1240 locuitori, aşa cum este menţionat în 

,,Dicţionarul geografic, statistic, economic şi istoric al judeţului Buzeu” de către Basil 

Iorgulescu, conform recensământului din anul 2011, populaţia a rămas la 901 locuitori. Dacă în 

acelaşi dicţionar se menţionează că într-un an s-au născut 47 (patruzeci şi şapte) de copii şi s-au 

înregistrat 34 (treizeci şi patru) de decese, în anul 2011 s-au născut 3 (trei) copii şi au fost 17 

(ṣaptesprezece) decese. Este alarmantă această scădere demografică. Cauzele sunt din cele mai 

diferite: în primul rînd nesiguranţa zilei de mâine face ca populaţia să fie ponderată atât în ceea 
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ce priveşte natalitatea, dar se înregistrează o scădere şi a numărului de căsătorii. O altă cauză este 

lipsa locurilor de muncă ce determină populaţia tânără să plece în căutarea locurilor de muncă în 

alte zone din ţară, dar cel mai adesea în străinătate. 

Datele statistice nu au putut lua însă în considerare numărul mare de locuitori care au 

părăsit comuna în ultimii ani, plecând la lucru, datorită faptului că majoritatea celor plecaţi nu 

declară acest lucru. Începând  cu  anul  1999, Odăile se confruntă cu migrarea populaţiei spre alte 

ţări în căutarea unui loc de muncă. Fenomenul este tot mai accentuat în ultimii ani încadrându-se 

în aspectul cu amploare semnificativă pentru România. Mulţi locuitori sunt plecaţi în ţări ca 

Spania, Italia, Grecia, majoritatea lor optând pentru angajări temporare, incidenţa migrării fiind 

tot mai mare în rândul bărbaţilor, dar şi femeile îşi găsesc de lucru prestând activităţi de  menaj 

sau bone în casele străinilor. Migrarea are implicaţii majore economice, deoarece ceează fluxuri 

în economia rurală şi sociale deoarece are impact asupra echilibrului în familie, asupra 

dezvoltării şi menţinerii sănătăţii copiilor, aceştia rămânând în grija unui singur părinte sau a 

bunicilor, dacă nu cumva sunt nevoiţi să-şi poarte singuri de grijă. 

Potenţialul uman reprezintă cea mai mare avuţie a unei colectivităţi. De efortul fizic şi 

intelectual al populaţiei depinde valorificarea resurselor disponibile: naturale, materiale, 

financiare.  

 Din datele înregistrate la Directia Judeţeană de Statistică a judeţului Buzău populaţia 

stabilă din comună la sfârșitul anului 2011 număra 901 locuitori, din care 442 sunt femei. Se 

observă o repartiţie echilibrată pe sexe. 

Repartizarea populaţiei localităţii pe sexe este reprezentată în graficele  următoare: 

 

49% 
51% 

Distribuţia populaţiei comunei 
pe sexe 

Femei Bărbaţi 
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    Dinamica numărului de locuitori din comuna Odăile în perioada 2007- 2011
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Procesul de îmbătrânire a populaţiei vizează ameninţări în ceea ce priveşte forţa de 

muncă, capacitatea de autoîntreţinere, posibilităţile de întreţinere a celorlalţi membri ai familiei, 

profilul social, relaţionare, comportament social, adaptabilitate, etc. 

Din punctual de vedere al distribuţiei numărului de locuitori pe sate, observăm că satul  

 

3.1.1.Fondul locuibil 

 

Fondul locuibil și numărul populației conform statisticilor din anul 2011 este de 584 

locuinţe în proprietate majoritar privată. Se observă din graficul de mai jos că în ultimii ani s-au 

construit foarte puţine locuinţe noi. 

Evoluţia numărului de locuinţe în perioada 2007-2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

582,4 

582,6 

582,8 
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583,2 

583,4 
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584,2 
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Numar de locuinte  
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 Fondul locuibil actual este redus în comuna Odăile. Acest lucru este cauzat atât de 

faptul că această comună este o comună mică cât ṣi din cauza exodului populaţiei către zone mai 

dezvoltate. Există ṣi construcţii ridicate în ultimii ani mai moderne, dar acestea sunt într-un 

număr foarte mic.  

Denumirea satului Număr de gospodării 

Odăile   42 

Capu Satului   32 

Corneanu   18 

Lacu 150 

Gorâni    7 

Piatra Albă  82 

Posobeṣti  25 

Scoroṣeṣti  43 

Valea Fântânei 121 

Valea Ṣtefanului   25 

Total gospodării comuna Odăile 546 

 

Din analiza graficului următor observăm ca satul Lacu este cel mai mare din punct de 

vedere al gospodăriilor existente. Satul Gorâni, care este mai degrabă un cătun a fost mai populat 

în trecut, dar locuitorii s-au deplasat în ultimii ani către zone mai dezvoltate. 

Existenţa unui număr atât de mare de sate (zece) pentru o comună atât de mică din punct 

de vedere al numărului de locuitori este specifică comunelor de munte, cu sate răspândite pe 

coastele muntilor ṣi a dealurilor.  
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.  

  

 Suprafaţa locuibilă a comunei 

 

Suprafaţa locuibilă  Suprafata [mp] 

Locuinţe în proprietate majoritar 

privata 

584 

Suprafata locuibila in proprietate 

majoritar privata 

17.492 

Total suprafaţă locuibilă 17492 

 

 

3.1.2. Forţa de muncă 

 

O mare parte a populaţiei ocupate lucrează în agricultură, iar cealată parte în unităţile 

economice care funcţionează pe teritoriul comunei, învăţămînt sănătate, servicii, comerţ. 

Pensionarii pot fi consideraţi parţial activi, aceştia lucrând în agricultură în măsura în care le 

permite forţa fizică şi starea de sănătate. Agricultura în toate ramurile ei reprezintă activitatea 

principal a locuitorilor comunei  Este imperios necesara intensificarea capitalului pentru fermele 

comerciale si înfiinţarea de ferme noi. Potenţialul uman al comunei se va pune în valoare numai 

8% 

6% 
3% 

27% 

1% 

15% 

5% 

8% 

22% 

5% 

Repartiţia gospodăriilor comunei Odaile 

Odaile Capu Satului Corneanu Lacu Gorani 

Piatra Alba Posobesti Scorosesti Valea Fantanii Valea Stefanului 
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printr-o conlucrare permanentă, interactivă si continuă între autorităţi, antreprenori şi piaţa locală 

a forţei de muncă. 

Majoritatea locuitorilor sunt români. Din punct de vedere confesional, majoritatea 

locuitorilor sunt ortodocși.  

 

3.2 Economia 

 

Activităţile de producţie sunt foarte puţin dezvoltate. Sunt câteva persoane fizice 

autorizate si o societăte comercială care realizează activitaţi în domeniul alimentaţiei publice, 

prestări servicii, comerţ cu amănuntul etc. Aceste activităţi au un rol important în activitatea şi 

viaţa comunităţii, precum şi la creşterea bugetului local al comunei. Economia este slab 

dezvoltată şi dependentă de activitătile agricole, ceea ce are drept consecinţă venituri reduse 

pentru întreprinzătorii comunei. 

Agenţi economici care îṣi desfăṣoară activitatea pe teritoriul comunei Odăile sunt:  

NR 

CRT 

DENUMIREA UNITĂȚII TIPUL DE  

SOCIETEATE 

1 IAMANDI SFINTEṢ PFA 

2 OLTEANU ION PFA 

3 ANDRU MARIVAL SRL PFA 

4 COMAN COSMIN PFA 

5 SC GRAMA CV SRL 

6 INSTAL MARY CRYS  

 

SRL 

7 DIANA SI ALEXANDRA  

 

SRL 

8 TRANS BRAZI  

 

SRL 

 

 

 

 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2ni
http://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_Ortodox%C4%83_Rom%C3%A2n%C4%83


    STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ 2014-2020                            
COMUNA ODĂILE       

JUDEȚUL BUZĂU 

 

 
54 

 

Situația salariaţilor înregistraţi în comuna Odăile 

Domeniul de activitate Nr mediu de salariati la sfarsitul anului 

2011 

Agricultura  1 

Comerţ cu ridicata şi cu 

amănuntul,reparare autovehicule şi 

motociclete 

7 

Industrie 2 

Construcţii 10 

Administraţie publică şi asigurări sociale 

din sistemul public 

12 

Învăţământ 11 

Sănătate şi asistenţă socială 3 

TOTAL 46 

 

La sfârşitul anului 2011 conform înregistrărilor de la Direcţia Judeţeană de Statistică 

Buzău în comună erau 72 (şaptezeci şi doi) de şomeri, din care 28 (douăzeci şi opt) de femei. 

 

Agricultura și silvicultura - Condiţiile naturale reprezentate de relief ṣi clima  joacă un 

rol de prag termic. Pentru că localitatea este situată în zona de deal-munte o mare parte din  

suprafaţa de teren  a comunei este ocupată de păduri, păşuni şi fâneţe. S-a practicat dintotdeauna 

agricultura de subzistenţă, în condiţii extrem de dificile cu eforturi mari ṣi cu trudă. Pământul nu 

este favorabil culturilor agricole, este de proastă calitate și cu roade puţine, de aceea locuitorii s-

au orientat către creṣterea animalelor ṣi pomicultură. Un procent de 10 % din suprafaţa agricolă 

totală, după modul de folosinţă, îl ocupă livezile şi pepinierele pomicole, suprafaţa arabilă fiind 

insignifiantă (un ha). Cantitatea de cereale necesară in gospodarie localnicii o realizează pe 

pământurile pe care le au în proprietăţi particulare pe terenurile altor comune (Padina). 

În natură cresc fructe sălbatice (mere, coarne, pere, scoruṣe), ciuperci, mure, agrise, 

coarne, coacaze, zmeură, fragi, afine de pădure, pe care locuitorii le culeg pentru consumul în 

stare proaspătă sau sub formă de conserve. 
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Creṣterea animalelor reprezintă o importantă sursă de venit. Este favorizată de condiţiile 

naturale  foarte bune de păṣunat ṣi fâneţe de foarte bună calitate, a căror suprafeţe se întind pe  62 

% din suprafaţa arabilă a comunei, păṣunile ṣi 28 % fâneţele. 

Condiţiile industriale practic lipsesc, la nivelul comunei neexistând unităţi specializate de 

prelucrare a produselor agricole sau pomicole (fabrici de ulei, conserve, etc) în scopul 

eficientizării producţiei şi reducerii costurilor de producţie. 

Populaţia este relativ îmbătrânită şi cu potenţial financiar scăzut. Veniturile din 

agricultura provin în principal din natură, alimente produse în gospodării pentru autoconsum, 

ceea ce subliniază caracterul subsistent al agriculturii. În compoziţia veniturilor se găsesc 

pensiile şi salariile care înregistrează o creştere faţă de veniturile exclusive din agricultură. 

Gospodăriile agricultorilor depind mult de sursele de venit nemonetar. Ponderea venitului agricol 

în natură al locuitorilor este mare în detrimental venitului în numerar.  

 

Fondul funciar al comunei, conform datelor înregistrate la Direcţia Judeţeană de 

statistică Buzău, se prezinta astfel: 

Suprafaţa totală 3593 ha din care: Suprafaţă agricolă 2505  ha ṣi suprafaţa neagricolă 1088 ha 

         

 

Suprafaţa agricolă,după modul de folosinţă [ ha] 

Total, din care 2505 

70% 

30% 

Impărțirea suprafeței totale a 

comunei Odăile 

Suprafata agricola Suprafata neagricola 
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Suprafaţa arabilă, total       1 

Suprafaţa cu livezi şi pepiniere pomicole   241 

 Suprafaţa păşuni 1549 

Suprafaţa fâneţe  
 

  714 

 

 

 Suprafaţa neagricolă [ha] 

Total,din care:  1088 

Suprafaţa cu păduri şi alte terenuri de 

vegetaţie forestieră 

   815 

Suprafaţa cu ape şi bălţi     14 

Suprafaţa ocupată cu construcţii   103 

Suprafaţa căi de comunicaţii şi căi ferate     42 

Suprafaţa cu terenuri neproductive   114 

 

62% 

28% 

0% 
10% 

0% 

Impărţirea suprafeţei agricole a comunei Odăile 

Suprafete pasuni Suprafete fanete Suprafete cu livezi Suprafata arabila 
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Din totalul de teren agricol al comunei în proprietate privată se află o suprafaţă însemnată 

de teren, împărţită după modul de folosinţă astfel: Suprafaţa totală în proprietate privată 2874 ha, 

din care: suprafaţa agricolă în proprietate privată 2497 ha, suprafaţa neagricolă în proprietate 

privată 377 ha.    

 

Suprafaţa agricolă în proprietate privată [ha] 

Total,din care: 2497 

Suprafaţa arabilă      1 

Suprafaţacu livezi  şi pepiniere pomicole   241 

75% 

1% 
9% 

4% 
11% 

Impărţirea suprafeţei  neagricole a comunei Odăile 

Suprafete paduri si vegetatie forestiera Suprafete cu ape si balti 

Suprafete constructii Suprafete cai de comunicatii si cai ferate 

Suprafete neproductive 

13% 

87% 

Impărțirea suprafeței aflate în 

proprietate privată în comuna Odăile 

Suprafata neagricola Suprafata agricola 
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Suprafaţa păşuni  1542 

Suprafaşa fâneţe    713 

 

 

Suprafaţa neagricolă în proprietate 

privată 

[ha] 

Total, din care: 377 

Suprafaţa ocupată cu construcţii  101 

Suprafaţa cu terenuri neproductive   88 

Suprafata cu păduri și alte terenuri cu 

vegetație 

188 

 

62% 
28% 

10% 
0% 

Împărţirea suprafeţei agricole aflate în proprietate privată în comuna Odăile 

Suprafete pasuni Suprafete fanete Suprafete livezi si pepiniere pomicole Suprafata arabila 
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Legumicultura se practică în preajma gospodăriilor. Se cultivă legume cum ar fi roṣiile, 

ardeii, ceapa, varza, bobul, fasolea, lintea ,usturoiul, morcovul, pătrunjelul, mărarul. 

Pomicultura este o preocupare a locuitorilor comunei Odăile din cele mai vehi timpuri. 

Dovada a practicii pomiculturii o reprezintă o serie de termeni din toponimia locală, care 

cuprinde numeroase denumiri legate de această activitate agrară: Ȋn muchie la peri, La viṣini, 

Valea Cireṣului, La Meri, Dulceṣti etc .Deoarece formele de relief si clima nu au fost favorabile 

dezvoltării culturii cerealelor agricole oamenii de pe plaiurile comunei Odăile s-au  orientat catre 

plantarea pomilor fructiferi din cele mai variate specii. Pomii  fructiferi, se cultiva atât pe lângă 

casă,  cât ṣi ,,la târnă’’ în livezi, pe suprafeţe intinse. Se cultivă o varietate impresionantă de 

specii ṣi soiuri de pomi fructiferi, dintre care amintim: nuci, cireṣi, viṣini, gutui, peri, meri, gutui, 

caiṣi, piersici. Prunul (prunus domestica) este cel mai răspândit pom fructifer. Este originar din 

Asia ṣi se cultivă aici din moṣi strămoṣi. Cele mai raspandite soiuri sunt: prunul roṣu care se 

coace la mijlocul verii, tuleu gras sau simplu, prunul gras, prunul vânăt care se coace spre 

toamnă. Ţuica de Odăile este  renumită până la câmpie ṣi mai departe. Din prune se fac gemuri ṣi 

magiunuri pentru iarnă. De asemenea o parte se usucă si se lojnesc pentru  a fi vândute sau date 

la schimb  la câmpie, pe cereale. Ȋntrucât cantitaţile de prune sunt destul de mari dar insuficient 

valorificate se impune crearea unor unităţi specializate pentru conservarea fructelor atât a celor  

cultivate cât ṣi a celor de pâdure, precum ṣi a altor produse ce se găsesc în zona ( negriṣori, 

mînătărci, etc).  

27% 

50% 

23% 

Împărţirea suprafeţei neagricole aflate în 
proprietate privată în comuna Odăile 

Suprafete constructii 

Suprafete cu paduri si alte terenuri cu vegetatie 

Suprafete neproductive 
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Mărul (Malus domescticus) se cultivă pe mari suprafeţe de teren. Se întâlnesc aici 

ionatan, parmen auriu, bot de iepure, creţesc, pătul. Fructele se consumă în stare proaspătă sau se 

depozitează în pivnite sau cămări pentru a fi consumate iarna. 

Soiurile de pere care se cultivă in zonă sunt: tămâioase, pere pergamute, motrune, 

urzioare, etc. 

Cireṣul (Ceresus Avium) este foarte răspândit. Soiurile cele mai des întâlnite sunt: inima 

de porumbel, ṣi cireṣele amare care sunt pomi salbatici ṣi se găsesc ṣi în păduri. Acestea din 

urmă sunt foarte bune la preparatul dulceţii. Codiţele de cireṣ sunt folosite la ceai, foarte bun 

pentru curăţarea rinichilor. Lemnul este folosit pe lângă utilizarea generală ca lemn de foc în 

confecţionarea mobilelor de calitate ṣi a fluierelor.  

Nucul (juglans regia) are lemnul foarte căutat la fabricarea mobilelor. Fructele sunt foarte 

întrebuinţate în cofetării la prepararea prăjiturilor, frunzele ṣi cojile de nuc au ṣi întrebuinţări 

medicinale  (în diabet, ca tonic pentru combaterea sudoraţiei etc) 

În concluzie comuna dispune de o adevarată bogăţie naturală în ceea ce priveṣte cultura 

pomilor fructiferi. Este necesară dezvoltarea industriei de prelucrare ṣi conservare a produselor 

autohtone, precum ṣi promovarea acestora pe pieţele din ţară ṣi străinatate, în scopul creṣterii 

veniturilor populaţiei ṣi a eficientizării producţiei de fructe.  

 

Creṣterea animalelor - Efectivul de păsări şi animale existent în comună indică faptul că 

una din  îndeletnicirile de bază ale locuitorilor este creşterea animalelor. O contribuţie importantă 

la îngrijirea animalelor o are suprafaţa mare de păşuni şi de fâneţe care asigură hrana animalelor 

pe toată durata anului. Situaţia numărului de animale crescute în comună se poate vedea din 

tabelul şi din graficele de mai jos: 

                            Situaţia animalelor si păsărilor crescute în comună  

Nr crt Specii de animale Număr de animale 

    1         

 

 Bovine     325 

2        Porcine     400 

3              Ovine   3485 

4  Caprine     150 
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5  Cabaline       28 

6  Păsări (găini, raţe,   

gâşte) 

10369 

7  Asini       32 

8  Iepuri     120 

 

Pentru dezvoltarea acestui sector de activitate la standarde europene este necesară 

atragerea investitorilor pentru înfiinţarea unor unităţi specializate de prelucrare a produselor 

animaliere de carne şi  lapte. 

Agricultura ṣi creṣterea animalelor sunt din timpuri străvechi principala ocupaţie a 

locuitorilor din comuna Odăile. Acestea sunt foarte importante atât pentru procurarea hranei  cât 

ṣi pentru asigurarea ocupaţiei populaţiei. Acest lucru reiese ṣi din faptul că, deṣi o comună mică, 

Odăile deţine un important număr de animale. 

 

3.3. Infrastructura 

 

3.3.1 Infrastructura de transport - căi de comunicație 

 

7% 

8% 

73% 

3% 1% 
1% 2% 

5% 

Speciile de animale din comuna Odăile 
bovine porcine ovine caprine cabaline asini iepuri Familii  de albine 
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Transportul pe teritoriul comunei este rutier pe drumurile comunale, drumurile sateşti şi 

drumurile exterioare care leagă localităţile învecinate între ele. 

Reţeaua de drumuri este următoarea: 

DJ 203 L Berca- Pârscov- Brăeşti -Brătileşti .De la nord la sud comuna este tăiată de 

drumul comunal DC 84 ( DJ 203 L –Valea Fântânii – Odăile- Piatra Albă- Valea Ştefanului –

Trestia).Alte drumuri mai sunt:  

-D.C.84 ValeaŞtefanului; 

-DC 84 Odăile Scoroşeşti –Şuchea; 

-DC 84 Posobeşti – Capu Satului-Odăile; 

-DC 84 Corneanu. 

 

DC 84 are o lungime totală de 9,1 km, porneṣte de la intersecţia cu DJ203L până la 

hotarul cu fosta comună Trestia. Îmbrăcămintea este de balast. Drumul comunal este prevăzut cu 

16 podeţe tubulare (aproximativ din 300 în 300 de metri), două podeţe tubulare  de tip ochelari ṣi 

două amenajări cu gabioane. 

DC 82 are o lungime totală de 7 km, care pleacă din cătunul Dîlma, până la hotarul cu  

comuna Căneṣti, având o îmbrăcăminte de pământ, conform inventarului oficial al comunei. 

La această arteră de circulaţie principal se adaugă drumurile săteşti, pentru care se 

intenţionează să se realizeze modernizarea. Întrucât pe toate drumurile comunale și săteşti lipsesc 

trotuarele, rigolele, şanţurile, iar îmbrăcăminţile rutiere sunt degradate, este necesară o reabilitare 

şi modernizare a acestora, inclusiv modernizarea sistemului rutier prin implementarea de sisteme 

video ṣi mijloace de semnalizare luminoase, plăcuţe pentru străzi, toate urmărind să conducă la 

creṣterea nivelului de siguranţă pe străzi.  

La nivelul comunei Odăile există 25 drumuri săteṣti, având o lungime totală de 13.235 m 

ṣi îmbrăcăminte de pământ. Aceasta îmbrăcăminte nu mai acoperă nevoile actuale ale populaţiei, 

nefiind conformă cu posibilităţile prezente ale infrastructurii la nivel naţional. 

În plus, faţă de cele menţionate anterior există ṣi 18 drumuri de exploataţie forestieră cu o 

lungime cumulată de aproximativ 30 de kilometri, acoperite de asemenea cu pământ. 

 

3.3.2 Infrastructura de utilităţi 

 

3.3.2.1. Alimentarea cu energie electrică 
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Toate localităţile comunei Odăilesunt racordate la Sistemul Energetic Naţional prin linii 

electrice de medie tensiune de 20 KV de tip aerian, montate pe stâlpi de beton, având traseul atât 

în interiorul, cât şi în afara zonelor construite. Prin intermediul posturilor de transformare aeriene 

se alimentează reţelele electrice de joasă şi medie tensiune care deservesc toată gama de 

consumatori din localitate, atât cei casnici cât şi societăţile comerciale. Reţelele de joasă tensiune 

sunt de tip aerian, pe stâlpi de beton, dar şi pe stâlpi din lemn şi sunt realizate în sistem clasic cu 

conductoare din aluminiu independente sau cu conductoare torsadate, pentru prelungirile de 

reţea. Nu există nici o sursă de producere a energiei electrice alternative, deṣi zona are potenţial 

pentru dezvoltarea investiţiilor de energie verde, în special energie eoliană sau panouri solare. 

3.3.2.2. Telecomunicaţii 

În domeniul telecomunicaţiilor în comuna Odăile funcţionează un oficiu poştal. În do-

meniul noilor tehnologii în comunicaţii există tendinţe de îmbunătăţire în următoarele domenii: 

- Televiziunea prin cablu ale cărei rețele se află montate în paralel cu liniile telefonice, pe 

stâlpii liniilor electrice de joasă tensiune; 

- Comunicarea în domeniul telefoniei mobile GSM. Din păcate nu există niciun operator de 

telefonie mobilă care să asigure semnalul pe întreaga suprafaţă a comunei. Există doar câteva 

zone unde se poate prinde semnal în reţeaua de telefonie Orange sau Vodafone. Cea mai 

accesibilă reţea este Cosmote; 

- Extinderea reţelei de internet in comună 

 Comunicarea în domeniul telefoniei fixe care se realizează prin intermediul companiei 

ROMTELECOM. Rețeaua telefonică este de tip aerian și este montată pe stâlpii liniilor electrice 

de joasă tensiune. 

3.3.2.3 Alimentarea cu apă 

În comună există un rezervor de înmagazinare a apei, cu o capacitate 32 mc (diametru de 

3,2 m ṣi înălţime de 4 m) zidit din piatră care se află situată în satul Piatra Albă. Singurul sat 

racordat aṣadar la un sistem nemodernizat de alimentare cu apă este Satul Piatra Albă. Este 

necesară îmbunătăţirea aducţiunii ṣi a bazinului din Piatra Albă în următoarea perioadă. 
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În comuna Odăile există ṣi o conductă de alimentare cu apă  cu o capacitate a instalaţiilor 

de a produce apă potabilă de 130 mc/ zi. Lungimea acesteia este de opt km. Cantitatea de apă 

potabilă destribuită consumatorilor este de 18 mii de mc, din care 15 mii mc se consumă pentru 

uz gospodăresc. Pe lângă aceasta locuitorii comunei se aprovizioneză cu apă din fântâni. 

Calitatea apei este deosebită, este bună de băut pentru consumul oamenilor, dar şi pentru  

animale şi plante. Fântânile sunt sursa sigură şi permanentă în alimentarea cu apă, deoarece nu 

seacă nici în perioadele  de secetă îndelungată întrucât debitul apelor freatice este relativ bogat. 

Reţeaua de la Piatra Albă a fost construită în urmă cu foarte mulţi ani, funcţionează pe 

sistemul vaselor comunicante, necesită modernizare. 

Locuitorii celorlalte sate ale comunei Odăile se alimentează doar cu apa din fântâni, 

neexistând o reţea funcţională de alimentare cu apă. Acest lucru este foarte grav, mai ales în 

perioadele de secetă. Din cauza altitudinii fântânile din localitate seacă ṣi locuitorii sunt nevoiţi 

să se deplaseze spre alte comune învecinate pentru a face rost de apă potabilă.   

 

3.3.2.4. Alimentarea cu apă caldă și căldură 

 

Alimentarea cu apă caldă și căldură a comunei Odăile se realizează local utilizându-se ca 

surse de încălzire sobe, centrale termice pe lemne, cărbune. Obiectivele social - culturale și 

administrative își asigură căldura și apa caldă tot prin intermediul sobelor sau centralelor termice. 

Comuna nu este racordată la reţeaua de alimentare cu gaz metan. Proiectul de alimentare cu gaze 

nu este un proiect prioritar pe termen scurt, atât din punct de vedere al capacităţi populaţiei de a 

suporta costuri suplimentare dar ṣi din punct de vedere al amplasării geografice a comunei. 

 

3.3.2.5.Canalizarea 

 

În prezent în comună nu există sistem centralizat de canalizare, evacuarea apelor uzate 

facându-se de către locuitorii comunei în bazine vidanjabile, latrine sau puțuri absorbante. 

Aceasta este o mare deficiență din punct de vedere al protecției mediului întrucât apele uzate se 

infiltrează în pânza freatică producând poluarea acesteia. Se impune rezolvarea cât mai urgentă a 
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acestei probleme, motiv pentru care administrația locală și-a propus în planul de dezvoltare 

realizarea rețelei de canalizare pe tot teritoriul comunei.  

Trebuie mentionat că autorităţile publice locale din comuna Odăile ṣi-au manifestat 

interesul pentru proiectul integrat de apă ṣi canalizare, aceṣtia investind pentru elaborarea 

proiectului ṣi a studiului de fezabilitate necesar pentru această direcţie de dezvoltare. Lucrarea a 

fost ṣi licitată. Din păcate, din motive care nu au ţinut de Primăria Odăile, proiectul a fost sistat ṣi 

nu a mai primit finanţare. Primarul împreună cu locuitorii ṣi Consiliul Local au stabilit 

introducerea reţelei de apă ṣi canalizare în comuna Odăile ca fiind proiectul prioritar pentru 

perioada 2014-2020. Prezenta Strategie susţine acest lucru. 

 

3.4 Ȋnvăţământ – educaţie ṣi formare 

 

În comună învăţământul preşcolar, primar şi gimnazial din comuna Odăile este 

reprezentat de  o ṣcoală cu clasele I-VIII ṣi o grădiniţă. Numărul total al elevilor este de 76 elevi 

la nivelul anului 2013. Repartiţia acestora pe vârste este următoarea: 

Structura pe nivel de învăţământ a copiilor din comuna Odăile 

 

Învăţământ 

preṣcolar 

 

Elevi la grădiniţă 

 

11 

 

Elevi înscriṣi în clasa 0 

 

  7 

 

 

 

 

Învăţământ 

ṣcolar 

 

Clasa I   5 

Clasa II   7 

Clasa III   8 

Clasa IV 11 

Clasa V   8 

Clasa VI   6 

Clasa VII   4 

Clasa VIII   9 
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 În comună există un total de 13 cadre didactice care au în responsabilitate buna 

desfăṣurare a procesului educaţional. 

Școlile menţionate deţin 6 (şase) săli de clasă şi cabinete şcolare, un laborator şi două  

calculatoare. De asemenea, există un teren de sport. Unităţile şcolare necesită lucrări de 

construcţie şi reabilitare întreţinere, amenajări, modernizări sau dotări impuse de cerinţele unui 

sistem de învăţământ modern. De asemenea, se impune achiziţionarea unui microbuz pentru 

deplasarea elevilor de la domiciliu spre unităţile de învăţămînt. 

 

3.5. Cultură și Sport 

 

3.5.1. Cultura 

 

În comuna Odăile există un cămin cultural în satul Odăile cu spaţii corespunzătoare din 

punct de vedere funcţional. Se impune modernizarea acestuia și construirea unui nou cămin 

cultural şi dotarea la standardele actuale. Fundaţia actualului cămin este de piatră, pereţii din 

cărămidă, acoperiṣul din ţiglă ṣi plăci de azbociment.  

În satul Odăile există de asemenea o bibliotecă comunală la care au acces cetăţenii 

comunei. Clădirea a fost dobândită în anul 1949, are o suprafaţă totală de 108,5 mp. Fundaţia 

este de piatră, clădirea este acoperită cu ţiglă normală iar pereţii sunt din cărămidă. Fondul de 

carte disponibil în biblioteca publică la nivelul comunei este de 3933 volume. Din păcate 

interesul locuitorilor pentru lectură este redus de aceea prezenta Strategie de Dezvoltare propune 

ca obiectiv pentru cultură pentru perioada 2014 - 2020 promovarea lecturii ca mijloc de 

dezvoltare personală prin campanii desfăṣurate pe raza comunei Odăile, prin discuţii libere, 

întâlniri intre elevi ṣi profesori, inspectori ṣcolari judeţeni etc. 

 

Situaţia bibliotecilor din comuna  Odăile 

Biblioteci  Dotare şi cititori 



    STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ 2014-2020                            
COMUNA ODĂILE       

JUDEȚUL BUZĂU 

 

 
67 

 

Total bibliteci,din care 

              Biblioteci publice 

       2 

       1 

Număr de volume existente în biblioteci 7.958 

Cititori activi    110 

Volume eliberate într-un an    561 

  

 

Activitatea culturală este animată în perioada sărbătorilor de iarnă, a sărbătorilor de Paşti, 

la zilele de hram ale bisericilor şi cu alte ocazii  prin care tradiţiile populare se perpetuează în 

cadrul colectivităţii satelor. 

Există de asemena, un salon de nunţi în Scoroṣeṣti, cu  o suprafaţă construită de doar 58 

mp. Acesta satisface o parte din nevoile populaţiei. Pentru evenimente mai ample însă ar fi 

nevoie de investiţii inclusiv în acest domeniu. 

Comuna organizează ,,Sărbătoarea  locală a Odăienilor” în duminica din perioada  22 - 26 

august a fiecărui an. 

 

La nivelul comunei există 3 biserici în satele Posobeṣti, Capu Satului ṣi Valea Fântânii 

aṣa cum reiese ṣi din fotografia de mai sus (sursa: www.crestinortodox.ro). Biserica Sfântul 

http://www.crestinortodox.ro/
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Nicolae, veche de peste 600 ani a fost declarată monument istoric, fiind o construcţie din lemn ce 

a dăinuit vremii.  

Biserica cu hramul de sfântul Gheorghe este o biserică construită din lemn în jurul anilor 

1820-1826. Este situată în satul Valea Fântânei, comuna Odăile. Cea de-a treia biserică, din satul 

Posobeṣti a fost construită în anul 1828.  

Majoritatea locuitorilor sunt creştini ortodocși. 

Alte instituţii care au importanţă în bunul mers al treburilor comunei sunt: 

-     Primăria foarte implicată în relaţia cu cetăţenii, afirmaţie susţinută de sondajul de 

opinie făcut în rândul locuitorilor comunei; 

 -       Poliţia, instituţie ce vine în sprijinul cetăţeanului asigurându-i paza şi protecţia;   

-        Poşta. 

 

3.5.2. Sport  

 

 Sportul este o activitate îndrăgită de către locuitorii comunei Odăile. Fondurile 

guvernamentale ṣi locale din ultimii ani nu au permis însă investitii majore în acest domeniu. 

 Din acest motiv în prezent în comuna nu există nicio sală de sport lucru care 

dezavantajează populaţia tânără, pe elevii dornici de a practica activităţi sportive, dar si pe cei 

mai vârstnici pentru care sportul este o atracţie permanentă . 

Există un singur teren de sport pe raza satului lacu (Glod), dar acesta nu se ridică încă la 

standardele aṣteptate, nefiind dotat corespunzător pentru activităţi sportive. Autorităţile publice 

au investit inclusiv pentru scrierea unui proiect pentru amenajarea unui teren de sport, acesta însă 

nu a primit finanţare. 

 Prezenta Strategie de Dezvoltare Locală va propune soluţii pentru promovarea sportului 

pe plan local ṣi pentru găsirea unor surse de finanţare ce pot acoperi investiţiile necesare pentru 

dezvoltarea a cel puţin unei săli de sport ṣi a unui teren de sport pe raza comunei Odăile.  

 

3.6. Sănătate 
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Potrivit datelor există în comună un cabinet medical uman în satul Odăile deservit de un 

medic şi un cadru sanitar mediu. În ceea ce priveṣte îngrijirea animalelor din localitate, pe raza 

comunei nu există medic veterinar, există doar un medic de la Brăeṣti care deserveṣte ṣi comuna 

Odăile.  

În comună există o farmacie umană în satul Odăile, însă nu există farmacie veterinară.  

Ca dotare toate cabinetele au echipamentele ṣi resursele de bază.Există însă nevoia de 

îmbunătăţire a dotărilor, activitatea cabinetelor fiind predominant curativă ṣi prea puţin axată pe 

prevenire, neexistând resurse necesare ṣi nici cerere din partea populaţiei. Acest lucru denotă ṣi 

nevoia de informare a populaţiei pe subiecte de prevenţie precum: nutriţie sănătoasă, prevenirea 

bolilor cronice, fumat, alcool etc. 

Deṣi autorităţile locale au proiecte de modernizare ṣi dotare modernă a dispensarelor, 

aceste proiecte vizează mai mult partea de infrastructură, nu ṣi alte iniţiative de sprijinire a 

activităţii medicale. Din acest motiv prezenta Strategie de Dezvoltare Locală va propune ṣi fiṣe 

de proiect pentru sporirea gradului de conṣtientizare a populaţiei asupra factorilor care pot 

îmbunătăţi starea lor de sănătate. 

În Odăile problema sănătăţii este considerată a fi gravă de marea majoritate a locuitorilor 

ṣi datorită faptului că în lipsa medicilor specialiṣti în comuna proprie, aceṣtia se pot deplasa 

foarte greu către Buzău. Un exemplu este faptul că cel mai apropiat cabinet stomatologic se află 

la 18 km depărtare de comună.  

 

3.7 Mediu  

 

În comuna Odăile au fost şi sunt preocupări pentru protejarea mediului înconjurător: 

calitatea aerului, apei, solului şi subsolului, pădurilor şi celorlalte forme de vegetaţie, faunei 

terestre şi acvatice, aşezărilor omeneşti. Intervenţia omului are efecte negative prin faptul că se 

accelerează procesul de eroziune a solului, surpări sau prăbuşiri datorate săpăturilor făcute pentru 

a utiliza materialul de construcţii. 

La nivelul comunei există o societate publică - privată de salubrizare, care asigură acest 

serviciu pentru locuitori. Ridicarea gunoiului este însă greoaie, deoarece comuna Odăile nu 

dispune de o maṣină proprie de gunoi, ci este deservită de către maṣina de gunoi a comunei 
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învecinate Căneṣti, care la rândul ei depozitează deṣeurile la Berca. De aici, sunt apoi preluate ṣi 

depuse la centrul modern ecologic de salubrizare de pe raza comunei Gălbinaṣi.  

În plus la nivelul comunei se mai observă şi fenomenul de indisciplină manifestat în 

rândul populaţiei prin depozitarea gunoaielor în locuri neamenajate, fapt ce dă un aspect dezolant 

al peisajului, adăugandu-se toxicitatea unora dintre materialele aruncate.  

Gunoiul de grajd este depozitat in fiecare gospodărie pe platforma proprie, neizolată 

pentru a preveni scurgerile. Dejecţiile lichide şi chimicalele utilizate se scurg în pânza freatică 

producând infestarea acestuia. Influenţa negativă a infestării pânzei freatice se manifestă asupra 

sănătăţii oamenilor prin scăderea imunităţii,cât şi asupra creşterii şi dezvoltării plantelor.   

 

3.8 Turismul și agrementul 

 

Turismul este foarte slab dezvoltat în zonă. Turismul se poate dezvolta prin construirea 

de moteluri/hoteluri, pensiuni, case de vacanţă sau amenajarea de locuri de agrement, dat fiind şi 

faptul că localitatea este situată într-o zonă mirifică, unde umbra şi răcoarea copacilor pot 

constitui locuri de relaxare şi refacere. 

Datorită facilităților fiscale și avantajelor oferite, la nivelul zonei există posibilități 

multiple de a se investi în turism. Cadrul natural cu valoare deosebită favorizează dezvoltarea 

turismului de agrement. De asemenea, se poate dezvolta și agroturismul. 

Cererea pentru turismul rural ar putea fi structurată pe mai multe segmente:  

 - un prim segment ar putea fi reprezentat de cei care și-au părăsit satele în care s-au 

născut și care se întorc la țară pentru a arata propriilor copii locurile natale, obiceiurile 

tradiționale și îndeletnicirile străinilor; 

 -  al doilea segment este reprezentat de tinerii dornici să cunoască activități legate de 

creșterea și îngrijirea animalelor; 

 - un al treilea segment este reprezentat de orășeanul care dorește să scape de stresul 

cotidian și să-și petreacă vacanța într-un mediu curat. Altă categorie de potențiali clienți este 

reprezentată de persoanele cu venituri mari care doresc să încerce ceva nou, să practice activități 

sportive într-un cadru natural, să învețe tainele meșteșugurilor (țesutul covoarelor din lână, 

cojocărit, prelucrarea lemnului, încondeiatul ouălelor). 
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 Obiectivele turistice principale din comuna Odăile sunt: 

 Biserica de lemn „Sf. Gheorghe”, Odăile, atestată 1820 

 Biserica „Sf. Nicolae”, 1850, Valea Fântânii. 

 Lacul din satul Lacu; 

 Pădurea de tei din punctul Teiş. 

 Lacul De La Odăile, situat la izvoarele Murătoarei, lac carstosalin 

 

Lacul De La Odăile 

 

În apropierea comunei se află monumente arheologice şi ruinele rupestre de o valoare 

imensă din punct de vedere cultural. Amintim aici câteva: 

 Ruinele mânăstirii Pinu (comuna Brăeṣti)  care datează din secolele al XVI lea  - al XVIII 

lea. Acesta este un monument de tip sit arheologic şi se află lângă satul Pinu; 

 Biserica de lemn  „Adormirea Maicii Domnului” din satul Ivăneţu (comuna Brăeṣti)  este 

un monument de arhitectură care datează din secolul al XIX lea; 

 Biserica de lemn ,,Sfântul Vasile” Ruginoasa (comuna Brăeṣti), cu clopotniţa ei, datează 

din anul 1858 şi este tot un monument arhitectural; 

 Piatra Îngăurită sau Peştera lui Iosif din satul Ruginoasa (comuna Brăeṣti);   

 Pestera de la Culmea Petrei din satul Ruginoasa şi Uşa Pietrei (comuna Brăeṣti);   

 Fisici - Statiune Balneo climaterica (comuna Bozioru); 
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 Asezarile Rupestre Fisici sculptate in pereti de gresie (comuna Bozioru); 

 Complexul de așezări rupestre din zona Nucu - Bozioru, folosite în trecut ca locuri de 

refugiu și de cult. În zona satului Nucu de pe teritoriul comunei Bozioru, se află un 

complex de bisericute și locuințe rupestre/săpate în stâncă începând cu secolul VI i. Chr. 

până în secolele XVII – XVIII. Folosind un ghid local, schiturile pot fi vizitate, 

prezentând un mare interes cultural și turistic (comuna Bozioru); 

 Monumente istorice (comuna Bozioru): în zona localitatilor Nucu – Colți există 29 

lăcașuri de cult săpate în rocă. Sunt bogat ornamentate și greu accesibile. Cele mai 

importante: bisericuța din fundul peșterii (datează din perioada getodacică), Chilia din 

Peștera lui losif (sec. III-IV I.H.), biserica din Peștera Dionisie Torcatorul (sec. IV-VI. 

aici a trăit pustnicul Dionisie), Schitul Aluniṣul (sec. IV-VI), Schitul lui Agaton (din 1587 

se află sub Vârful Crucea Spătarului), Schitul Piatra Găurită, Schitul Fundătura (din 

1678). 

 

Turismul rural atrage îndeosebi familiile cu copii care caută relaxarea într-un mediu 

liniștit și sănătos. Pe lângă turiștii din România, de această formă de turism sunt atrași și turiștii 

străini interesați de cultura românească, aceasta fiind un mijloc direct de cunoaștere a civilizației 

tradiționale autentice. Din acest motiv prezenta Strategie de Dezvoltare Locală propune soluţii 

pentru dezvoltarea turismului rural, mai ales datorită faptului că localitatea Odăile se află într-o 

zonă care ar trebui să fie cunoscută pentru valoarea terapeutică a nămolurilor. 

Comuna Odăile este o comună cu un puternic potenţial turistic. În prezent există 

premisele dezvoltării unui geoparc numit “Ținutul Buzăului”, geoparc ce include  

 Valea Buzăului Superior (Muntele Penteleu, Munţii Siriu, Masivul Podu Calului, 

Barajul Siriu, zona Gura Teghii); 

  Zona Văii Bălănesei ṣi Valea Sibiciului (Munţii Ivăneţului, Complexul rupestru 

Aluniṣ, Muzeul Chihlimbarului, Poiana Cozanei, Babele de la Ulment, bisericile de 

lemn); 

  Zona Vulcanilor Noroioṣi (Pâclele Mari ṣi Pâclele Mici, Fierbătorii de la Berca, 

Zona Beciu- Arbănaṣi, Mănăstirea Berca, Mănăstirea Răteṣti); 
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  Valea Slănicului de Buzău (grunjul de la Mânzăleṣti, Malul de sare, Lacul Meledic, 

Tabăra de scultpură în lemn de lângă Lacul Meledic, Focul Viu, Lacul Mociaru, 

Mănăstirea de la Valea Pinului);  

 Valea inferioară a Buzăului ṣi Valea Niṣcovului (Mănăstirea Ciolanu, Tabăra de 

Scultură de la Măgura, Biserica Buda Crăciuneṣti, Mânăstirea cetate Bradu, 

Mănăstirea Izvoranu, Casa Memoriala Vasile Voiculescu); 

 Zona Dealului Istriţa (Scultpura naivă în calcar de Istriţa, Staţiunea de Cercetări 

Viticole Pietroasa, Gruiul Dării, Crucea Manafului, Biserica dintr-o Piatră, Sărata 

Monteoru, Mina de petrol, Drumul cramelor); 

 Valea Chiojdului (Lacul Vulturilor, Cascada la Ṣipot, Trovanţii de Chiojdu, 

Lespedea Ursului). 

Geoparcul este o microregiune de dezvoltare locală sub patrimoniul UNESCO. Scopul 

acestuia este de a scoate în evidenţă potenţialul pe care România ṣi anumite zone din România le 

au, potenţial nepromovat suficient la nivel naţional ṣi internaţional.  

Reţeaua Europeană de Geoparcuri include 59 de astfel de regiuni, iar reţeaua 

internaţională cuprinde 100 geoparcuri în 29 ţări. Faptul că Ținutul Buzăului, ţinut ce cuprinde 

inclusiv comuna Odăile, poate fi unul din cele 60 de astfel de regiuni de pe plan intenaţional 

spune multe despre bogăţia culturală a acestei comune ṣi a zonei per ansamblu.  

Locuri tainice ale Buzăului, ce ascund minuni capturate între versanţii abrupţi ca nişte 

ziduri, pe măsură ce te aventurezi pe văi în sus, vei descoperi o Românie neobişnuită. Căci 

nicăieri în ţară apele şi stânca nu au scos la iveala chihlimbar roşu întunecat (rumanit), ca în 

Valea Colţilor. Şi nicăieri în ţară nu vei mai găsi atâtea locuinţe rupestre, chilii sau chiar biserici 

săpate în stâncă. Oamenii le-au dat acestor locuri dimensiuni legendare, le-au populat cu fiinţe 

misterioase (Ţara Luanei) şi puteri magice (rumanitul de Colţi îi apără pe cei care îl poartă de 

energii malefice). Dar şi specialiştii consideră zona Aluniş – Nucu - Ruginoasa un tărâm magic, 

ce conservă din vremuri demult uitate sălaşe primitive în piatră, grote, altare de rugă, locaşuri cu 

funcţiuni magico - religioase precreştine, locaşuri monahale creştine. 
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Sursa: Strategia de dezvoltare a Geoparcului Ținutul Buzăului 

 

 3.9. Administraţia Publică Locală 

Primăria comunei Odăile funcţionează într-o clădire veche, cu o suprafaţă de 128 mp. 

Fundaţia este de piatră, pereţii din cărămidă, acoperiṣul din ţiglă. Terenul aferent Primăriei 

comunei Odăile este de 610 mp. 

Structura organizatorică a Primăriei Odăile este de tip piramidal in frunte situându-se 

consiliul local ca factor decizional al tuturor hotărârilor ṣi proiectelor ce se întreprind la nivelul 

comunei. 

Primăria Odăile este organizată şi funcţionează potrivit prevederilor Legii nr. 215/2001 

privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare şi în conformitate 
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cu hotărârile Consiliului Local Odăile privind aprobarea organigramei, a numărului de posturi şi 

a statului de funcţii ale aparatului propriu de specialitate. 

Primarul, viceprimarul, secretarul, împreună cu aparatul propriu de specialitate 

constituie o structură funcţională cu activitate permanentă, denumită Primăria Comunei Odăile, 

ce duce la îndeplinire hotărârile luate de membri ai Consiliului Local şi dispoziţiile Primarului, 

bazându-se pe problemele colectrivităţii locale.  

Primarul este şeful administraţiei publice locale a comunei Odăile şi al aparatului 

propriu de specialitate pe care îl conduce şi îl controlează (confirm art. 66-215/2001 privind 

administraţia publică locală) cu modificările şi completările ulterioare prin Legea nr. 286/2006. 

Primăria Comunei Odăile reprezintă administraţia publică locală prin care se realizează 

autonomia locală. Autoritatea publică este reprezentată de consiliul local, ca autoritate 

deliberativă, şi primar, ca autoritate executivă.  

În ceea ce priveşte situaţia personalului angajat puteţi observa mai jos organigrama de 

funcţionare a Primăriei Comunei Odăile, aprobată ṣi funcţională în anul 2013. Organigrama 

include toate departamentele Primăriei Comunei Odăile, numărul de posturi existente în 2013 

pentru fiecare departament ṣi legăturile de subordonare dintre departamente. 

Numărul total al funcţiilor din instituţie este de 18, dintre care numărul total de posture 

potrivit art. III , alin. (2) din O.U.G. Nr. 63/2010 pentru modificarea ṣi completarea Legii numă-

rul 273/2006 privind finanţele publice locale, precum ṣi stabilirea unor măsuri financiare, cu 

modificările ṣi completările ulterioare este de 11.  

La nivelul comunei odăile nu există posture vacante, toate fiind ocupate de persoane care 

corespund din punct de vedere al studiilor ṣi a pregătirii profesionale fiṣelor de post ṣi 

organigramei comunei Odăile. Există la nivelul unităţii administrative teritoriale un număr de 7 

funcţii publice, 1 funcţie public de conducere, 6 funcţii publice de execuţie ṣi 9 funcţii 

contractual de execuţie. 
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Organigrama Aparatului Propriu al Consiliului Local Comuna Odăile (conform 

HCL 13/31.07.2013) 
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Colectivul Comunei Odăile 

Nume și prenume Funcția/Departamentul 

Grama Tache Cristache Primar 

Mihaiu Făgăraṣ Viceprimar 

Ṣomoiag Constantin Secretar 

Bădescu Sofia Compartimentul financiar-contabil 

resurse umane ṣi dezvoltare locală Stroe Vasile 

Vasile Lăzărică 

Dobre George Compartimentul agricol ṣi fond funciar 

Crăciun Bebii 

Oprea Mirela  

 

 

Compartiment asistenţă socială, 

autoritate tutelară ṣi stare civilă 

Agapie Vasile 

Alexandroae Olga 

Badea Ioana 

Burlacu Mărioara 

Constantin Georgeta 

Ene Ion 

Tudor Viorica 

Minoiu Viorel Compartiment administrativ-

gospodăresc Badea Narcis 
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CAPITOLUL IV 

PERCEPŢIA LOCUITORILOR COMUNEI ODĂILE  

ASUPRA LOCALITĂȚII PROPRII 

 

4.1 Centralizator final comuna Odăile 

 

Analiza următoare evidențiază răspunsurile celor 65 de respondenți la nivelul ȋntregii 

comune Odăile. Rǎspunsurile din graficele următoare sunt punctul de pornire al prezentei 

Strategii de Dezvoltare Locală, dorințele locuitorilor fiind unul dintre cei trei vectori care 

stabilesc direcțiile de dezvoltare pentru perioada 2014 - 2020. Deoarece ȋn acest subcapitol sunt 

prezentate rǎspunsurile respondenților din ȋntreaga comunǎ,  fiecare grafic va fi analizat separat. 

Infrastructura de trasnport și de utilități este primul punct pe care ȋl vom analiza. Situaţia 

actuală a drumurilor este considerată gravă sau foarte gravă de către 70% dintre locuitori. Poziţia 

geografică a comunei, altitudinea la care aceasta se află, face ca unele zone să fie greu accesibile 

în special în anotimpul rece. Lipsa fondurilor pentru investiţii ce au marcat ultimii ani a dus de 

asemenea la agravarea situaţiei drumurilor existente pe raza comunei.  

 

 Ṣi în ceea ce priveṣte infrastructura de utilităţi observăm un grad ridicat de nemulţumire a 

cetăţenilor, cauzat de lipsa totală a sistemelor de alimentare cu apă sau gaze. 75% dintre cei 

chestionaţi doresc introducerea reţelei de apă, iar 93% doresc reţea de gaze în localitatea Odăile. 

24% 

45% 

26% 
5% 

Drumurile 
Foarte gravă Grav Puţin gravă Deloc gravă 
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 Strâns legate de lipsa reţelei de alimentare cu apă ṣi gaz este ṣi lipsa apei calde în 

locuinţe. Aceasta este condierată a fi o problemă gravă de către 78% dintre locuitori. Căldura în 

locuinţe nu este o problemă decât pentru 31% dintre cetăţeni. Răspunsurile favorabile la această 

întrebare se datorează dotărilor cu sobe ale gospodăriilor. Mare parte a locuinţelor din Odăile au 

fie centrale pe lemne, fie încălzire prin sobe din teracotă cu lemne.  

 

  

25% 

50% 

19% 
6% 

Alimentarea cu apă 

Foarte gravă Grav Puţin gravă Foarte puţin gravă 

64% 

29% 

7% 0% 

Alimentarea cu gaze 

Foarte gravă Grav Foarte puţin gravă Deloc gravă 

2% 

29% 

45% 

24% 

Căldura în locuinţe 

Foarte gravă Grav Puţin gravă Foarte puţin gravă 

31% 

47% 

17% 
5% 

Apă caldă în locuinţe 

Foarte gravă Grav Puţin gravă Deloc gravă 

38% 

9% 17% 

36% 

Canalizarea 

Foarte gravă Grav Puţin gravă Foarte puţin gravă 



    STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ 2014-2020                            
COMUNA ODĂILE       

JUDEȚUL BUZĂU 

 

 
80 

 

Doar 47% dintre respondenţi resimt lipsa canalizării drept o problemă gravă sau foarte 

gravă. Din acest motiv Strategia de Dezvoltare Localǎ pentru perioada 2014 - 2020 ȋși propune 

ca prioritate executarea și punerea ȋn funcțiune a rețelei de canalizare și a statiei de epurare, 

tratare a apelor reziduale, deoarece existenţa utilităţilor sporeṣte condiţiile în care locuitorii 

comunei Odăile îṣi desfăṣoară activităţile zilnice. Modernizarea ṣi dotarea comunei cu utilităţi 

poate spori pe termen mediu ṣi lung numărul persoanelor interesate să investească în turism, sau 

a celor interesaţi de turism în comuna Odăile. 

Reţeaua de iluminat public stradal satisface nevoile a 78% din populaţie. Existenţa celor 

22% dintre locuitori care nu sunt mulţumiţi de acest aspect al infrastructurii de utilităţi este 

cauzat de necesitatea modernizării reţelei ṣi de faptul că sunt necesare lucrări pentru introducerea 

sistemelor ecologice. Sunt de asemenea necesare lucrări de extindere a reţelei existente, cauzate 

de faptul că viteza de dezvoltare a zonei rezidenţiale depăṣeṣte capacitatea autorităţilor locale de 

extindere a reţelelor de utilităţi existente. 

 

Starea actualǎ a comunei din punct de vedere al curǎțeniei localitǎții și al mijloacelor de 

transport ȋn comun  este bunǎ, 67% dintre locuitori fiind mulţumiţi de curăţenia din localitate ṣi 

95% de mijloacele disponibile pentru deplasare prin transportul in comun. 

10% 
12% 

33% 

45% 

Iluminatul public 

Foarte gravă Grav Puţin gravă Deloc gravă 
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 Un grad ridicat de mulţumire se poate observa ṣi în ceea ce priveṣte protecţia mediului. 

Măsuri suplimentare pentru împiedicarea deversărilor ilegale pe sol ce duc la poluarea pânzei 

freatice sunt recomandate pentru perioada următoare. 

Atât din punct de vedere al mijloacelor de petrecere a timpului liber pentru copii, cât și 

pentru adulți, 77% respectiv 69% dintre respondenți considerǎ insuficiente spațiile amenajate la 

ora actualǎ.  

 

 

0% 5% 

45% 
50% 

Transportul în comun 

Foarte gravă Grav Puţin gravă Foarte puţin gravă 

0% 

33% 

48% 

19% 

Curăţenia localităţii 

Foarte gravă Grav Puţin gravă Deloc gravă 

0% 0% 

43% 

57% 

Protecţia mediului 

Foarte gravă Grav Puţin gravă Deloc grava 

12% 

55% 

24% 

9% 

Locuri de joacă pentru copii 

Foarte gravă Grav Puţin gravă Foarte puţin gravă 

19% 

50% 
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Numǎrul insuficient al locurilor de muncǎ disponibile la nivelul comunei Odăile duce la 

un numǎr mare de șomeri, de persoane asistate social și de persoane care beneficiazǎ de ajutoare 

pentru cǎldurǎ ȋn timpul anotimpului rece. Lipsa locurilor de muncǎ produce o stare de 

nemulțumire și de sǎrǎcie a populației și este consideratǎ o problemǎ foarte gravǎ și gravǎ de 

cǎtre 59%, respectiv 46% dintre locuitori. Numǎrul mare de persoane sărace din comunǎ este 

alarmant pentru 90% dintre locuitori. 

 

Infrastructura educaționalǎ acoperǎ ȋn prezent nevoile populației. Atât starea școlilor și a 

grǎdinițelor, cât și numǎrul unitǎților de ȋnvățământ aflate pe raza comunei Odăile au dus la 

rǎspunsuri pozitive ale respondenților. Peste 50% dintre cei chestionați sunt mulțumiți așadar de 

clǎdirile și dotǎrile actuale ale infrastructurii educaționale.  

 Amplasarea geograficǎ a comunei, cu sate răsfirate și gospodǎrii dispersate face ca 

inclusiv accesul copiilor la unitǎțile de ȋnvǎțǎmânt sǎ fie greoi, existând locuințe izolate din acest 

punct de vedere. 75% dintre respondenți sunt multumiți de numărul de unităţi de învăţământ 

existente pentru preșcolari, iar 90% dintre respondenţi consideră numărul actual al ṣcolilor 

existente în comuna Odăile ca fiind suficient. Necesitatea achiziționării unui microbuz școlar de 

cǎtre Primǎria Odăile este justificatǎ de răspunsurile celor 16% dintre locuitori, care considerǎ 

accesul copiilor spre unităţile de învăţământ ca fiind o problemă gravǎ sau chiar foarte gravǎ. 

59% 
36% 

5% 0% 

Locurile de muncă 

Foarte gravă Grav Putin gravă Deloc gravă 

64% 
26% 

10% 0% 

Persoanele sărace 

Foarte gravă Grav Putin gravă Deloc gravă 
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Siguranţa străzii mulţumeṣte nevoile actuale ale majorităţii locuitorilor (74%). Prezenta 

Strategie propune ca proiect pentru creṣterea nivelului de siguranţă pe străzi introducerea de 

sisteme video pentru monitorizarea drumurilor comunale. 

În plus, în colaborare cu lucrătorii postului de poliţie comunală Odăile, se pot crea 

campanii de educare ṣi informare a cetăţenilor ṣi în special a minorilor din localitate, pentru 

prevenirea fenomenului infracţional. 

 

11% 

14% 

25% 

50% 

Şcolile 

Foarte gravă Puţin gravă Foarte puţin gravă Deloc grava 

7% 9% 

36% 

48% 

Accesul copiilor spre unitǎţile de 
ȋnvǎţǎmânt 

Foarte gravă Grav Puţin gravă Foarte putin grava 

0% 

25% 

24% 

51% 
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Foarte gravă Grav Puţin gravă Deloc grava 



    STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ 2014-2020                            
COMUNA ODĂILE       

JUDEȚUL BUZĂU 

 

 
84 

 

 Numărul extrem de redus al unităţilor sanitare ṣi a serviciilor sanitare disponibile pe raza 

comunei Odăile, distanţa mare faţă de cel mai apropiat spital, lipsa dotărilor corespunzătoare 

pentru servicii medicale de urgenţă face ca 74% dintre respondenţi să considere situaţia actuală a 

spitalelor (a serviciilor medicale) ca fiind gravă sau foarte gravă.  

 

 Relaţia dintre autorităţile publice locale ṣi cetăţeni este considerată bună de către 98% 

dintre locuitori. Acest lucru arată o deschidere a autorităţilor pentru comunicarea cu cetăţenii, 

pentru rezolvarea problemelor comunităţii.  

 

 Fondul locuibil actual ṣi starea locuinţelor de pe raza comueni Odăile este mulţumitor 

pentru 79% dintre cei chestionaţi. 

36% 

38% 

17% 
9% 

Spitalele 
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Puţin gravă Foarte puţin gravă 
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43% 
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Relaţia dintre autorităţi şi cetăţeni 
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Prezentul studiu a avut ca scop, pe lângă identificarea dorinţelor ṣi nevoilor de dezvoltare 

ale locuitorilor, ṣi depistarea gradului de mulţumire pe care aceṣtia îl au faţă de propria ocupaţie, 

nivel de trai, faţă de propria locuinţă. În următoarele grafice sunt prezentate rezultatele obţinute 

la nivelul comunei Odăile: 

 

 

În ceea ce priveṣte elementele externe mediului familiar, observăm de asemenea un grad 

ridicat de mulţumire al cetăţenilor din Odăile. Peste 90% dintre respondenţi au răspuns că sunt 

mulţumiţi atât de vecinii pe care îi au, cât ṣi de activitatea primăriei ṣi de comuna Odăile per 

ansamblu. 

0% 21% 

36% 

43% 

Locuinţele 

Foarte gravă Grav Puţin gravă Foarte puţin gravă 

9% 

82% 

9% 

Viaţa dumneavoastră în 

general 
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Ocupaţia dumneavoastră 

Foarte mulţumit Mulţumit Nemulţumit 

24% 

74% 
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Locuinţa în care staţi 
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Familia dumneavoastră 
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Pentru identificarea situaţiei actuale a imaginii autorităţilor Publice Locale din comuna 

Odăile, respondentilor le-au fost adresate trei intrebări. Scopul a fost identificarea eventualelor 

necesităţi de întărire a capacităţii administrative ṣi îmbunătăţirea relaţiilor ṣi a fluxului de 

informaţii între Primărie ṣi cetăţenii din Odăile.  

 

 

În ultimul an 90% dintre cei chestionaţi au fost nevoiţi să apeleze la instituţia Primăriei 

pentru a rezolva diverse probleme. Dintre aceṣtia 5% nu au fost mulţumiţi de modul în care au 

fost trataţi de angajaţii din Primărie. Acesta este motivul pentru care prezenta Strategie propune 

soluţii inclusiv pentru întărirea capacităţii administrative, pentru formarea personalului din 

Primărie ṣi pentru dezvoltarea comunicării în cadrul instituţiei.  

 

5% 
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activitatea primăriei? 

Foarte mulţumit Mulţumit Nemulţumit 
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În ultimul an dumneavoastră sau cineva din 
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Da Nu 

86% 

5% 9% 
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 Fiind o comunitate foarte mică cu o populaţie redusă, locuitorii au drept principală sursă 

de informaţie privitor la noutăţi din comunitate sau acţiuni întreprinse de Primărie vecinii. Pe 

locul doi se situează la egalitate sediul Primăriei ṣi edilul comunităţii, primarul. Faptul că 26% 

dintre locuitori au drept sursă de informare primarul este un lucru foarte bun pentru imaginea 

Primăriei ṣi pentru modul în care comunicarea are loc în comuna Odăile. 

Scopul principal al prezentului studiu a fost identificarea direcţiilor de dezvoltare, aṣa 

cum sunt ele percepute de către locuitori. Întrebarea „ce vă doriţi cel mai mult de la autorităţile 

locale?” a fost o întrebare deschisă, fără variante de răspuns, tocmai pentru a nu influenţa 

alegerile cetăţenilor. Toate răspunsurile din chestionare au fost centralizate, ierarhizate în funcţie 

de gradul de repetabilitate ṣi expuse în graficul următor.  

 

La dorinţa autorităţilor publice locale, în chestionar au fost introduse întrebări care au 

avut ca scop stabilirea gradului de prioritate al proiectelor. Analizând graficele de mai jos se 

observă că 95% dintre locuitori consideră reabilitarea drumurilor comunale ca fiind foarte 

important. 

3% 3% 
26% 

5% 

26% 

2% 

33% 
2% 

Principalele informţii legate de acţiunile Primarului le aflaţi din: 

Ziare Radio  Sediul Primariei Consilieri locali Vecini Biserica Direct de la primar Altele 
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 Pe locul II ca ṣi grad de necesitate este dotarea corespunzătoare ṣi modernizarea unităţilor 

sanitare, inclusiv atragerea de noi medici specialiṣti. 88% dintre respondenţi consideră foarte 

importantă această investiţie. 

 

 Creṣterea nivelului de siguranţă pe străzi prin amenajarea trotuarelor ṣi a aleilor pietonale 

(76%), prin monitorizarea video a drumurilor principale, prin refacerea ṣi completarea 

indicatoarelor stradale ṣi semnalizarea trecerilor de pietoni (81%), prin asigurarea serviciului de 

iluminat public pentru toate gospodăriile sunt de asemenea proiecte de o importanţă majoră 

pentru locuitorii din Odăile. 
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 Pentru reabilitarea reţelei de iluminat public prin prezenta Strategie susţinem iniţiativele 

de introducere a energiilor alternative, a energiei verzi, a LED-urilor ecologice.  
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Îmbunătătirea infrastructurii educaţionale existente este necesară, fapt ce reiese ṣi din 

răspunsurilor locuitorilor: 79% consideră importantă dotarea cu mobilier a unităţilor de 

învăţământ, iar 76% consideră necesare inclusiv lucrări de reabilitare a clădirilor în care are loc 

procesul educaţional. Din cauza specificului zonei, cu case răsfirate pe suprafeţe mari, este 

necesară achiziţionarea unui microbuz pentru trasnportul ṣcolar pentru a facilita accesul copiilor 

către unităţile de învăţământ. 

 Deṣi, în prezent numărul copiilor existenţi pe raza comunei nu ar justifica investiţii pentru 

construirea unei noi grădiniţe sau a unei noi ṣcoli, 33% dintre locuitori consideră importantă 

contruirea unei noi grădiniţe pe raza comunei. 
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de învăţământ 

Foarte important Important 

Puţin important Deloc important 

21% 

55% 

24% 0% 

Reabilitarea școlilor și grădiniţelor 
din comunǎ 

Foarte important Important 

Puţin important Deloc important 

2% 

31% 

19% 

48% 

Infiinţarea unei noi grǎdiniţe ȋn 
comuna Odǎile 

Foarte important Important Puţin important Deloc important 

28% 

24% 
12% 

36% 

Achiziţionarea unui microbuz 
școlar pentru transportul elevilor 

Foarte important Important Puţin important Deloc important 
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 În ceea ce priveṣte activitatea culturală din Odăile, sunt necesare acţiuni de modernizare 

ṣi reabilitare atât a căminului cultural cât ṣi a bisericilor din toate satele. Patrimoniul cultural este 

deosebit de important pentru dezvoltarea unei comunităţi iar potenţialul turistic ṣi ecoturistic al 

comunei Odăile ar putea fi mai bine exploatat în cazul în care în comună ar exista obiective 

turistice amenajate. 

Deṣi comuna Odăile nu e o comună cu o importantă suprafaţă agricolă, faptul că una 

dintre îndeletnicirile principale ale locuitorilor este creṣterea animalelor, face ca la nivelul 

comunei să existe un gradul ridicat de conṣtientizare al cetăţenilor cu privire la achiziţionarea de 

utilaje pentru întreţinerea islazului comunal si a drumurilor comunale. 68% dintre locuitori 

consideră această investiţie ca fiind importantă pentru dezvoltarea comunei Odăile. 

 

 

 Având în vedere că Odăile se află într-o zonă de munte, împădurită, pericolul incendiilor 

este mai ridicat decât la alte comune din zona de câmpie de exemplu. Achiziţionarea unei maṣini 

de pompieri este o investiţie agreată de către 50% dintre respondenţi. 

12% 

57% 

24% 
7% 

Modernizarea caminului cultural 

Foarte important Important Puţin important Deloc important 

12% 

67% 

7% 

14% 

Reabilitarea Bisericii din satul 
dumneavoastrǎ 

Foarte important Important Puţin important Deloc important 

12% 

56% 

22% 

10% 

Achiziţionarea unor utilaje agricole 
pentru ȋntreţinerea islazului comunal si 

a drumurilor  

Foarte important Important Puţin important Deloc important 

21% 

29% 

14% 

36% 

Achiziționarea unei mașini de 

pompieri 

Foarte important Important Puţin important Deloc important 
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Activităţile sportive sunt ingrădite în Odăile din cauza inexistenţei unui teren de sport 

echipat corespunzător ṣi a unei săli de sport în cadrul ṣcolii. Având în vedere că sportul este una 

dintre premisele unei vieţi sănătoase, 74% dintre respondenţi consideră importantă această 

investiţie pentru Odăile. 

 

 Printre proiectele mai puţin importante, a căror implementare nu este urgentă se numără: 

înfiinţarea unui azil de bătrâni, infiinţarea unei noi rute de transport în comun, introducerea unei 

noi reţele de telefonie mobilă.  

 

 

 

10% 

64% 

19% 7% 

Construirea unei sali de sport in 
cadru scolii 

 
Foarte important Important 

0% 
38% 

32% 

30% 

Infiinţarea unei noi rute de transport 
ȋn comun 

Foarte important Important Puţin important Deloc important 

0% 
33% 

14% 

53% 

Infiinţarea unui azil de bǎtrâni 

Foarte important Important Puţin important Deloc important 

14% 

24% 

17% 

45% 

Introducerea unei reţele de telefonie 
mobilǎ 

Foarte important Important Puţin important Deloc important 
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Prezentul studiu a avut ca scop ṣi identificarea posibilităţilor economice ale locuitorilor 

de a se racorda sau de a suporta costuri suplimentare pentru servicii de interes public care nu 

există în  acest moment în comuna Odăile. Întrebaţi ce sumă a fi dispuṣi să plătească pentru taxa 

de salubritate, în cazul în care Primăria ṣi-ar înfiinţa propria societate pentru împlinirea acestei 

nevoi, 28% dintre locuitori nu sunt de acord să li se reţină niciun leu pentru acest serviciu, în 

timp ce dintre cei care ar fi de acord majoritatea consideră că ar putea plăti doar o sumă mai mică 

de 5 lei lunar pe gospodărie (48%). Doar 24% dintre cei chestionaţi ar fi de acord să plătească 

între 5 ṣi 10 lei pentru taxa de salubritate. 

 

 

  

În ceea ce priveṣte racordarea la serviciul public de alimentarea cu apă, 29% dintre cei 

chestionaţi sunt mulţumiţi de situaţia actuală ṣi nu îṣi permit alte costuri suplimentare. 52% 

dintre respondenţi ar fi de acord să plătească lunar până în 30 lei, 10% consideră ca pot acoperi 

cu mijloacele financiare disponibile în propria gospodărie o sumă cuprinsă între 30 - 50 lei ṣi 

doar 9% dintre cetăţeni ar plăti mai mult de 50 lei pentru apa menajeră.  

48% 

12% 
12% 

28% 

Dacǎ Primăria și-ar ȋnfiinţa propriul sistem de salubrizare, ce sumă 
aţi fi de acord să vi se reţină lunar pentru taxa de salubritate? 

(gunoiul menajer) 

pana in 5 lei 5-10 lei 10-15 lei Nu sunt de acord sa mi se retina niciun leu 
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Dintre cei chestionaţi 45% sunt femei ṣi 55 % bărbaţi. Vârstele respondenţilor sunt 

cuprinse între 18 ṣi 70 de ani, iar ponderea categoriilor de vârstă este reprezentată în graficul de 

mai jos. 

 

43% dintre cei chestionaţi au studii gimnaziale, 19% au 10 clase iar 29% au studii liceale 

sau profesionale. 

 

29% 

52% 

10% 
7% 2% 

Ce sumă aţi fi dispusi să platiţi pe lună pentru apă menajeră dacă sistemul de 
apă și canalizare ar exista în gospodăria dumneavoastra? 

sunt multumit de situatia actuala, nu-mi permit alte costuri lunare Sub 30 lei 30-50 lei 50-100 lei mai mult de 200 lei 

45% 

55% 

Distribuţia pe sexe a grupului 
chestionat 

Femei Bărbaţi 

9% 
7% 

31% 

17% 

36% 

Vârsta în ani împliniţi a celor 
chestionaţi 

<30 ani 30-40 ani 40-50 ani 50-60 ani 60-70 ani 

43% 

9% 19% 

29% 

Ultima şcoală absolvită a celor chestionaţi 

4-7 clase 10 clase şcoală profesională liceu 
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Dintre locuitorii comunei Odăile care au răspuns chestionarului privitor la direcţiile de 

dezvoltare pentru perioada 2014-2020 36% sunt pensionari, 26% casnice, 36% muncitori ṣi 2 % 

vânzători. 

 

Din punctul de vedere al apartenenţei religioase 100% dintre cei chestionaţi sunt 

ortodocṣi.  

Media venitului dintr-o gospodărie din Odăile este de 1056 lei (incluzând salarii, pensii, 

chirii, dividende, venituri din producţia agricolă etc). 31% dintre gospodării au un venit de până 

în 500 lei, 43% dintre gospodării au un venit cupris între 500-1000 lei,  16% dintre gospodării au 

un venit cuprins între 1000-1500 lei iar  10% dintre gospodării au un venit mai mare de 1500 lei. 

 

 

 

 

 

 

36% 

36% 

26% 
2% 

Ocupaţia  celor chestionaţi 
Pensionar Muncitor Casnică Vanzator 

31% 

43% 

16% 

5% 5% 

Venit pe gospodǎrie 

0-500 lei 500-1000 lei 1000-1500 lei 1500-2000 lei >2000 lei 
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4.2 Centralizator sat Odăile 

 

Analiza răspunsurilor la nivel de comună se bazează pe centralizatoarele chestionarelor 

din toate satele componente ale comunei Odăile. Întrebaţi care este proiectul principal pe care îl 

propun pentru satul lor, întrebare deschisă, al cărei răspuns a depins doar de persoana 

chestionată, locuitorii din satul Odăile au stabilit următoarele proiecte: 

  

 

 

Graficele următoare prezintă doar problemele care au fost considerate foarte grave sau 

grave de către cel puţin 50% dintre cei chestionaţi.  

 

 

52% 

8% 7% 

11% 

9% 
13% 

Ce vă doriţi cel mai mult de la autorităţile locale?  

Sistem de alimentare cu apa Reabilitare drumuri Reabilitare Scoli Sistem Salubrizare Parc pentru copii iluminat public 

17% 

58% 

8% 
17% 

Drumurile 

Foarte gravă Grav Puţin gravă Deloc gravă 

17% 

50% 

33% 

0% 

Alimentarea cu apă 

Foarte gravă Grav Puţin gravă Foarte puţin gravă 
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17% 

8% 

25% 

50% 

Canalizarea 

Foarte gravă Grav Puţin gravă Foarte puţin gravă 

59% 
33% 

8% 0% 

Alimentarea cu gaze 

Foarte gravă Grav Foarte puţin gravă Deloc gravă 

0% 

75% 

25% 0% 

Locuri de joacă pentru copii 

Foarte gravă Grav Puţin gravă Foarte puţin gravă 

16% 

67% 

17% 0% 

Locuri pentru petrecerea timpului 
liber 

Foarte gravă Grav Puţin gravă Foarte puţin gravă 

17% 

58% 

25% 

0% 

Apă caldă în locuinţe 

Foarte gravă Grav Puţin gravă Deloc gravă 

25% 

50% 

17% 
8% 

Spitalele 

Foarte gravă Grav Puţin gravă Foarte puţin gravă 

17% 

75% 

8% 0% 

Locurile de muncă 

Foarte gravă Grav Putin gravă Deloc gravă 

25% 

58% 

17% 0% 

Persoanele sărace 

Foarte gravă Grav Putin gravă Deloc gravă 
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Media venitului pe gospodărie în satul Odăile este de 1024, cu puţin mai mic decât media 

pe toată comuna. 25% dintre gospodării au un venit sub 500 lei, 50% un venit cuprins între 500-

1000 lei ṣi 25% un venit între 1000-2000 lei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25% 

50% 

8% 17% 

0% 

Venit pe gospodărie 

0-500 lei 500-1000 lei 1000-1500 lei 1500-2000 lei >2000 lei 
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4.3 Centralizator sat Lacul 

 

Analiza răspunsurilor la nivel de comună se bazează pe centralizatoarele chestionarelor 

din toate satele componente ale comunei Odăile. În următoarele subcapitole vor fi analizate doar 

răspunsurile din cele mai importante sate, cu menţiunea că sondaje au fost făcute într-o mică 

proporţie ṣi în celelate ṣapte sate/cătune rămase. Întrebaţi care este proiectul principal pe care îl 

propun pentru satul lor, locuitorii din satul Lacu au stabilit următoarele proiecte: introducerea 

sistemului cu alimentare cu apă (81%), reabilitarea drumurilor (13%), reabilitarea ṣcolii. 

 

Analiza aspectelor existente la nivelul satului Lacul, arată de asemenea că lipsa anumitor 

utilităţi, dotări face ca viaţa din sat să nu fie aṣa cum ṣi-o doresc locuitorii. Graficele următoare 

prezintă doar problemele care au fost considerate foarte grave sau grave de către cel puţin 50% 

dintre cei chestionaţi (cu excepţia celor trei mentionate deja mai sus).  

 

81% 

13% 
6% 

Ce vă doriţi cel mai mult de la autorităţile 
locale?  

Sistem de alimentare cu apa Reabilitare drumuri Reabilitare Scoli 

69% 

25% 
6% 0% 

Alimentarea cu gaze 

Foarte gravă Grav Foarte puţin gravă Deloc gravă 

44% 

25% 

19% 

12% 

Spitalele 

Foarte gravă Grav Puţin gravă Foarte puţin gravă 
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Media venitului într-o gospodărie din satul Lacul este de 823 lei (incluzând salarii, pensii, 

chirii, dividende, venituri din producţia agricolă etc), poziţionându-l astfel ca satul cu cel mai 

mic venit din comuna Odăile, dintre cele 3 analizate (Piatra Albă, Odăile ṣi Lacul) 62% dintre 

locuitori au un venit pe gospodărie lunar mai mic de 1000 lei. 

6% 

50% 

44% 

0% 

Căldura în locuinţe 

Foarte gravă Grav Puţin gravă Foarte puţin gravă 

25% 

56% 

13% 
6% 

Locuri de joacă pentru copii 

Foarte gravă Grav Puţin gravă Foarte puţin gravă 

37% 

50% 

13% 0% 

Apă caldă în locuinţe 

Foarte gravă Grav Puţin gravă Deloc gravă 

12% 

63% 

19% 
6% 

Locuri pentru petrecerea timpului 
liber 

Foarte gravă Grav Puţin gravă Foarte puţin gravă 

81% 

13% 6% 0% 

Locurile de muncă 

Foarte gravă Grav Putin gravă Deloc gravă 

75% 

12% 
13% 0% 

Persoanele sărace 

Foarte gravă Grav Putin gravă Deloc gravă 
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37% 

38% 

25% 

0% 0% 

Venit pe gospodǎrie 

0-500 lei 500-1000 lei 1000-1500 lei 1500-2000 lei >2000 lei 
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4.4 Centralizator sat Piatra Albă 

 

Principalele proiecte ce necesită rezolvare într-un timp scurt, aṣa cum reies ele din 

chestionarul aplicat locuitorilor din satul Piatra Albă sunt : reabilitarea drumurilor comunale 

(43%), realizare sistem de alimentare cu apă (36%), iluminat public stradal (8%), canalizare 

(13%). 

Analiza aspectelor existente la nivelul satului Piatra Albă arată de asemenea că lipsa 

anumitor utilităţi ṣi dotări face ca viaţa din sat să nu fie aṣa cum ṣi-o doresc locuitorii. Graficele 

următoare prezintă doar problemele care au fost considerate foarte grave sau grave de către cel 

puţin 50% dintre cei chestionaţi (mai puţin cele patru elemente menţionate deja în paragraful 

precedent). 

 

 

 

64% 

29% 

7% 0% 

Alimentarea cu gaze 

Foarte gravă Grav Foarte puţin gravă Deloc gravă 

10% 

50% 
20% 

20% 

Locuri de joacă pentru copii 

Foarte gravă Grav Puţin gravă Foarte puţin gravă 

34% 

40% 

13% 

13% 

Apă caldă în locuinţe 

Foarte gravă Grav Puţin gravă Deloc gravă 

29% 

21% 29% 

21% 

Locuri pentru petrecerea timpului 
liber 

Foarte gravă Grav Puţin gravă Foarte puţin gravă 
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Media venitului într-o gospodărie din satul Piatra Albă este de 1320 lei (incluzând salarii, 

pensii, chirii, dividende, venituri din producţia agricolă etc) cu aproximativ 200 lei mai mult 

decât media venitului pe gospodărie pe total comună. Acest calcul poziţionează satul Piatra Albă 

pe primul loc din punct de vedere al venitului.
4
 

 

 

                                                             
4 Concluzia se bazează strict pe rezultatele chestionarului, raportat la răspunsurile persoanelor chestionate. 

71% 

29% 

0% 0% 

Locurile de muncă 

Foarte gravă Grav Putin gravă Deloc gravă 

86% 

14% 
0% 0% 

Persoanele sărace 

Foarte gravă Grav Putin gravă Deloc gravă 

36% 

43% 

14% 
7% 

Spitalele 

Foarte gravă Grav Puţin gravă Foarte puţin gravă 

0% 

50% 50% 

0% 

Curăţenia localităţii 

Foarte gravă Grav Puţin gravă Deloc gravă 

29% 

43% 

14% 
0% 

14% 

Venit pe gospodǎrie 

0-500 lei 500-1000 lei 
1000-1500 lei 1500-2000 lei 
>2000 lei 
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CAPITOLUL V - ANALIZA SWOT 

 

Analiza SWOT constituie cea mai importantă tehnică managerială utilizată atât pentru 

înţelegerea poziţiei strategice a unei întreprinderi/organizaţii, cât ṣi pentru analiza socio-

economică a unei localităţi. 

Denumirea SWOT însăṣi este un acronim provenind de la iniţialele a patru cuvinte din 

limba engleză:  

1. Strengths (punctele forte ale organizaţiei): deci capacităţile, resursele ṣi avantajele pe 

care ea le posedă, competenţele distinctive, ṣi alţi factori de succes ai localităţii, nu 

neapărat doar factori „tangibili”, fizici, ci și elemente „intangibile” (ex. nivelul de 

pregătire al populaţiei). Punctele forte definesc valorile pozitive și condiţionările 

interne care pot constitui surse pentru succesul organizaţiei în atingerea obiectivului 

viitor. Punctele forte sunt definite atât ca valori, cât ṣi drept factori interni care 

creează valorile. 

2. Weaknesses (punctele de slabiciune ale organizaţiei): ariile sale de vulnerabilitate, 

zonele de resurse sărace, ṣi alte „valori negative” sau ”condiţionări negative”. Un 

punct de slăbiciune reprezintă un element identificat in organizaţie, element ce poate 

împiedica atingerea obiectivelor manageriale ale organizaţiei. Punctele de slăbiciune 

se pot împarţi in două categorii: 

 factori interni care distrug valorile; 

 condiţii interne insuficient de bine focalizate pentru a putea să creeze valori 

competitive în condiţiile globalizării.  

3. Opportunities ( Oportunităţile)  ori căile pe care pot fi avansate interesele 

organizației, căi pe care pot fi exploatate liniile sale de forţă, ṣi eliminat balastul 

punctelor vulnerabile, reprezintă valori pozitive și conditionări externe. Oportunităţile 

sunt tendinţe generale prezente în mediul extern, ori ṣanse oferite de întâmplare în 
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afara câmpului de influenţare a lor prin management, deṣi ele pot influenţa pozitiv 

procesul dezvoltării. 

4. Threats (ameninţările) la adresa intereselor creṣterii organizaţiei, aspecte negative ce 

apar din supraexploatarea resurselor, ori limitările care se impun organizaţiei din 

partea unui mediu extern. Amenințările reprezintă „valori” negative și condiţionări 

externe aflate dincolo de câmpul de acţiune managerială; ele pot fi atât riscuri 

tranzitorii, cât ṣi permanente. 

Strategia de dezvoltare durabilă are la bază o analiză amplă a specificului localităţii, a 

situației existente, a problemelor existente ṣi propune soluţii pentru progres. Caracteristica 

principală a unei analize SWOT este că studiază atât factorii interni cât ṣi cei externi, prevede 

interdependenţele dintre aceṣtia, maximizează punctele tari, ameliorează pe cât posibil punctele 

slabe, intuieṣte oportunităţile ṣi minimizează efectele negative ale ameninţărilor.  

Obiectivul analizei SWOT este acela de a recomanda strategiile care asigură cea mai 

bună aliniere între mediul extern ṣi mediul intern. Prin alegerea strategiei corecte a unei 

organizaţii, se poate influenţa impactul acestor forţe în avantajul organizaţiei. Ȋntrebări cheie care 

pot îndruma analiza strategic:  
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Pentru o mai bună ṣi amplă caracterizare a comunei Cochirleanca vom elabora în 

următoarele pagini atât analize SWOT pe fiecare dintre axele principale de interes: economie, 

industrie, agricultură, infrastructură, mediu, dezvoltare social, educaţie, cultură, sport dar ṣi  o 

analiză SWOT la nivel global care să includă unele dintre cele mai influente elemente din 

îmbinarea tuturor celorlalte analize SWOT. 

S-au identificat trei principii prioritare, cu subcategoriile aferente, ce ar trebui să stea la 

baza analizei comunei Odăile 

 

1. Viaţa economică a comunei trebuie revigorată ṣi susţinută pe toate domeniile sale: 

agricultură, zootehnie, industrie comerţ, silvicultură, servicii ṣi nu în ultimul rând printr-

un progres pe piaţa muncii. Prima măsură care poate fi luată de autorităţile locale este 

introducerea unor programe de formare profesională. O a doua măsură este crearea de noi 

locuri de muncă; 

2. Infrastructura trebuie îmbunătăţită permanent, de aceea o prioritizare a investiţiilor este 

necesară pentru a asigura raportul valoare investiţie/efect economic-financiar produs;  

3. Creṣterea atractivităţii din punct de vedere cultural, turistic, social este necesară atât 

pentru asigurarea unui confort social al propriilor locuitori, dar ṣi pentru dezvoltarea 

ulterioară a comunei. 
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Analiza SWOT se realizează din două perspective: 

a) O perspectivă strategică care urmărește viziunea cu privire la orientările viitoare, 

motivația (acceptarea, atitudinea politică, valorile sociale si culturale) și obiectivele (siguranța 

locurilor de munca, îmbunătățirea condițiilor locale,etc.) 

b) O perspectivă calitativă care descrie punctele forte, slăbiciunile, oportunitățile și 

amenințările.  

Pentru a avea certitudinea că politicile și programele existente corespund necesităților de 

dezvoltare a comunei în cadrul limitărilor impuse de resursele locale disponibile și pentru 

accesarea fondurilor prin care Uniunea Europeană susține dezvoltarea regională se impune 

elaborarea strategiei de dezvoltare pentru perioada următoare, repectiv 2014-2020. 

Analiza SWOT permite identificarea punctelor cheie și a zonelor în care trebuie aduse 

îmbunătățiri, în ce măsură și în ce condiții se poate îndeplini programul propus. Oportunitățile și 

amenințările rezultă în urma identificării punctelor tari și a punctelor slabe la nivelul comunei. 

Punctele tari reprezintă acei factori care îi dau comunei un avantaj competitiv şi îi conferă 

atractivitate. Sunt acele valori sau competenţe distinctive cu caracteristici legate de localizarea 

comunei, pe care aceasta le posedă la un nivel superior în comparaţie cu alte zone, ceea ce îi 

asigură un anumit avantaj. Punctele tari reprezintă acei factori care îi dau comunei un avantaj 

competitiv şi îi conferă atractivitate față de alte localități. 

Punctele slabe sunt reprezentate de acei factori care creează obstacole în calea dezvoltării 

economico-sociale şi pot lua forme sociale, financiare, de infrastructură sau legislative. 

Oportunităţile reprezintă factori de mediu externi pozitivi pentru procesul de dezvoltare 

vizat, altfel spus şanse oferite de mediul extern a căror anticipare permite stabilirea strategiei în 

scopul exploatării profitabile a oportunităţilor apărute. Oportunităţi există, dar acestea trebuie 

identificate pentru a se stabili la timp strategia necesară fructificării lor. 

Ameninţările includ factorii din afara sistemului analizat care ar putea să pună strategia 

de dezvoltare într-o poziţie de risc. Aceştia sunt factori externi care nu pot fi controlaţi dar care 

pot fi anticipaţi şi permit elaborarea unor planuride urgenţă pentru prevenirea și rezolvarea 

acestor probleme.  
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Dorim ca în urma analizei să avem rezultatele scontate în baza cărora să putem stabili 

liniile directoare ale unei dezvoltări durabile. Pornim de la întrebările,,Unde suntem?” şi ,,Unde 

vrem să ajungem?” pentru că punându-ne întrebarea  ,,Cum putem să ajungem?”să stabilim paşii 

de urmat, rezultatul concretizându-se în finalizarea proiectelor propuse şi ridicarea nivelului de 

confort şi de trai a populaţiei din zonă. 

 
Analiza SWOT se face pe următoarele domenii: 

1. Infrastructura de transport și utilități 

2. Amenajarea teritoriului 

3. Educație 

4. Economie 

5. Sănătate 

6. Dezvoltarea socială 

7. Mediu   

8. Cultură, sport și agrement 

9. Turism  

10.Întărirea capacităţii administrative. 
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5.1. Infrastructura de transport şi utilităţi 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
 

 Existenţa reţelei de electricitate  

 

 Existenţa reţelei de telefonie fixă 

 
 Existenţa unei reţele de telefonie mobilă 

 

 Existenţa unui cabinet de medicina de familie  

 

 DJ 203 L care se intersectează cu  DN10  ce 

duce la Buzău, prin Pârscov 

 

 Elaborarea Master-Planului la nivelul judeţului 

Buzău 

 

 Calitatea apei potabile este constant bună 

 

 Drumurile comunale nemodernizate, 

lipsa trotuarelor, şanturilor dalate, lipsa 

parcări, lipsa indicatoarelor rutiere 

modern 
 

 Lipsa reţelei de alimentare cu apă a 

comunei 

 

 Lipsa reţelei de internet în toată 

comuna 

 

 

 Dotare necorespunzătoare cu utilaje şi 

echipamente pentru serviciile de 

gospodărire comunală şi salubrizare 

 

 Lipsa sistemului de canalizare, staţie de 

epurare şi tratare a apelor 

 

 Lipsa unor podeţe pe pârâul Murătoarea 

în dreptul satelor Corneanu şi Gorâni 

 

 Educaţie ecologică a populaţiei slab 

dezvoltată 

 

 Interesul scăzut al populaţiei şi al 

agentilor economici în protecţia 

mediului înconjurător 

 

 Reţele electrice învechite ce pot duce la 

avarii ṣi lipsa curentului electric pe 

perioade lungi 

 

 Inexistenţa unor tehnologii alternative 

de energie verde (parcuri eoliene, 

panouri solare) 
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OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

 

 Modernizarea tuturor drumurilor comunale 

și sătești 

 

 Realizarea reţelei de canalizare 

 

 Realizarea staţiei de epurare şi tratare a 

apelor reziduale 

 

 Realizarea reţelei de alimentare cu gaz 

metan 

 

  Realizarea reţelei de alimentare  cu apă 

 

 Extinderea şi modernizarea iluminatului 

public 

 

 Accesarea fondurilor destinate dezvoltării 

infrastructurii 

 

 Integrarea în planurile de dezvoltare 

realizate la nivel judeţean 

 

 Dezvoltarea unor relaţii de parteneriat pen-

tru dezvoltarea infrastructurii 

 

 Lipsa informaţiilor legate de programele de 

finanţare europeană 

 

 Lipsa informaţiilor legate de accesarea 

fondurilor europene nerambursabile 

 

 Resurse financiare insuficiente nevoilor de 

dezvoltare ṣi a nivelului ridicat al 

investiţiilor 

 

 Resurse de cofinanţare scăzute chiar ṣi în 

cazul accesării unor fonduri prin 

intermediul Grupului de Acţiune Locală 

 

 Imposibilitaea de a actiona imediat in caz 

de situaţii de urgenţă 

 

 Imposibilitatea de a acţiona pentru 

întreţinerea salubrizării şi a terenurilor 

publice proprii comunei 
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5.2.Amenajarea teritoriului 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
 

 

 

 Existenţa resurselor naturale: păduri, apă, 

izvoare minerale şi clorosodice 

 

 Existenţa suprafeţelor acoperite cu păduri şi 

alte terenuri cu vegetaţie forestieră 

 

 Populaţie activă, calificată, disponibilă, 

neocupată în alte domenii 

 

 Costuri relativ reduse cu forţa de muncă 

 

 Existenţa reţelei de drumuri 

 

 Zona este caracterizata printr-o pânză 

freatică bogată în ape subterane 

 

 Teritoriul dispune de potențial eolian și solar 

 

 Pozitie geografică bună 

 

 

 Inexistenţa tehnologiilor moderne 

 

 Baza tehnico-materială insuficientă şi 

cea existentă uzată 

 

 Lipsa unor investitii economice de tip 

parteneriat public - privat 

 

 Interes scăzut pentru zonă datorită 

slabei dezvoltări economico sociale 

 

 Reteaua de drumuri nemodernizată 

 

 PUG si PUZ nu  sunt actualizate  

 

 Zonă puternic afectată de alunecările 

de teren 

 

 Drumurile comunale nemodernizate, 

lipsa indicatoarelor rutiere moderne, a 

sistemelor video, indicatoare de 

semnalizare luminoase 
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OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 
 

 

 Posibilitatea accesării fondurilor neram-

bursabile pentru agricultură si sivicultură atât 

pentru sectorul public cât şi cel privat 

 

 Existenţa programelor guvernamentale de 

susţinere a IMM –urilor 

 

 Disponibilitatea de a încheia relaţii de 

parteneriat cu investitori străini 

 

 Elaborarea planurilor de finalizare a proceselor 
de microzonare, cadastrare 

 

 Atribuirea titlurilor de proprietate 

 

 Posibilitatea de a efectua lucrări de consolidare 

a versanţilor pentru prevenirea alunecărilor de  

teren 

 

 Posibilitatea efectuării lucrărilor de împădurire  

 

 Posibilitatea modernizării sistemului rutier prin 

implementarea sistemelor video si a mijloacelor 

de semnalizare luminoase se a indicatoarelor 

stradale 

 

 

 

 Slaba informare a agricultorilor cu 

privire la cadrul legislativ în domeniu 

 

 Lipsa resurselor pentru finanţarea 

investiţiilor 

 

 Scăderea ponderii active a populaţiei, 

îmbătrânirea acesteia şi implicit slaba 

putere financiară a populaţiei 

 

 Preţuri ridicate la combustibil 

 

 Alunecări de teren 

 

 Nemulţumirea populaţiei în ceea ce 

priveşte titlurile de proprietate 

 

 Pericol de accidente pe drumurile 

comunale pentru copii, adulţi, şoferi 

autovehicole 
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5.3. Educaţie 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
 

 
 Existenţa şcolilor si a grădiniţelor 

 

 Profesionalismul cadrelor didactice 

 

 Existenta infrastructurii ṣcolare 

 

 Spaţii de învăţământ corespunzătoare 

 

 Personal didactic adecvat şi implicat  

 

 Autorităţi locale deschise 

 
 

 

 
 Bilanţ demografic negativ 

 
 Inexistenţa unor programe naţionale de 

asigurare a accesului la educaţie pentru 

persoanele defavorizate 
 

 Nivel redus de pregătire  profesională a 

majorităţii locuitorilor comunei 

 

 Preocuparea pentru asigurarea unor 

resurse materiale extrabugetare este 

scăzută în majoritatea unităţilor colare 

 

 Nivel al salarizării foarte scăzutpentru 

domeniul invatamant 

 

 Managementul resurselor umane este 

încă deficitar în asigurarea unor structuri 

eficiente pentru formarea continuă a 

cadrelor didactice în şcoală, care să 

sprijine, să încurajeze şi să motiveze 

performanţa profesională (inclusiv prin 

atribuirea calificativelor anuale şi a 

salariului de merit). 

 

 Slaba implicare a părinţilor în procesul 

educaţional 
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OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 
 

 

 Finalizarea lucrărilor de construcţie şi 

abilitare a şcolii din satul Odăile 

 

 Reabilitarea gradiniţei din satul Odăile 

 

 Organizarea de evenimente cultural-

artistice în comună în care să fie implicaţişi 

copiii 

 

 Amenajarea şi dotarea unor locuri  de joacă 

pentru copii 
 

 Crearea unui sistem electronic de 

management al documentelor pentru o mai 

bună organizare ṣi comunicare internă, 

precedat de pregătirea în domeniul utilizării 

noilor tehnologii 

 

 Ȋnfrăţirea cu altă localitate ṣi utilizarea 

schimburilor de experienţă; 

 

 Existenţa resurselor nerambursabile din 

fondurile structural 

 

 Dotarea si moderniyarea unităţilor de 

învăţământ cu mobilier,aparatură IT, 

internet 

 

 Achiziţionarea unui microbuz pentru 

transportul şcolar 

 

 Posibilitatea de educaţie rutierăîn 

proximitatea poliţiei locale 

 

 

 

 

 

 Scăderea gradului de instruire în rândul 

populaţiei 

 

 Accentuarea procesului de îmbătrânire a 

populaţiei comunei 

 

 Scăderea natalitătii datorită nesiguranţei 

zilei de mâine 

 

 Tendinţa de diminuare a exigenţei cadrelor 

didactice în procesul de evaluare  

 

 Migrarea cadrelor didactice către oraş sau 

către alte domenii de activitate  

 

 Resurse bugetare reduse față de nevoia de 

investiții în infrastructură 

 

 Apariţia de probleme sociale generate de 

criza economică 

 

 Scăderea gradului general de pregătire 

pentru populatia tânără 

 

 Riscul de abandon ṣcolar 

 

 Răspândirea unor sisteme de valori 

nedorite (stiluri arhitecturale străine de 

peisaj, gusturi muzicale, preferinţe pentru 

produse de consum ieftine, de unică 

folosinţă etc.) 
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5.4.Economie 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
 

 

 Tradiţia în cultura pomilor fructiferi 

 

 Existenţa producătorilor agricoli 

 

 Materii prime şi materiale pentru 

industria alimentară 

 

 Zona cu potenţial mare de obţinere a 

produselor ecologice 

 

 Existenta resurselor naturale: apă, păduri 

 

 Populaţie activă, calificată, disponibilă, 

neocupată în alte domenii 

 

 Costuri relativ reduse cu forţa de muncă 

 

 Tradiţia în creşterea animalelor 

 

 Existenţa patrimoniului fizic (terenuri, 

dotări minime pentru crearea unor unităţi 

de prelucrare a produselor agricole şi 

zootehnice) 

 

 Existenţa reţelei de drumuri 

 

 

 

 Insuficienţa promovării produselor din 

producţia specifică zonei 

 

 Deficitul resurselor financiare pentru 

investiţii în modernizarea zootehniei 

 

 Lipsa resurselor materiale pentru 

aducerea de specialişti în agricultură şi  în 

special în domediul zootehnic 

 

 Lipsa cultirii antreptrenoriale în rândul 

tinerilor 

 

 Legislaţie defectuoasă în domeniul 

agriculturii şi silviculturii 

 

 Forţa de muncă îmbătrânită iar cea 

existentă nu este motivată corespunzător 

 

 Inexistenţa tehnologiilor moderne 

 

 Baza tehnico-materială insuficientă şi 

cea existentă uzată 

 

 Insuficienţa promovării produselor din 

producţia specifică zonei 

 

 Lipsa unor investiții economice de tip 

parteneriat public- privat 

 

 Interes scăzut pentru zonă datorită 

slabei dezvoltări economico-sociale 
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OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 
 

 

 Punerea în valoare a potenţialului agricol în 

direcţia agriculturii durabile şi ecologice 

 

 Organizarea unor piete en-gros in comuna 

în care sa fie atrase si alte localitati 

 

 Organiyarea de evenimente  in parteneriat 

cu AJOFM pentru promovarea culturii 

antreprenoriale in rândul tinerilor 

 

 Identificarea de oportunităţi pentru dema-

rarea de activităţi industriale  

 

 Elaborarea unei strategii de marketing local 

 

 Accesarea fondurilor nerambursabile 

 

 

 Crearea unui cadru legal care să protejeze 
producţia agricolă si pomicolă 

 

 Crearea de complexe zootehnice la 

standarde moderne 

 

 Înfiinţarea altor unităţi de prelucrare a 

produselor agricole şi respectiv zootehnice 

 

 Înfiinţare centru de desfacere a produselor 

autohtone 

 

 Reconversie profesională în rândul tinerilor 

 

 Dezvoltarea unor ferme de procesare şi 

uscare a fructelor cultivate şi a celor de 

pădure 

 

 Sprijinirea şi încurajarea asociaţiilor 

agricole 

 

 Închiderea sau falimentul unităţilor 

agricole sau zootehnice datorită faptului că 

nu corespund cerinţelor standardelor de 

calitate şi siguranţă impuse de Uniunea 

Europeană 

 

 Creşterea preţurilor la principalele 

materii prime şi materiale 

 

 Creşterea ponderii muncii la negru cu 

efecte negative asupra economiei locale şi 

asistenţei sociale în perspective 

 

 

 Eliminarea subvenţionării directe a 

agriculturii 

 

 Slaba informare a agricultorilor cu privire 

la cadrul legislativ în domeniu 

 

 Concurenţa importului de produse 

agroalimentare de pe piaţa Uniunii 

Europene 

 

 Creşterea preţurilor la principalele materii 

prime şi materiale 

 

 Lipsa resurselor pentru finanţarea 

investiţiilor 

 

 Scăderea ponderii active a populaţiei îm-

bătrânirea acesteia şi implicit slaba putere 

financiară a populaţiei 
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5.5.Sănătate 

PUNCTE TARI 
 

PUNCTE SLABE 
 

 

 Existenţa unui cabinet  medical uman 

 

 Preocuparea autorităţilor locale pentru 

menţinerea stării de sănătate a populaţiei 

comunei 

 

 Autorităţi locale deschise 

 

 Sprijinul autorităţilor judeţene în acţiunile 

întreprinse de autorităţile locale pentru 

sănătatea populaţiei autohtone 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonduri insuficiente pentru asistenţa umană 

şi veterinară 

 

 Lipsa unui cabinet stomatologic 

 

 Lipsa de farmacie umană 

 

 Lipsă farmacie  veterinarăîn comună 

 

 Venituri proprii ale autorităţii publice loca-

le scăzute 

 

 Inexistenţa unor servicii medicale complete 

 

 Număr mic de cadre medicale  

 

 Lipsa unui serviciu de urgenţe în localitate 

 

 Lipsa unei ambulanţe 

 

 Costurile mari ale medicamentelor ṣi ale 

consultaţiilor medicale 

 

 Venituri scăzute ale populaţiei pentru a 

efectua controale de rutină sau controale 

anuale  

 

 Grad redus de conṣtientizare a populaţiei 

asupra factorilor care periclitează starea de 

sănătate 
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OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

 
 Amenajarea dispensarului medical din satul 

Odăile 
 

 Dezvoltarea serviciului de asistenţă socială 

în comună 
 

 Construirea si dotarea unui cabinet 

stomatologic 

 

 Crearea unui parteneriat public privat 

pentru deschiderea unei farmacii umane si 

a uneia veterinare 

 

 Educarea populaţiei cu privire la accesarea 

serviciilor de sănătate la o perioadă 

regulată de timp pentru prevenirea unor 

boli şi promovarea mediului sănătos de 

viaţă 

 

 Crearea de parteneriate public-private 

pentru atragerea de sponsorizări 

 

 Integrarea în UE pentru atragerea de 

fonduri structural, nerambursabile 

 

 Măsuri pentru promovarea categoriilor 

defavorizate atât pentru a facilita integrarea 

lor în societate cât ṣi pentru a-i forma 

profesional ṣi pentru a le oferi o a doua 

ṣansă în comunitate 

 

 Construirea unui centru de ajutor social 

pentru persoanele vârstnice 
 

 
 Cadru legislativ în schimbare 

 

 Creşterea continuă a preţurilor la medica-

mente şi materiale sanitare 
 

 Imposibilitatea unei părţi a populaţiei de a 

nu-şi putea achiziţiona medicamente dato-

rită puterii financiare scăzute  
 

 Lipsa fondurilor pentru investiţii ale 

Ministerului Sănătăţii 

 

 Mentalitate defectuoasă cu privire la cate-

goriile defavorizate 

 

 Lipsa de iniţiativă a agenţilor economici 
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5.6.Dezvoltare socială 

PUNCTE TARI 
 

PUNCTE SLABE 
 

 

 Existenţa unui cabinet  medical uman 

 

 

 Sprijinul autorităţilor locale pentru 

serviciile de asistenţă socială 

 

 Autorităţi locale deschise 

 

 Sprijinul autorităţilor judeţene în acţiunile 

întreprinse de autorităţile locale pentru  

asistenţa socială populaţiei autohtone 

 

 

 

 

 Fonduri insuficiente pentru asistenţa umană 

şi veterinară 

 

 Număr mare de localnici care beneficiază 

de ajutor social 

 

 Personal insuficient pentru asistenţa socială 

 

 Venituri proprii ale autorităţii publice loca-

le scăzute 

 

 Inexistenţa unor servicii de asistenţă 

socială 

 

 Număr mic de cadre medicale  

 

 Venituri scăzute ale populaţiei  

 

 Grad redus de conṣtientizare a populaţiei 

asupra factorilor care periclitează starea de 

sănătate 
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OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 
 Construirea unui centru de ajutor social 

pentru persoanele vârstnice 
 

 Dezvoltarea serviciului de asistenţă socială 

în comună 
 

 Amenajarea  rampelor pentru persoanele cu 

handicap 

 

 Masuri pentru scăderea ratei de abandon 

şcolar 

 

 Acordarea de burse sociale pentru reyultate 

bune la învăţătura a copiilor care provin din 

familii sărace 

 

 Cresterea nivelului de implicarte civică 

prin campanii adresate locuitorilor comunei 

 

 Înfiinţarea unor rute noi de transport între 

satele comunei (Şuchea, Scoroşeşti, Lacu, 

Valea Fântânii) 

 
 Educarea populaţiei cu privire la accesarea 

serviciilor de sănătate la o perioadă 

regulată de timp pentru prevenirea unor 

boli şi promovarea mediului sănătos de 

viaţă 

 

 Crearea de parteneriate public-private 

pentru atragerea de sponsorizări 

 

 Integrarea în UE pentru atragerea de 

fonduri structural, nerambursabile 

 

 Măsuri pentru promovarea categoriilor 

defavorizate atât pentru a facilita integrarea 

lor în societate cât ṣi pentru a-i forma 

profesional ṣi pentru a le oferi o a doua 

ṣansă în comunitate 

 Cadru legislativ în schimbare 

 

 Creşterea continuă a preţurilor la medica-

mente şi materiale sanitare 
 

 Lipsa fondurilor pentru investiţii ale 

Ministerului Sănătăţii 

 

 Mentinerea mentalităţii defectuoase cu 

privire la categoriile defavorizate 

 

 Lipsa de iniţiativă a agenţilor economici 
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5.7.Mediu 

PUNCTE TARI 
 

PUNCTE SLABE 
 

 

 Utilizarea în cantităţi reduse a pesticidelor 

şi îngrăşămintelor 

 

 Zonă curată cu păduri şi ape curgătoare şi 

stătătoare 

 

 Posibilitatea practicării unei agriculturi 

ecologice 

 

 Inexistenţa unor agenţi economici cu 

potenţial major de poluare 

 

 Fonduri Europene nerambursabile pentru 

investiţii verzi 

 

 Zonă cu un potenţial ridicat de dezvoltare a 

parcurilor de eoliene ṣi a panourilor solare 
 

 Spaţiu natural potrivit pentru agrement 

campinguri,tabere şcolare vocaţionale,a-

groturim 

 

 Autorităţi locale deschise 

 

 

 Insuficienţa preocupare a agenţilor 

economici în recuperarea şi  refolosirea 

ambalajelor  

 

 Educaţe ecologică slab dezvoltată în rândul 

localnicilor 

 

 Dotare insuficientă cu echipament şi 

serviciu de salubrizare 

 

 Interesul scăzut al agentilor economici 

pentru protecţia mediului înconjurător 

 

 Lipsa informaţiei în legătură cu programele 

de finanţare europeană 

 

 Spirit civic nedezvoltat suficient 

 

 Lipsa colectării selective a gunoiului 

menajer de către cetăţeni 

 

 Sistem integrat de management al 

deṣeurilor insuficient dezvoltat 

 

 Agricultura ecologică insuficient dezvoltată 

 

 Lipsa unor maşini specializate pentru 

întreţinerea salubrităţii 
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OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 
 

 Cadru favorabil dezvoltării de capacităţi de 

producere a energiei alternative 

 

 Parteneriat public – privat 

 

 Posibilitatea reabilitării şi modernizării 

iluminatului public şi introducerea de LED- 

uri ecologice în iluminatul public stradal  

 

 Conservarea calităţii mediului şi prevenirea 

poluării 

 

 Reducerea impactului deşeurilor asupra 

cursurilor de apă  

 

 Potential pentru îmbunătăţirea manage- 

mentului resurselor naturale prin activități 

de instruire și consiliere realizate prin 

proiecte de cooperare privind schimbul de 

experiență, transfer de noi tehnologii şi 

bune practice 

 

 Existența unor condiții potrivite pentru 

transformarea gospodăriilor țărănești în fer-

me agricole cu caracter comercial și a api-

culturii în activitate lucrativă 

 

 Posibilitatea achiziţionării unei vitanje 

 

 Posibilitatea achiziţionării de pubele 

ecologice pentru toţi cetăţenii comunei 

 

 Posibilitatea achiziţionării unei maşini de 

gunoi 

 

 Posibilitatea achiziţionării unui autogreder 

pentru deszăpeziri şi a unei masini pentru 

intretinerea izlazului comunal 

 

 Infiltrarea apelor uzate în sol şi poluarea 

implicită a pânzei freatice 

 

 Lipsa informaţiilor legate de normele 

europene de mediu în rândul micilor 

întreprinzători 

 

 Resurse bugetare reduse faţă de nevoia de 

investiţii în infrastructură 

 

 Creşterea numărului de autoturisme 

 

 Costuri ridicate pentru  implementarea 

programelor/ modernizarea echipamentelor 

 

 Ȋntârzieri în aplicarea legislației de mediu 

de cǎtre unii agenți economici  

 

 Grad scăzut de conştientizare a fermierilor 

privind importanţa practicilor agricole 

durabile 

 

 Lipsa inovativităţii 

 

 Grad scăzut de accesare a fondurilor 

europene din cauza unor entităţi active în 

domeniul informării şi conştientizării 

importanţei acestora  
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    5.8.Cultură, sport şi agrement 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 
 

 Existenţa unui teren de sport in satul Odăile 

 

 Existenţa a trei biserici 

 

 Existenţa unui cămin cultural 

 

 Existenta unui parc în satul Odăile 

 

 Existenta unei biblioteci comunale publice  

 

 Zona mirifică adecvată sporturilor de vară 

și iarnă 

 

 Autorităţi locale deschise 

 

 Existenta vestigiilor rupestre şi monumente 

arheologice în apropiere 

 

 

 

 

 

 
 Bilanţ demografic negativ 

 
 Lipsa unui teren multifunctional pentru 

desfaşuratrea de activităţi sportive 

 

 Activităţile de cercetare-dezvoltare ine-

xistente 

 

 Nivel de trai  scăzut 

 

 Managementul resurselor umane este încă 

deficitar în asigurarea unor structuri 

eficiente pentru practicarea sportului 

continuu atât în şcoală, cât şi în rândul 

adulţilor. 

 

 Dotări limitate sau inexistente  pentru sport 

şi agrement 

 

 Utilizare limitată a bibliotecii 

 

 Inexistenţa unor evenimente culturale la 

nivel local 
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OPORTUNITĂŢI AMENINTARI 
 

 Construirea unui teren multifunctional 

pentru desfaşuratrea de activităţi sportive 

 

 Amenajarea parcului din saul Odăile şi 

transformarea unei parti a acestuia în loc de 

joacă pentru copii 

 

  Reabilitarea terenului de sport din satul 

Odăile 

 

 Finalizarea lucrărilor de execuţie a picturii 

bisericii din Odăile 

 

 Construirea de case praznicale in satele 

Valea Fântânii şi Odăile 

 

 Amenajarea şi dotarea unor locuri  de joacă 

pentru copii 

 

 Ȋnfrăţirea cu altă localitate ṣi utilizarea 

schimburilor de experienţă; 

 

 Existenţa resurselor nerambursabile din 

fondurile structurale 

 

 Organizarea de evenimente cultural-

artistice în comună  

 

 

 

 

 

 

 Accentuarea procesului de îmbătrânire a 

populaţiei comunei 

 

 Scăderea natalitătii datorită nesiguranţei 

zilei de mâine 

 

 Resurse bugetare reduse față de nevoia de 

investiții în infrastructură 

 

 Apariţia de probleme sociale generate de 

criza economică 

 

 Scăderea interesului general pentru cultura 

si sport pentru populatia tânără 

 

 Răspândirea unor sisteme de valori 

nedorite (stiluri arhitecturale străine de 

peisaj, gusturi muzicale, preferinţe pentru 

produse de consum ieftine, de unică 

folosinţă etc.) 
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5.9.Turism 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
 

 Potenţial de dezvoltare al turismului 

ecologic şi de agrement 

 

 Existenţa forţei de muncă cu capacitate de 

reconversie profesională 

 

 Existenta în vecinătate a numneroase 

vestigii rupestre şi monumete arheologice 

 

 Ospitalitatea locuitorilor comunei 

 

 Varietate gastronomicǎ  

 

 

 Puternic patriotism local 

 

 Autorităţi locale deschise 

 

 Existenta reţelei de electricitate si de 

comunicații  

 

 Existenţa fondurilor nerambursabile pentru 

promovarea turismului şi serviciilor 

 

 Existenţa tradiţiilor culturale 

 

 Existenţa unor lăcaṣe de cult vechi, cu 

istorie 

 

 

 

 Lipsa investiţiilor străine în turism 

 

 Infrastructura deficitară, starea precară a 

drumurilor 

 

 Pregătire profesională de slabă calitate în 

domeniul serviciilor de turism 

 

 Reorientarea unei părţi a cererii turistice 

interne către destinaţii externe. 

 

 Lipsa unui program de acţiuni, coerent ṣi 

stabil, privind dezvoltarea turismului 

 

 Nevoie de produse și servicii de informare 

și de specialiști în stiința informării  
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OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 
 

 Valorificarea potenţialului turistic local 

prin amenajarea zonelor turistice şi de 

agreement 

 

 Promovarea ,,Sărbătorii Locale a 

Odăienilor” 

 

 Amenajarea unui parc pe terenul din incinta 

primariei 

 

 Dezvoltarea sectorului privat generator de 

locuri de muncă 

 

 

 Amenajarea lacului din satul cu acelaşi 

nume pentru agrement, campare,turism 

 

 Crearea unor trasee catre vestigiile rupestre 

si promovarea acestei actiuni pe plan 

national 

 

 Crearea de trasee montane pentru 

potentialii turisti 

 

 Sprijinirea locuitorilor pentru construirea 

de pensiuni turistice 

 

 Promovarea patrimoniului natural prin 

participarea la târguri de profil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Exodul şi migrarea forţei de muncă 

 

 Utilizarea ineficientă a fondurilor destinate 

dezvoltării turismului local 

 

 Existenţa economiei subterane în sfera 

serviciilor care afectează veniturile 

bugetului local 

 

 Resurse bugetare reduse față de nevoia de 

investiții în infrastructură culturală ṣi 

sportivă 

 

 Sprijin redus din partea altor autorităţi 

publice 

 

 Lipsa de sprijin din partea comunităţii 

pentru crearea unei vieti culturale sportive  
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5.10. Întărirea capacităţii administrative 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
 Autorităţi locale deschise ce 

conṣtientizează că resursa umană este 

cea mai importantă dintr-o organizaţie 

  

 Participarea angajaţilor la diferite forme 

de pregătire profesională  

 

 Imagine buna si încredere în primar 

 

 Ȋntâlniri frecvente între cetăţeni ṣi 

reprezentanţii autorităţii publice 

 

 Imagine bună a angajaţilor din Primărie 

 

 Grad de mulţumire ridicat al cetăţenilor 

cu privire la activitatea din Primărie 

 

 Inexistența unor contacte mai strânse 

între administrație si agenții privați 

  

 Lipsa contactelor externe ṣi lipsa de 

integrare în circuitul administrativ 

naţional ṣi international 

 

 

 Site de prezentare  necuprinzător 

 

 Imposibilitatea transmiterii de 

solicitări, cereri on-line 

 

 Personal nepregătit suficient în 

domeniul fondurilor structurale, 

comunicării externe, calităţii 

 

 Majoritatea angajaților nu au urmat în 

ultimii ani cursuri de formare 
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OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 
 Creșterea gradului de descentralizare ṣi 

autonomie locală 

  

 Existenţa resurselor nerambursabile din 

fondurile structural 

 

 Dezvoltarea unor relaţii de parteneriat 

în vederea dezvoltării instituţionale 

 

 Elaborarea strategiei de resurse umane 

care sa cuprindă ṣi aspectele de 

planificare, recrutare, selecţie, 

motivare, carieră în general; 

 

 Crearea unui sistem electronic de 

management al documentelor pentru o 

mai bună organizare ṣi comunicare 

internă, precedat de pregătirea în 

domeniul utilizării noilor tehnologii; 

 

 Ȋnfrăţirea cu o localitate ṣi utilizarea 

schimburilor de experienţă; 

 

 Existenta de organizaţii profesionale ale 

funcţionarilor publici  

 

 Noi platforme de e-learning, e-

guvernare 

 

 Educaţie, cultură civică slab dezvoltate, 

grad redus de participare civică  

 

 Cooperarea slaba cu Unităţile 

Administrativ Teritoriale învecinate  

 

 Blocarea accesului la funcţiile publice 

vacante  

 

 Migrarea personalului calificat către 

alte instituţii publice  

 

 Procesul de îmbatrânire al populaţiei  

 

 Exodul persoanelor calificate către 

oraṣe mai mari  

 

 Reduceri de personal în sectorul 

bugetar  
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Concluzii SWOT 

 În comuna Odăile  există  potenţial de dezvoltare a unei agriculturi ecologice şi a 

cresterii valorii adăugate a produselor; 

 Tehnica agricolă slab dezvoltată; 

 Este necesara infiintarea de unitati de prelucrare a fructelor cultivate în livezi şi a 

celor de pădure, precum şi a prelucrării produselor animaliere (lapte, ouă, carne ) şi 

promovarea în scopul valorificarii lor pe pieţele externe comunei; 

 Turismul se desfăşoară ocazional, este slab dezvoltată infrastructura turistică, ceea 

ce împiedică potenţialii vizitatori să considere zona o destinaţie atractivă; 

 Turismul poate deveni un factor principal în dezvoltarea microregiunii; 

 Serviciile comerciale şi  de asistenţă socială nu acoperă necesitătile  localnicilor; 

 Inexistenţa IMM-urilor are implicatii majore in faptul ca resursele locale  nu sunt 

exploatate sau puse în valoare; 

 Infrastructura serviciilor şi cea  tehnico-utilitară  este slab dezvoltată pe cele mai 

multe ramuri;  

 Nu există în comună apă în sistem centralizat, canalizare, staţie de tratare și 

epurare, gaze); 

 Oferta educaţională limitată, populaţia manifestă rezistenţă la schimbare; 

 Infrastructura educaţională şi de sănătate slab dezvoltată; se impune modernizare, 

dotare, aducerea la standardele acqui-sului comunitar; 

 Forţa de muncă disponibilă dar neutilizată, în lipsa locurilor de muncă migrează 

către alte zone industrializate sau în străinătate; 
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CAPITOLUL VI 

DIRECŢIILE STRATEGICE DE DEZVOLTARE ALE COMUNEI     

ODĂILE  2014 – 2020 

 

Principalele funcţii de implementare a strategiei de dezvoltare locală sunt: 

1. Funcţia de previziune - cuprinde activităţi care privesc: 

 realizarea obiectivelor cuprinse în strategia de dezvoltare locală cu alocarea resurselor şi 

mijloacelor de realizare pe anii 2007 – 2013; 

 întocmirea planurilor anuale prin preluarea obiectivelor din strategia de dezvoltare şi 

realizarea acelora care au un grad ridicat de certitudine; 

 elaborarea de proiecte de finanţare, studii de fezabilitate, planuri de afaceri, studii de 

marketing, analize cost-beneficiu etc. care să fundamenteze modalităţile şi mijloacele 

necesare pentru realizarea obiectivelor; 

2. Funcţia de organizare - cuprinde procesele de management, de grupare de atribuţii şi 

responsabilităţi, delegare de competenţe cuprinse în strategia de dezvoltare ierarhizate astfel: 

persoane individuale, agenti economici, grupuri şi comitete, primărie, comisii de specialitate 

din consiliul local; 

3. Funcţia de coordonare - cuprinde activităţile prin care se armonizează hotărârile, deciziile şi 

acţiunile persoanelor implicate în structura de implementare a strategiei de dezvoltare în 

cadrul funcţiilor de mai sus (previziune şi organizare); 

4. Funcţia de antrenare - cuprinde acţiunile de implicare şi motivare a cetăţenilor, a structurilor 

constituite şi a grupurilor de interese pentru implementarea obiectivelor din strategia de 

dezvoltare locală. 

5. Funcţia de control şi evaluare -cuprinde activităţile prin care performanţele obţinute sunt 

măsurate şi comparate cu obiectivele stabilite iniţial în vederea gradului de avansare a 
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programului pentru a se elimina rămânerile în urma. Se vor determina cauzele care determină 

abateri de la planificare şi se stabilesc măsuri pentru corectarea abaterilor şi pentru 

continuarea aplicării strategiei de dezvoltare locală.  

Principiile care stau la baza dezvoltării locale a comunei Odăile respectă priorităţile 

naţionale şi regionale prevăzute în Planul Naţional de Dezvoltare (PND), Orientările Strategice 

Comunitare (OSC) şi Liniile Directoare Integrate ale Uniunii Europene pentru Creştere 

Economică şi Locuri de Muncă,precum și înscrierea în Planul de Dezvoltare Regională a 

Regiunii Sud-Est:   

 Dezvoltarea infrastructurii de bază la standarde europene;  

 Îmbunătăţirea pe termen lung a economiei româneşti;  

 Dezvoltarea şi utilizarea eficientă a capitalului uman;  

 Construirea unei capacităţi administrative eficiente;  

 Promovarea unei dezvoltări teritoriale echilibrate, prin crearea condiţiilor de 

dezvoltare a teritoriilor rămase în urmă.  

 

În urma analizei SWOT s-au identificat trei principii care trebuie să stea la baza elaborării 

obiectivelor propuse pentru comuna Odăile: 

1. Viaţa economică a Unitatii Administrative Teritoriale (UAT) a comunei Odăile, 

trebuie revigorată şi dezvoltată în toate domeniile sale: agricultură, zootehnie, dezvoltare rurală, 

mediu, economie, turism, educaţie, cultură, resurse umane - piaţa muncii, sănătate şi asistenţă 

socială, administraţie publică locală. Consiliul Local va trebui să investească pentru revitalizarea 

vieţii economice a comunei care trebuie să fie prioritatea numărul unu, deoarece produce cele 

mai mari efecte benefice. 

 

2. Infrastructura necesită îmbunătăţire continuă, de aceea investiţiile trebuie făcute după 

anumite criterii economice astfel încât să producă beneficii:  

      - creşterea nivelului de trai al populatiei; 

      - siguranţa şi securitatea locuitorilor comunei împotriva calamităţilor;  

- raportul valoarea investiţiei/ efecte economico-financiare produse; 
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- raportul valoarea investiţiei/numărul beneficiarilor. 

 

3. Creşterea atractivităţii comunei poate fi dată de facilităţile culturale şi de agrement pe 

care le oferă sau pe care ar putea să le ofere UAT Primaria Odăile, astfel încât confortul social al 

locuitorilor să fie îmbunătăţit; complementar acestui lucru va creşte şi atractivitatea turistică a 

comunei. 

În vederea orientării  la nivelurile de dezvoltare administrative, pe plan naţional, regional 

şi judeţean s-au adoptat documentele care stau la baza orientării, întocmirii proiectelor, 

implementării lor, a monitorizării şi finalizării acestora. Astfel, că Planul Naţional de Dezvoltare, 

Programul de guvernare, Planul Naţional pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală, Planul de 

Dezvoltare Regională, Strategia de Dezvoltare a judeţului sunt documente în baza cărora 

dezvoltarea comunei trebuie să se materializeze într-un real succes în anii ce urmează. Abordarea 

dezvoltării locale a urmărit integrarea şi corelarea soluţiilor propuse pentru domeniile prioritare 

de dezvoltare ale comunei:infrastructura tehnico-edilitară și socială activitătile economice pentru 

dezvoltarea rurală, resursele naturale şi mediul, resurse socio - umane, administraţia și servicii 

publice.  

Acest lucru este reflectat în faptul că obiectivele strategice propuse pentru domeniile de 

dezvoltare sunt coerente şi corelate între ele, ba mai mult, se sprijină reciproc şi contribuie la 

realizarea viziunii comune privind viitorul durabil al comunei: realizarea de schimbări pozitive, 

economice şi sociale, integrate în efortul de protejare a mediului înconjurător.  

Dezvoltarea locală a fost abordată ca un proces prin care se urmăreşte identificarea, 

mobilizarea şi coordonarea folosirii resurselor locale, adesea sub-evaluate şi nefolosite la întregul 

lor potenţial.  

Promovarea unicităţii şi a specificului local a fost urmărită simultan cu  creşterea valorii 

adăugate a produselor şi serviciilor obținute pe plan local şi destinate consumatorilor din afara 

localităţii,cu stimularea capacităţii de inovare şi adaptare la contextul şi oportunităţile 

prezente,precum si cu diversificarea ofertei de produse şi servicii.  

Valorificarea potenţialului local are în vedere administrarea responsabila si eficientă si 

transparentă a bunurilor publice: infrastructura tehnico-edilitară,spaţiile publice inclusiv 
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patrimoniului natural şi cultural care trebuie pus în valoare, fără a uita nici un moment că trebuie 

protejat şi păstrat pentru generaţiile viitoare. Valorificarea resurselor înseamnă utilizarea acestora 

sub formă de CAPITAL pentru dezvoltarea economică şi socială.  

Cel mai important este ca ideea fundamentală care a stat în centrul procesului de elaborare 

a strategiei de dezvoltare locală a comunei Odăile a fost participarea şi parteneriatul actorilor 

locali în vederea sprijinirii localnicilor şi dezvoltării de activităţi care să conducă la 

îmbunătăţirea calităţii vieţii localnicilor comunei, celor care traiesc si gospodaresc bunurile 

acestor locuri.  

Spațiul rural analizat are un avantaj major prin capacitatea sa de a conserva și reconstrui 

cadrul natural ca o urmare a unei presiuni antropice scăzute asociate cu tipul exploatării 

economice și cu câmpuri extinse nealterate, căi de comunicații cu un trafic redus.  

Fenomenul îmbătrânirii demografice și dezechilibrele structurilor pe vârste ce se 

manifestă în prezent în majoritatea comunelor contribuie la scăderea pe cale naturală a 

populației. Dacă aceste tendințe se vor menține este evidentă o diminuare a 

dimensiuniicomunităților locale exprimate printr-o creștere a ponderii comunelor mici și foarte 

mici. 

Comportamentul asociativ al actualilor proprietari este generat de gradul redus de dotare 

tehnică a exploatațiilor individuale, capacitatea redusă de muncă, determinată de vârsta înaintată 

a proprietarilor de pamânt și de starea precară de sănătate și incapacitatea managerială. 

Nivelul scăzut al veniturilor din agricultură și lipsa altor activități neagricole nu au 

stimulat tinerii să rămână în mediul rural, bătrânii fiind nevoiți să lucreze singuri terenurile. De 

aceea, o mare parte din locuitori prelungesc viața activă până la vârste înaintate. O mare parte 

dintre locuitorii de 50 - 64 ani din rural sunt activi iar după vârsta de 65 de ani un procent destul 

de mare de persoane încă mai lucrează în agricultură. 

Producțiile sunt modeste sau chiar foarte mici la aproape toate culturile, în principal ca 

urmare a utilizării reduse a utilajelor mecanizate și a puterii financiare scăzute care nu susține 

achiziționarea de îngrășămininte. Costul crescut al lucrărilor agricole îi determină pe agricultorii 

particulari să nu folosească seminţele selecţionate, îngrășăminte, lucrările mecanizate 

efectuându-le cu animale, astfel rezultă un randamentul scăzut .Existența unui număr mare de 

producători locali, fără mare putere financiară, nu a creat cu adevărat un climat de concurență 
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pentru oferirea de produse la un preț acceptat, iar absența unor centre de prelucrare și colectare a 

produselor autohtone susţine acest handicap al zonei. Pomicultura este în dificultate datorită 

abandonului sau defrișărilor ca efect al lipsei de desfacere diminuându-se astfel activitatea 

complexelor pomicole. Importanța economică și ecologică a pădurilor se situează la un nivel 

scăzut de conștientizare și se impune adoptarea unor măsuri care să asigure menținereaîntegrității 

fondului forestier actual, promovarea suprafețelor forestiere cu rol peisagistic și de recreere, mai 

ales dezvoltarea activităților conexe de valorificare a produselor accesorii de vânătoare, turism. 

Plecând de la nivelul de trai scăzut al zonei și de la faptul că agricultura va continua să 

constituie activitatea principală din cadrul comunităților rurale, se analizează posibilitățile creării 

unui sector agricol viabil și eficient. Aceasta se va realiza prin consolidarea exploatațiilor de 

natură comercială și eliminarea treptată a exploatațiilor caracterizate prin dominarea excesivă a 

autoconsumului, concomitent cu promovarea și extinderea unor activități alternative, de natură 

agricolă și nonagricolă, ca surse de venituri stabile și sigure pentru populația sătească. Printre 

acestea, se are în vedere înființarea de activități conexe agriculturii cum sunt: rețelele de 

distribuție în detaliu pentru materiile prime și cele referitoare la aprovizionarea cu elemente de 

capital fix, specifice agriculturii. Concomitent cu înființarea acestora se va extinde paleta 

serviciilor neagricole cum sunt: agroturismul, prelucrarea produselor agroalimentare, turism 

rural, artizanatul, silvicultura în condițiile extinderii și perfectionării procesului educațional. 

Cele mai acute probleme cu care se confruntă activitatea mesteșugărească și artizanală o 

constituie pe de o parte lipsa fondurilor pentru modernizarea producției și pe de altă parte lipsa 

ucenicilor tineri care să învețe și să preia meșteșugul. În acest moment nu există un sprijin real 

acordat tinerilor din spațiul rural pentru învățarea și dezvoltarea unor meșteșuguri tradiționale și  

stabilirea acestora în mediul rural. 

Gradul de educație, oferta culturală modestă și accesul redus la informații sunt de 

asemenea elemente care îngreunează procesul de dezvoltare a educaţiei. 

Se poate aprecia, că pe termen scurt, situația prezentă în microzonă ar putea prezenta 

tendințe de evoluție, însă pe termen mediu și lung. Dacă nu se intervine prin acțiuni precum 

încurajarea dezvoltării de activități, servicii în mediul rural și a unor potențiale centre 

polarizatoare, declinul demografic este inevitabil.  
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Principalele activități economice din zonă depind de resursele naturale locale și se bazează 

doar pe agricultură. Pentru industria alimentară și extractivă este necesară o diversificare a 

economiei locale deoarece prezența activităților non-agricole, mai ales exploatarea resurselor 

naturale și procesarea sunt practic inexistente. Dezvoltarea antreprenoriatului în zonă este slab 

reprezentată din cauza resurselor materiale limitate, al educației deficitare și mai ales din cauza 

stării precare a infrastructurii. Este nevoie de o intervenție în teritoriu prin 

sprijinireadiversificării activităților, favorizând activitățile neagricole, precum și pentru 

dezvoltarea altor sectoare decât agricultura. Acestea sunt necesare pentru promovarea ocupării 

forței de muncă, pentru ameliorarea serviciilor de bază, inclusiv accesul la nivel local la 

tehnologiile de informare și comunicare (TIC), precum și pentru realizarea de investiții care să 

facă zonele rurale mai atractive în scopul inversării tendinței de declin economic și social. 

Actorii locali vor juca un rol deosebit de important prin implicarea în procesul de 

dezvoltare, precum și prin  formularea unor politici publice din diverse domenii de activitate. 

În baza acestor principii s-au stabilit obiectivele strategice si obiectivele specifice pentru  fiecare 

din domeniile următoare: 

 

6.1.Infrastructură de transport si utilităţi 

 

Obiective strategice: 

Îmbunatățirea și extinderea infrastructurii de transport şi utilităţi  pentru creșterea calității 

vieții locuitorilor comunei și accesul nemijlocit al tuturor localnicilorşi vizitatorilorla 

infrastructură (energie electrică, apă, gaze, canalizare). 

 

Obiective specifice: 

 Înființarea/reabilitarea, dezvoltarea modernizarea infrastructurii tehnico-edilitare și a 

rețelelor de  utilități publice la nivelul întregii comune; 

 Dezvoltarea infrastructurii prin atragerea de fonduri interne și externe; 
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 Înființarea/reabilitarea, dezvoltarea modernizarea infrastructurii socio - sanitare la 

nivelul comunei, conform standardelor europene; 

 

 Crearea unei structuri integrate de situații de urgență; 

 Reabilitarea si asfaltarea drumurilor comunale si satesti, a trotuarelor, construcțiilor de 

rigole în toată comuna; 

 Realizarea rețelei de canalizare și a stației de epurare; 

 

         Indici de monitorizare 

 

 număr de kilometri de reţea apă şi canalizare realizaţi; 

 număr de  kilometri de drum modernizat; 

 număr  de kilometri de trotuare şi rigole realizaţi; 

 număr de gospodării branşate la reţelele de apă şi canalizare. 

 

6.2.Amenajarea teritoriului 

 

Obiective strategice: 

 

Reactualizarea Planului Urbanistic General, a Planului Urbanistic Zonal, precum și luarea 

măsurilor de finalizare a proceselor de microzonare, cadastrare, precum și măsuri de prevenire a 

alunecărilor de teren și modernizare a drumurilor. 

 

Obiective specifice: 

 Reactualizarea Planului Urbanistic General si a Planului Urbanistic Zonal în scopul 

definitivarii titlurilor de proprietate asupra terenurilor; 

 Sistematizarea şi organizarea teritoriului, definitivarea reformei funciare, evidenţa 

terenurilor agricole; 
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 Luarea măsurilor de prevenire a degradării solului datorită  alunecărilor de teren;  

 Luarea masurilor de extindere a zonei impadurite ăn scopul prevenirii degradarii 

suprafețelor de teren afectate de efectele factorilor naturali; 

 Lucrari de consolidare a versanților; 

 Efectuarea modernizarii sistemului rutier prin implementarea sistemelor video,a 

mijloacelor de semnalizare luminoase şi a indicatoarelor stradale. 

 

Indici de monitorizare 

 

• Creşterea suprafeţei împădurite; 

 Număr de indicatoare luminoase montate; 

 Număr de indicatoare stradale  montate; 

 Reducerea suprafeţelor de teren degradate; 

 Număr de titluri de proprietate eliberate. 

 

6.3.Educaţie 

 

Obiective strategice: 

 

Dezvoltarea infrastructurii pentru învăţământ şi cultură, acces la sistemul educaţional,  

punerea în valoare a patrimoniului cultural local, promovarea valorilor istorice existente pe 

teritoriul comunei şi organizarea de evenimente culturale. 

 

Obiective specifice: 

 

 

 Crearea unei infrastructurii şi a unei baze materiale capabilă să satisfacă nevoile legate 

de actul educaţional; 

 Construirea unor unități de învățământ și modernizarea celor existente prin 

îmbunătățirea dotărilor;  



    STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ 2014-2020                            
COMUNA ODĂILE       

JUDEȚUL BUZĂU 

 

 
138 

 

 Posibilitatea de formare şi perfectionare continuă a adulţilor în scopul împlinirii 

individuale prin educaţie; 

 Practicarea de sporturi individuale şi de masă, cu baze materiale corespunzătoare; 

 Eliminarea abandonului şcolar la vârste fragede; 

 Cresterea numărul de cursanţi care au obţinut noi calificări; 

 Sprijinirea tuturor formelor de creativitate printre care cea artistică, în cadrul 

programelor şcolare aferente ciclurilor de învăţământ preşcolar, primar, gimnazial şi 

vocaţional;  

 Crearea unui context care să permită tinerilor să dobândească competenţe de exprimare 

a propriei personalităţi, necesare de-a lungul vieţii;  

 Dezvoltarea activităților de formare profesională pentru domeniile de dezvoltare 

cuprinse în Strategia locală (educațional, cultural, sanitar, mesteșugăresc,etc.) în vederea 

asigurării implementării acesteia; 

 Sprijinirea şi dezvoltarea de programe pentru menţinerea elevilor în educaţie şi 

prevenirea părăsirii timpurii a şcolii; 

 Centre after-school; 

 Reintegrarea în educaţie a celor care au părăsit timpuriu şcoala; 

 Ȋncurajarea utilizării TIC ca modalitate de exprimare creativă a propriei personalităţi; 

 Reabilitarea infrastructurii educaţionale ṣi creṣterea de unităţi unde copiii , indiferent de 

vârstă îṣi pot desfăṣura activităţi de învăţare; 

 Stimularea sensibilităţii estetice, dezvoltării emoţionale, gândirii creative şi intuiţiei la 

toţi copii la vârsta cea mai fragedă, inclusiv în învăţământul preşcolar.  

 

Indici de monitorizare 

 

• Număr cursanţi înregistrați la fiecare formă de învăţământ iniţiată; 

• Număr de programe de instruire şi reconversie profesională iniţiate;   

• Stoparea emigrării populaţiei tinere; 

  Număr de copii care au abandonat şcoala la vârste fragede; 

• Evoluţia infracţionalităţii. 
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6.4.Economie 

 
Obiective strategice: 

 

Dezvoltarea economică a comunei prin crearea condiţiilor pentru apariţia şi dezvoltarea 

mediului de afaceri bazat pe competiţie şi satisfacerea nevoilor pieţei.Promovarea unei 

agriculturi moderne, aliniată principiilor economiei de piață ce va genera creșterea nivelului de 

trai al populaţie. 

 

Obiective specifice: 

 

 Dezvoltarea de activități economice care să conducă la crearea de surse de venituri pentru 

populație din activităti economice non-agricole și scăderea gradului de dependență a 

locuitorilor față de agricultură; 

 Înființarea de complexe comerciale și unităţi de prestări servicii; 

 Înființarea de exploatații agricole și ferme agricole prin asocierea proprietăților de mici 

dimensiuni în scopul eficientizării producției,a aplicării tehnologiilor moderne și 

performante care  să conducă la realizarea culturilor și produselor specifice zonei,capabile 

să reziste concurenței de pe piața internă și europeană;  

 Promovarea de programe de formare profesională pentru acțiuni întreprinse în domeniul, 

agricol, silvic sau alimentar (diversificarea activităților în exploatațiile agricole, siguranţa şi 

igiena alimentelor, îmbunătătirea calitații producției, crearea condiţiilor pentru sănătatea 

plantelor şi bunăstarea animalelor); 

 Folosirea fertilizanților în concordanță cu prevederile standardelor Uniunii Europene; 

 Pregătirea tehnică prin introducerea de tehnologii noi, gestionarea durabilă a resurselor 

naturale etc; 

 Creşterea conştientizării, promovarea serviciilor de consiliere şi informare şi schimbul de 

experienţa în domeniul economiei sociale; 



    STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ 2014-2020                            
COMUNA ODĂILE       

JUDEȚUL BUZĂU 

 

 
140 

 

 

 Managementul durabil al terenurilor existente pe teritoriul comunei;  

 Însușirea cerințelor privind: eco-condiționalitatea și aplicarea unor metode de producție 

compatibile cu întreținerea și grija pentru protecția mediului; 

 Îmbunătățirea și încurajarea afacerilor; 

 Sprijinirea fermierilor pentru a participa la diferite târguri, expoziții, proiecte de succes, 

întruniri tematice, evenimente care pot contribui la informarea acestora şi crearea 

legăturilor cu alţi omologi din ţară şi străinate pentru schimburi de experienţă; 

 Creșterea nivelului de viață al locuitorilor comunei prin încurajarea dezvoltării      

activităților alternative (meștesugărit, artizanat, apicultură, creșterea ciupercilor, cultivarea 

plantelor medicinale,etc); 

 Dezvoltarea performanţelor generale ale exploataţiei agricole; 

 Urmărirea ca producţia realizată să corespundă cerinţelor pieţei; 

  Respectarea cerinţelor de eco-condiţionalitate, de protecţia muncii, protecţia mediului şi 

cerinţe sanitar-veterinare; 

 Crearea premizelor pentru practicarea unei agriculturi ecologice prin folosirea de tehnologii 

nepoluante asupra mediului; 

 Dezvoltarea/modernizarea de piețe și târguri în comună cu comercializarea produselor 

gospodărești proprii, agricole și de artizanat; 

 Declanșarea unor campanii pentru încurajarea și convingerea tinerilor să se întoarcă în 

localitate; 

 Dezvoltarea infrastructurii prin atragerea de fonduri interne și externe; 

 Dezvoltarea întreprinderii de servicii non- agrare; 

  Înființarea de ateliere de croitorie, prelucrarea lânei, vopsitorie ecologică, țesut, olărit,etc;  

 Susținerea dezvoltării antreprenoriatului local;  

 Formarea profesională (managamentul exploatațiilor agricole, utilizarea tehnicii de calcul, 

consolidarea afacerilor etc);  

 Crearea centrelor de colectare produse agroalimentare, ciuperci, plante medicinale, 

promovarea și susținerea produselor locale; 
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 Introducerea și dezvoltarea de tehnologii și procedee noi, diversificarea producției, 

ajustarea profilului, nivelului și calității producției la cerințele pieței, inclusiv a cele 

ecologice; 

 Politici de marketing eficiente în domeniul agriculturii; 

 Dezvoltarea activităţii de consultanţă agricolă care să aibă în sarcină rezolvarea operativă a tuturor 

problemelor agricole:  

· mecanizarea agriculturii şi aplicarea tehnologiilor adecvate; 

· îmbunătăţirea activităţilor specifice creşterii animalelor;  

· servicii pentru achiziţionarea şi valorificarea produselor agricole vegetale şi 

animale; 

 Dezvoltarea agenţilor economici pentru prestări de servicii;   

 Înființarea unui centru de colectare, ambalare legume, fructe, plante medicinale, lapte, 

produse din lapte, produse apicole,etc; 

 Produse locale – patiserie şi panificaţie; 

 Înființarea unui centru de achiziţie şi valorificare pe piaţa externă a produselor provenind de 

la ovine şi bovine; 

 Înființarea unui centru de prelucrare a produselor expandate; 

 Certificarea produselor bio; 

 Înființarea unui fabrici de ambalat, congelat legume etc., precum şi a unui depozit frigorific; 

 Construcția unei fabrici de prelucrat lapte, axată pe specialităţi de brânză etc; 

 Achiziţionarea de utilaje (tractoare noi, combine de recoltat, maşini, instalaţii, etc); 

 Înfiinţarea pepinierelor de pomi fructiferi; 

 Investiţii pentru producerea şi utilizarea durabilă a energiei regenerabile în cadrul fermei; 

 Un management durabil al fondului funciar agricol şi forestier; 

 Gestionarea resurselor de apă, inclusiv surse de apă-construite, lucrări de protecţie a staţiilor 

de pompare; 

 Comasarea terenurilor agricole şi forestiere în exploataţii de mari dimensiuni care  vor 

permite realizarea unor exploataţii viabile; 

 Reducerea fărâmiţării excesive a terenurilor agricole; 

 Construirea şi modernizarea drumurilor care să asigure accesul nerestricţionat la 
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exploataţiile agricole si forestiere;  

 Facilitarea accesului la surse de energie;  

 Incurajarea unei mentalităţi antreprenoriale, în special în rândul tinerilor, prin cooperarea cu 

mediul de afaceri;  

 Protecţia împotriva excesului de apă şi umiditate. 

 

Indici de monitorizare: 

 

• Creşterea suprafeţei agricole inclusă în forme asociative; 

• Suprafaţa ocupată de culturi ecologice; 

• Creșterea producţiei la hectar pe culturi; 

• Randamentul tehnologiilor noi, comparativ cu cele anterioare; 

• Forţă de muncă necalificată angajată; 

• Numărul de persoane care au migrat spre activităţi non-agricole din localitate; 

• Rezultatele economico-financiare ale firmelor înfiinţate; 

• Număr ferme de subzistenţă care accesează fonduri europene. 

 

6.5.Sănătate 

Obiective strategice: 

 

Asigurarea condiţiilor pentru acordarea de asistență medicală permanentă locuitorilor 

comunei, menținerea stării de sănătate a populaţiei, conștientizarea acesteia în necesitatea 

alimentației sănătoase și a respectării condițiilor de igienă pentru prevenirea îmbolnăvirilor. 
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Obiective specifice: 

 Promovarea unei bune sănătăţi publice în mod echitabil şi îmbunătăţirea protecţiei împotriva 

ameninţărilor asupra sănătăţii;  

 Înființarea/reabilitarea, dezvoltarea modernizarea infrastructurii socio - sanitare la nivelul 

comunei, conform standardelor europene; 

 Asigurarea de servicii de sănătate pentru persoanele cu nevoi specifice (copii, persoane 

vârstnice,  femei însărcinate,etc); 

 Asigurarea serviciilor medicale de calitate. 

 

Indici de monitorizare: 

 

 Număr de consultații medicale înregistrate în timp determinat; 

 Număr de bolnavi însănătoşiţi în urma tratamentelor aplicate; 

 Scăderea ratei îmbolnăvirilor. 

 

6.6.Dezvoltarea socială 

 

Obiective stategice 

 

Dezvoltarea unor politici moderne de resurse umane menite să stimuleze forţa de muncă, 

să menţină şi să faciliteze integrarea tinerilor în viaţa social - economică, să creeze locuri de 

muncă, să îmbunătăţească serviciile de asistenţă socială.   

 

Obiective specifice 

 

 Acordarea de sprijin pentru înființarea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii cu 

activitate în domeniul productiv, ca sursă de locuri de muncă; 
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 Promovarea unor măsuri active pentru stimularea forței de muncă,dezvoltarea unor politici 

moderne de resurse umane;  

 Dezvoltarea de noi calificări și meserii meștesugărești care să corespundă evoluțiilor 

economice din zonă; 

 Dezvoltarea spiritului antreprenorial în special în rândul tinerilor; 

 Implementarea conceptului de economie socială; 

 Sprijinirea parteneriatelor între toţi actorii relevanţi implicaţi în dezvoltarea comunităţii 

(sindicate, instituţii publice, asociaţii patronale, persoane ocupate,s ectoare non-

guvernamentale, întreprinderi, mediul de afaceri şi alte asociaţii etc.); 

 Dezvoltarea serviciilor flexibile şi alternative pentru îngrijirea copiilor sau a altor membri de 

familie dependenţi pe parcursul zilei; 

 Menținerea și integrarea tinerilor în viața social-economică a comunei prin programe de 

calificare,recalificare ce pot să conducă la absorbția tinerilor pe piața muncii și să răspundă  

oportunităților locale; 

 Asigurarea de servicii sociale pentru persoanele cu nevoi specific (copii aflați în dificultate, 

persoane vârstnice, persoane cu dizabilități, femei victime ale violenței în familie); 

 Programe specifice adresate femeilor interesate de avansarea în carieră, inclusiv sprijin 

pentru iniţierea unei afaceri; 

 Programe de sprijin concentrate pe eliminarea ideilor stereotipe privind genul în societate; 

 Campanii de conştientizare privind promovarea culturii sănătăţii, combaterea traficului de 

fiinţe umane, violenţei domestice; 

 Sprijinirea membrilor familiilor dependente de serviciile de asistenţă şi alte activităţi asociate 

pentru a le  permite să participe pe piaţa muncii; 

 Îmbunătățirea serviciilor de asistență socială; 

 Campanii de conştientizare privind promovarea culturii sănătăţii, combaterea traficului de 

fiinţe umane, violenţei domestice; 

 Înfiinţarea unui centru pentru consilierea persoanelor cu probleme; 

 Imbunătățirea serviciilor de asistență socială ; 

 Centru de îngrijire şi asistenţă pentru persoane vârstnice; 

 



    STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ 2014-2020                            
COMUNA ODĂILE       

JUDEȚUL BUZĂU 

 

 
145 

 

 Iniţierea de programe de formare pe mai multe domenii: didactica specialităţii (abilitare 

didactică preṣcolară), management educaţional (managementul procesului didactic), 

consiliere ṣi orientare a tinerilor, utilizarea computerului, educaţie raţional - obiectivă ṣi 

comportamentală (educaţie inclusivă, consiliere publicaţii ṣcolare, identificarea ṣi tratarea 

barierelor învăţării, dezvoltarea creativităţii în limbă ṣi comunicare) etc;  

 Menţinerea ṣi integrarea tinerilor în viaţa socială şi economică a comunităţii; 

 

Indici de monitorizare 

 

• Număr cursanţi înregistrați la fiecare formă de învăţământ iniţiată; 

• Număr locuri de muncă create în activităţi non-agricole; 

 Număr de persoane asistate social; 

 Număr de programe de instruire şi reconversie profesională iniţiate; 

 Stoparea emigrării populaţiei tinere; 

 Evoluţia infracţionalităţii; 

 Număr de persoane vârstnice ṣi persoane defavorizate îngrijite în centrele speciale. 

 

 

6.7.Mediu 

 

Obiective strategice 

 

Îmbunătăţirea calităţii mediului îconjurător prin investiţii în protejarea comunităţii de 

riscurile naturale, activităţi cu privire la conştientizarea locuitorilor cu privire la importanţa  pe 

care o are un mediu curat în menţinerea sănătăţii, investiţii în colectarea, transportul şi 

depozitarea corespunzătoare a deşeurilor menajere. 
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Obiective specifice: 

 

 Protejarea și îmbunătățirea calității mediului, curățarea și ecologizarea cursurilor de apă, 

promovarea practicilor de cultură ecologică; 

 Valorificarea resurselor locale (vânt, raze solare, deșeuri) pentru producerea de energii  

alternative (solară, eoliană,etc) realizându-se implicit  independența energetică parţială a 

comunei; 

 Realizarea unui management integrat al deșeurilor (colectare selectivă, depozitare în spații 

special amenajate corespunzător standardelor europene); 

 Susținerea unor campanii de educare și informare a cetățenilor în vederea strîngerii și 

depozitării corespunzătoare a deșeurilor și protejarea mediului înconjurator; 

 Minimizarea impacturilor infrastructurii de transport asupra economiei, societăţii şi 

mediului;  

 Promovarea modelelor de producţie şi consum durabile;  

 Îmbunătăţirea managementului şi evitarea supraexploatării resurselor naturale, 

recunoscând valoarea serviciilor ecosistemelor;  

 Creşterea ratei de reciclare şi îmbunătăţirea calităţii materialelor reciclate, lucrând aproape 

cu sectorul de afaceri şi cu unităţile şi întreprinderile care valorifică deşeurile; 

 Încurajarea producerii de energie din deşeuri pentru deşeurile care nu pot fi  reciclate; 

 Susținerea unor campanii de informare a cetăţenilor cu privire la importanţa protejării 

mediului înconjurător;  

 Promovarea acţiunilor ecologice cu scopul de a creṣte spiritual civic. 

 

Indici de monitorizare 

 Număr de cursanți înregistrați la cursuri de specialitate de mediu; 

 Număr de acțiuni întreprinse pentru plantarea de pomi; 

 Număr de acţiuni de împădurire; 

 Număr de participanti la acţiunile de plantare copaci sau pomi fructiferi; 

 Număr de participanți la acțiuni de colectare a deșeurilor; 
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 Gradul de curățenie al comunei; 

 Cantitatea de deşeuri menajere şi animale care este prelucrată ecologic;  

 

6.8. Cultură, sport şi agreement 

 

Obiective  strategice: 

 

Dezvoltarea infrastructurii pentru învăţământ şi  cultură, acces la sistemul educaţional,  

punerea în valoare a patrimoniului cultural local, promovarea valorilor istorice existente pe 

teritoriul comunei şi organizarea de evenimente culturale. 

 

Obiective specifice: 

 

 Promovarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural; 

 Crearea unei infrastructurii şi a unei baze materiale capabilă să satisfacă nevoile legate de 

actul educaţional; 

 Posibilitatea de formare şi perfectionare continuă a adulţilor în scopul împlinirii 

individuale prin educaţie; 

 Practicarea de sporturi individuale şi de masă, cu baze materiale corespunzătoare; 

 Eliminarea abandonului şcolar la vârste fragede; 

 Reabilitarea, înființarea, modernizarea infrastructurii sportive și de agrement la nivelul 

întregii commune; 

 Reabilitarea, înființarea, modernizarea infrastructurii sportive și de agrement la nivelul 

întregii comune; 

 Practicarea de sporturi individuale şi de masă, cu baze materiale corespunzătoare;  

 Amenajarea unor spaţii pentru petrecerea timpului liber (terenuri de sport); 

 Punerea in valoare a patrumoniului cultural ; 

 Promovarea diversităţii culturale ca sursă a creativităţii şi inovaţiei; 

 Dezvoltarea infrastructurii pentru practicarea sportului şi organizarea de competiţii 

sportive; 
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 Reabilitarea spaţiilor pentru comunicare şi cultură (reamenajarea casei de cultură în 

scopul desfaşurării de evenimente culturale periodice); 

 Investiţii legate de activitaţi recreaţionale: alei pentru plimbări, plimbări cu mijloace de 

transport tradiţionale;  

 Promovarea sărbătorii Locale a Odăienilor; 

 Valorificarea tradițiilor, obiceiurilor locale și atragerea tinerilor în acțiuni de perma-

nentizare a acestora;  

 Amenajarea parcurilor de joacă pentru copii, piste pentru biciclişti/role, centre de zi unde 

copiii pot sta după terminarea orelor de curs pentru a-ṣi face temele, pentru a citi etc; 

 Diversificarea tipurilor de ofertă şi a formelor de expresie artistică, inclusiv prin 

susţinerea proiectelor care vizează organizarea de festivaluri, gale, concursuri de creaţie şi 

de interpretare la nivel naţional, regional şi local; 

 Valorificarea resurselor naturale ale comunei pentru crearea infrastructurii de agrement; 

 Actualizarea şi completarea colecţiilor de bibliotecă, modernizarea incintelor şi a 

serviciilor oferite; 

 Sporirea interesului publicului pentru artele vizuale. 

 

 

Indici de monitorizare: 

 

 Număr cursanţi înregistrați la orice formă de învăţământ iniţiată; 

 Număr de activități cultural artistice organizate pe an;  

 Număr de unități de cultură reabilitate;   

 Număr de locuri de agrement amenajate în comună; 

 Număr de copii care au abandonat şcoala la vârste fragede; 

 Creșterea interesului pentru zonă a posibililor investoitori; 

 Număr de parcuri ṣi locuri de joacă amenajate pentru locuitorii comunei. 
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6.9. Turism 

 

Obiective strategice 

 

Promovarea potenţialului turistic, stimularea înfiinţării şi dezvoltării unităţilor de turism. 

 

Obiective specifice: 

 

 Promovarea potențialului turistic al comunei, concomitent cu facilitarea accesului la 

informație și la produsul turistic; 

 Stimularea investițiilor în turism; 

 Valorificarea resurselor naturale pentru practicarea sportului şi turismului; 

 Conṣtientizarea cetățenilor de avantajele introducerii gospodăriei în circuitul agroturistic; 

 Stimularea dezvoltării de IMM-uri prestatoare de servicii pentru populație și pentru agenții 

economici; 

 Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru dezvoltarea durabilă a 

resurselor naturale pentru creşterea calităţii serviciilor de turism; 

 Construcţia, modernizarea, extinderea şi dotarea structurilor de primire turistice; 

 Construirea şi modernizarea infrastructurii aferente capacităţilor de cazare precum sisteme 

de apă/apă uzată, achiziţionarea de echipamente de producere a energiei din surse 

regenerabile;  

 Elaborarea de materiale promoţionale precum prima editare a materialelor în scopul 

promovării acţiunilor turistice: broşuri de prezentare, panouri de informare; 

 Crearea şi dotarea platformelor de campare, inclusiv a utilităţilor specifice (grupuri sanitare, 

apă curentă, iluminat etc). 
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Indici de monitorizare: 

 

 Număr de  angajați localnici;  

 Număr de unități turistice înființate; 

 Număr de unităţi comerciale noi;  

 Număr de unități prestatoare de servicii înființate; 

 Pachet de servicii oferite de unitățile de turism din comună;  

 Număr de gospodării introduse în circuitul agroturistic. 

 

6.10. Administrație și servicii publice 

 

Obiective strategice 

 

Crearea unui cadru adecvat de informare şi comunicare cu cetăţenii, îmbunătăţirea relaţiei 

dintre autorităţi şi locuitorii comunei pentru o conlucrare cât mai dinamică şi democrată, 

cooperare interinstituţională internă şi externă. 

 

Obiective specifice 

 

 Aplicarea reformei în cadrul administrației publice; 

 Eficientizarea și creșterea calitativă a serviciilor; 

 Asigurarea cadrului necesar informării și comunicării la timp a personalului 

administrației locale cu cetățeanul comunei; 

 Permanentizarea dialogului cu cetățenii și atragerea maselor de cetățeni la rezolvarea 

problemelor comunei; 

 



    STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ 2014-2020                            
COMUNA ODĂILE       

JUDEȚUL BUZĂU 

 

 
151 

 

 Inițierea unui program în parteneriat cu biserica pentru asistarea bătrânilor; 

 Elaborarea si implementarea unor programe de  identificare ,urmărire și ajutorare locală a 

familiilor defavorizate în baza  standardelor elaborate de Sistemul Public de Asistență 

Socială(S.P.A.S.), în urma efectuării anchetelor sociale și a unui recensământ local privind 

problemele populației locale.  

 Introducerea de noi instrumente şi tehnologii; 

 Creṣterea fondului de locuinţe; 

 Ȋmbunătăţirea sistemelor de raportare a performanţei; 

 Elaborare de studii de piaţă şi activitaţi de promovare; 

 Participarea la târguri internaţionale, expoziţii şi misiuni economice; 

 Achiziţia de servicii de consultanţă specializată; 

 Implementarea planurilor strategice şi training în planificarea strategică pentru personalul 

de conducere din administraţia publică; 

 Îmbunătăţirea  managementului  calităţii; 

 Revizuirea structurilor şi implementarea propunerilor care rezultă din acestea; 

 Iniţierea unor structuri noi, cum ar fi: centrul pentru reforma managementului 

public,administratori publici profesionişti, asociaţii de dezvoltare intercomunitare; 

 Dezvoltarea unei culturi a evaluării la nivel local; 

 Folosirea instrumentelor electronice (portaluri internet , baze de date); 

 Training în domeniul evaluării performanţelor serviciilor publice; 

 Implementarea unor standarde de cost şi calitate a serviciilor publice; 

 Dezvoltarea de metode de măsurare a barierelor administrative; 

 Elaborarea unor proceduri pentru îmbunătăţirea sistemului de colectare a taxelor, inclusiv 

crearea unei interfete pentru bazele de date existente; 

 Implementarea initiaţivelor de reducere a duratei de livrare a serviciilor publice (de 

exemplu, ghişeul unic pentru cetăţeni,  planificarea serviciilor destinate cetă-ţenilor, 

managementul documentelor, etc); 

 Analiza problemelor specifice furnizării serviciilor publice în vederea simplificării şi 

reducerii barierelor administrative pentru cetăţeni; 
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  Introducerea şi menţinerea în funcţiune a sistemelor de management integrat; 

 Implementarea unor documente care introduc un set de principii generale privind 

calitatea furnizarii de servicii catre cetăţeni); 

 Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale; 

 Îmbunătăţirea capacităţii de absorbţie a fondurilor de dezvoltare; 

 Sprijinirea procesului de descentralizare sectorială a serviciilor; 

 Instruirea personalului din administraţie; 

 Stabilirea procedurilor de recrutare, gestiune şi formare a funcţionarilor publici prin 

norme şi reguli care pot fi puse efectiv în aplicare;  

 Ameliorarea imaginii administraţiei publice prin creşterea transparenţei actului 

administrativ şi luarea unor măsuri anticorupţie ferme, vizibile pentru opinia public. 

 Renovarea clădirilor publice şi amenajări de parcări, piețe, spații pentru organizarea de 

târguri pieţe en-gros; 

 Achiziţionarea de microbuze care să asigure transportul public pentru comunitatea locală 

şi amenajarea de staţii de autobuz; 

 Încurajarea actorilor de la nivel local de a lucra împreuna cu reprezentanţii altor 

comunităţi; 

 Achiziţionarea de utilaje si echipamente pentru serviciile publice (de dezăpezire, 

întreţinere spaţii verzi etc.); 

 Investiţii de renovare, modernizare şi utilarea aferentă a asezămintelor culturale              

(biblioteci, cămine culturale, centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale 

etc.), inclusiv achizitionarea de costume populare utilizate de acestea în vederea promovării 

patrimoniului cultural imaterial achizitionarea de echipamente hardware,soft-uri, inclusiv 

costurile de instalare şi montaj; 

 Stimularea formării de parteneriate, pregătirea şi asigurarea implementării strategiilor de 

dezvoltare locală. 
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 Indicatori de monitorizare 

• Număr de  petiții ale localnicilor rezolvate; 

• Număr de reclamații înregistrate; 

• Număr de întâlniri organizate cu cetățenii;  

• Număr de participanți la dezbateri; 

• Număr de probleme rezolvate la inițiativa cetățenilor;  

•  Număr de acțiuni realizate în parteneriat cu alte instituții (școală, biserică, oameni de 

afaceri, alte localități). 
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Fiṣe de proiect propuse pentru Strategia de Dezvoltare Locală a 

comunei Odăile perioada 2014-2020 

 

Principalele probleme depistate la nivelul comunei Odăile, a căror implementare este 

necesară într-un timp cât mai scurt sunt: 

1. Asflatarea drumurilor comunale 

2. Alimentarea cu apă 

3. Introducerea reţelei de canalizare, epurare ṣi tratare a apelor reziduale 

4. Reabilitarea unităţilor de învăţământ 

INFRASTRUCTURĂ DE TRANSPORT ṢI DE UTILITĂȚI 

1 Asfaltare drumuri comunale 

2 Amenajarea cu balast a drumurilor săteṣti ṣi comunale 

3 Asfaltare DJ 203L de la Pîrscov la Brătileṣti 

4 

 

Construirea a două poduri peste pârâul Murătoare în dreptul satelor Corneanu ṣi 

Gorâni 

5 

 

Amenajarea şanțurilor şi rigolelor pe drumurile principale în toate satele 

comunei 

6 

 

Introducerea reţelei de canalizare, tratare ṣi epurare a apelor reziduale în  

comuna Odăile 

7 

 

Introducerea sistemului de alimentare cu apă în comuna Odăile (inclusive 

aducţiune ṣi contruirea a 7 foraje pentru apă) 

8 Extinderea reţelei de Internet în comună 

 

AMENAJAREA TERITORIULUI 

9 Reactualizarea Planului Urbanistic General ṣi a Planului Urbanistic Zonal 
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10 

 

Elaborarea planurilor pentru finalizarea proceselor de microzonare, cadastrare, 

parcelare ṣi atribuire a titlurilor de proprietate 

11 

 

Măsuri de prevenire a alunecărilor de teren prin împăduriri sau lucrări de 

consolidare 

12 

 

Modernizarea sistemului rutier prin implementarea sistemelor video, a 

mijloacelor de semnalizare luminoase ṣi a indicatoarelor stradale 

 

EDUCAȚIE 

13 

 

Finalizarea lucrărilor de construcţie ṣi reabilitare pentru ṣcoala din satul Odăile 

(investiţie proprie în cazul în care nu există alte forme de finanţare) 

14 Reabilitarea grădiniţei din satul Odăile 

15 

 

Dotarea ṣi modernizarea tuturor unităţilor de învăţământ cu mobilier, aparatură 

IT și acces la internet 

16 Achiziţionarea unui microbuz pentru transportul ṣcolar 

17 Educaţie rutieră pentru elevi cu sprijinul poliţiei locale 

 

ECONOMIE 

18 Organizarea ṣi construcţia unei pieţe en-gros în satul Odăile 

19 

 

Organizarea de evenimente, în parteneriat cu AJOFM pentru promovarea 

culturii antreprenoriale în rândul tinerilor 

20 

 

Identificarea oportunităților de parteneriat public-privat în vederea demarării de 

activităţi in domeniul industrial 

21 

 

Construirea infrastructurii publice necesare pentru desfaşurarea activităților 

economice 

22 Elaborarea unei strategii de marketing local 

23 

 

Informarea cetățenilor în ceea ce priveşte legislația pentru accesarea fondurilor 

nerambursabile 
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24 

 

Programe de formare profesionala în rândul tinerilor pentru reconversie 

profesională 

25 Infiinţarea unui centru de desfacere a produselor autohtone 

26 Sprijinirea agricultorilor, a silvicultorilor, a crescătorilor de animale 

27 Sprijinirea fermelor de procesare ṣi uscare a fructelor 

28 Sprijinirea asociaţiilor agricole 

 

SĂNĂTATE 

29 Amenajarea dispensarului medical din satul Odăile 

30 Construirea ṣi dotarea unui cabinet stomatologic 

31 

 

Crearea unui parteneriat public-privat pentru înființarea unei farmacii umane ṣi 

a unei farmacii veterinare în comuna Odăile 

 

DEZVOLTARE SOCIALĂ 

32 Construirea unui centru pentru persoane vârstnice 

33 Amenajarea rampelor pentru persoanele cu handicap 

34 

 

Ȋnfiinţarea unei noi rute de transport în comun intre DJ203 L ṣi DJ 107F  

care să facă legătura între satele Ṣuchea, Scoroṣeṣti, Lacu, Valea Fântânii 

35 Măsuri pentru scăderea ratei de abandon ṣcolar 

36 

 

Burse sociale pentru tinerii cu rezultate bune la învăţătura proveniţi din familiile 

sărace 

37 

 

Creṣterea nivelului de implicare civică prin campanii adresate locuitorilor 

comunei 

 

MEDIU 

38 Măsuri pentru promovarea colectării selective 

39 Introducerea de LED-uri ecologice în iluminatul public stradal 
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40 Achiziţionarea de pubele ecologice de către toţi cetăţenii comunei 

41 Promovarea energiilor verzi (panouri solare, energie eoliană) 

 

CULTURĂ SPORT ṢI AGREMENT 

42 Reabilitarea sau construirea unui cămin cultural în satul Odăile 

43 

 

Amenajarea parcului din satul Odăile ṣi transformarea unei părti din acesta în 

loc de joacă pentru copii 

44 Reabilitarea terenului de sport din satul Odăile 

45 

 

Construirea unui teren multifuncţional pentru activităţi sportive ṣi dotarea 

acestuia cu bănci de rezervă, bănci pentru suporteri, vestiare. 

46 Construirea unei case praznicale în satele Valea Fântânii ṣi Odăile 

47 

 

Finalizarea lucrărilor de execuţie ṣi a picturii bisericii sfântul Gheorghe din 

satul Odăile 

48 Introducerea sistemului Biblionet în toate ṣcolile comunei 

49 

 

Atragerea de sponsorizări pentru sporirea numărului de cărţi existente în 

Biblioteca Comunală 

TURISM 

50 

 

Promovarea “Sărbătorii Locale a Odăienilor” ce are lor în duminica din 

perioada 22-26 august a fiecărui an 

51 Amenajarea unui parc în curtea Primăriei 

52 Amenajarea lacului din satul Odăile  

53 Sprijinirea activităţilor de agroturism 

54 Promovarea patrimoniului natural prin participarea la târguri de profil 

ȊNTĂRIREA CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE 

55 Achiziţionarea unei maṣini de gunoi 

56 

Achiziţionarea utilajelor pentru deszăpeziri sau lucrări de reabilitare a 

infrastructurii : autogreder, basculantă, buldozer 

57 Achiziţionarea unei maṣini de pompieri 
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58 Ȋnfiinţarea unor societăţi private pentru apă ṣi pentru salubrizare 

59 Acte de identitate ṣi de stare civilă realizate pentru toată populaţia comunei 

60 

Adeararea sau înfiinţarea împreună cu alte comune învecinate a unui Grup de 

Acţiune Locală 

61 

Introducerea sistemului de încălzire prin centrală termică la Primăria comunei 

Odăile 

62 Reabilitarea sediului Poliţiei Comunale. 
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1. Asfaltarea drumurilor comunale 

 

Domeniu Infrastructură de transport și de utilități 

Proiectul propus Asfaltarea drumurilor comunale 

 

Cadrul general Pe raza comunei există drumuri deschise circulației publice cu un trafic în continuă 

creștere care necesită a fi rehabilitate; 

Creșterea gradului de siguranță rutieră este unul din obiectivele Primăriei comunei 

Odăile.  

Grup ţintǎ Populația comunei; 

Agenții economici; 

Participanții la trafic. 

Obiective Facilitarea și fluidizarea traficului rutier pe raza comunei; 

Micșorarea timpilor de deplasare între satele comunei, precum și între alte 

localități limitrofe; 

Prevenirea blocării drumurilor datorită unor fenomene meteo extreme (inundații, 

ninsori abundente, etc); 

Păstrarea curățeniei pe raza comunei și estetizarea spațiului comunal; 

Creșterea nivelului de siguranță rutieră; 

Facilitarea accesului la servicii de orice natură; 

Dezvoltarea turismului; 

Sprijinirea transportatorilor; 

Dezvoltarea transportului în comun.  

Motivația proiectului O infrastructură rutieră dezvoltată favorizează progresul economic și social al 

comunei. 

Modul de 

implementare al  

proiectului 

Reabilitarea drumurilor comunale și asfaltarea acestora; 

Construirea canalelor pentru scurgerea și colectarea apelor; 

Construirea de podețe pentru accesul în curțile imobilelor similare pentru toate 

locuințele, 

Amenajarea trotuarelor. 

Sursa de finanţare Buget Local; 

Fonduri europene. 

Instituţia care 

răspunde de 

realizarea proiectului 

Consiliul Local 

 

Termen de realizare  2020 

Indicatori Îmbunătățirea traficului rutier și a siguranței acestuia; 

Mărirea numărului de kilometrii de drumuri asfaltate; 

Calitatea traficului rutier. 
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2. Amenajarea cu balast a drumurilor sătești și comunale 

 

Domeniu Infrastructură de transport și de utilități 

Proiectul propus Amenajarea cu balast a drumurilor sătești și comunale  

 

Cadrul general Pe raza comunei există drumuri deschise circulației publice, atât sătești cât și 

comunale, ce prezintă un nivel de trafic în continuă creștere și care necesită a fi 

reabilitate 

Grup ţintǎ Populația comunei; 

Agenții economici; 

Participanții la trafic. 

Obiective Facilitarea și fluidizarea traficului rutier pe raza comunei; 

Micșorarea timpilor de deplasare între satele comunei, precum și între alte 

localități limitrofe; 

Prevenirea blocării drumurilor datorită unor fenomene meteo extreme (inundații, 

ninsori abundente, etc); 

Păstrarea curățeniei pe raza comunei și estetizarea spațiului comunal; 

Creșterea nivelului de siguranță rutieră; 

Facilitarea accesului la servicii de orice natură; 

Dezvoltarea turismului; 

Dezvoltarea transportului în comun.  

Motivația proiectului O infrastructură rutieră dezvoltată favorizează progresul economic și social al 

comunei. 

Modul de 

implementare al  

proiectului 

Reabilitarea drumurilor comunale și balastarea acestora; 

Construirea canalelor pentru scurgerea și colectarea apelor; 

Construirea de podețe pentru accesul în curțile imobilelor similare pentru toate 

locuințele, 

Montarea bordurilor și amenajarea trotuarelor. 

Sursa de finanţare Buget Local; 

Fonduri europene. 

Instituţia care 

răspunde de 

realizarea proiectului 

Consiliul Local 

 

Termen de realizare  2020 

Indicatori Îmbunătățirea traficului rutier și a siguranței acestuia; 

Mărirea numărului de kilometrii de drumuri amenjate cu balast. 
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3. Asfaltarea DJ 203 L (Pîrscov – Brătilești) 

 

Domeniu Infrastructură de transport și de utilități 

Proiectul propus Asfaltarea DJ 203 L (Pîrscov – Brătilești) 
 

Cadrul general Drumul DJ 203 L ce face legătura între satul Brătilești, comuna Brăești și comuna 

Pîrscov, tranzitând comuna Odăile, nu prezintă îmbrăcăminte asfaltică ceea ce 

îngreunează traficul rutier pe acest tronson de drum 

Grup ţintǎ Populația comunei; 

Agenții economici; 

Participanții la trafic. 

Obiective Facilitarea și fluidizarea traficului rutier de legătură între cele două comune și nu 

numai; 

Prevenirea blocării drumului datorită unor fenomene meteo extreme (inundații, 

ninsori abundente, etc); 

Creșterea nivelului de siguranță rutieră; 

Facilitarea accesului la servicii de orice natură; 

Dezvoltarea turismului, prin facilitarea accesului la obiectivele turistice și 

posibilitățile de agrement din zonă, din comună; 

Sprijinirea transportatorilor; 

Dezvoltarea transportului în comun.  

Motivația proiectului O infrastructură rutieră dezvoltată favorizează progresul economic și social al 

comunei, precum și transportul în comun. 

Modul de 

implementare al  

proiectului 

Reabilitarea drumului județean și asfaltarea acestuia; 

Construirea canalelor pentru scurgerea și colectarea apelor; 

Construirea de parazăpezi naturale și artificiale care să prevină înzăpezirile pe 

acest tronson de drum; 

Amenajarea trotuarelor. 

Sursa de finanţare Buget Local; 

Fonduri europene. 

Instituţia care 

răspunde de 

realizarea proiectului 

Consiliul Local 

 

Termen de realizare  2020 

Indicatori Asfaltarea DJ 203 L între localitățile Brătilești și Pîrscov. 

 

 

 



    STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ 2014-2020                            
COMUNA ODĂILE       

JUDEȚUL BUZĂU 

 

 
162 

 

4. Construirea a două poduri peste pârâul Murătoarea în satele 

Corneanu și Gorâni  

 

Domeniu Infrastructură de transport și de utilități 

 

Proiectul propus Construirea a două poduri peste pârâul Murătoarea în satele Corneanu și 

Gorâni 

 
Cadrul general Traficul rutier ce face legătura cu satele Corneanu și Gorâni este limitat datorită 

inexistenței unui pod peste pârâul Murătoarea 

Grup ţintǎ Populația comunei; 

Agenții economici; 

Participanții la trafic. 

Obiective Facilitarea traficului rutier; 

Sprijinirea activităților economice prin facilitarea transportului de mărfuri; 

Facilitarea accesului la servicii și micșorarea timpului de deplasare al serviciilor de 

urgență; 

Facilitarea accesului la unitățile de învățământ, unităților sanitare, de alimentație 

public, etc; 

Înființarea de noi rute de transport în comun, precum și sprijinirea acestuia în zonă; 

Sprijinirea turismului; 

Dezvoltarea transportului în comun.  

Motivația proiectului Inexistența unui pod peste pârâul Murătoarea face ca legăturile de comunicație cu 

localitățile Corneanu și Gorâni să fie limitate; 

Podul va asigura circulația rutieră pe două benzi de circulație și circulația pietonală 

pe două trotuare. 

Modul de 

implementare al  

proiectului 

Construirea unui pod de legătură cu satele Corneanu și Gorâni, peste pârâul 

Murătoarea 

 

Sursa de finanţare Buget Local; 

Fonduri europene. 

Instituţia care 

răspunde de 

realizarea proiectului 

Consiliul Local 

 

Termen de realizare  2020 

Indicatori Realizarea podului de legătură cu satele Corneanu și Gorâni, peste pârâul 

Murătoarea; 
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Nivelul de traficul rutier și al transportului de persoane și mărfuri dintre 

cele două localități. 
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5. Amenajarea șanțurilor și rigolelor pe drumurile principale în toate 

satele comunei 

 

Domeniu Infrastructură de transport și de utilități 

 

Proiectul propus Amenajarea șanțurilor și rigolelor pe drumurile principale în toate satele 

comunei 
Cadrul general Pe raza comunei nu există drumuri prevăzute un sistem performant de colectare a 

apelor provenite din fenomene naturale; 

Inundațiile pot produce pagube însemnate de aceea, având în vedere că ploile nu 

pot fi prevenite, se dorește prevenirea/reducerea pagubelor care se pot produce în 

urma unor astfel de fenomene meteo. 

Grup ţintǎ Populația comunei; 

Participanții la trafic. 

Obiective Protejarea gospodăriilor de inundații; 

Estetizarea spațiului comunal (eliminarea depunerilor de apă care se pot forma în 

urma ploilor); 

Facilitarea accesului locuitorilor în curțile proprii pe timpul ploilor; 

Șanțurile construite de-a lungul drumurilor pot preveni pe timpul iernii depunerea 

de zăpadă pe partea carosabilă;  

Fluidizarea traficului rutier prin eliminarea depunerilor de apă de pe partea 

carosabilă; 

Colectarea apelor provenind de la ploi și topirea zăpezilor și refolosirea acesteia 

pentru irigații; 

Estetizarea spațiului comunei.  

Motivația proiectului Apa în cantități foarte mari poate provoca pagube materiale și umane însemnate, 

de aceea este necesară prevenirea evenimentelor negative cauzate de cantitățile 

însemnate de apă (poate fi mai ieftin să previi decât să repari daunele produse) 

 

Modul de 

implementare al  

proiectului 

Construirea de șanțuri pentru colectarea apelor de-a lungul întregii rețele de 

drumuri sătești și comunale; 

Construirea de rigole care colecteze apele naturale rezultate în urma precipitațiilor, 

precum și să permită accesul în curțile imobilelor de pe raza comunei. 

Sursa de finanţare Buget Local; 

Fonduri europene. 

Instituţia care 

răspunde de 

realizarea proiectului 

Consiliul Local 

 

Termen de realizare  2020 
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Indicatori Suprafața de canale construite; 

Aspectul comunei în timpul și după căderea precipitațiilor; 

Evitarea inundațiilor și a pagubelor materiale ce pot apărea în urma lor. 
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6. Introducerea rețelei de canalizare, tratare și epurare a apelor 

reziduale în comuna Odăile 

 

Domeniu Infrastructură de transport și utilități 

 

Proiectul propus Introducerea rețelei de canalizare, tratare și epurare a apelor reziduale în 

comuna Odăile 
 

Cadrul general Îmbunătățirea nivelului de trai al localnicilor și crearea tuturor condițiilor de 

dezvoltare economică și social a zonei; 

Respectarea cerințelor UE cu privire la protejarea mediului. 

Grup ţintǎ Populația comunei; 

Agenții economici. 

Obiective Crearea condițiilor de bază necesare unui trai decent pentru locuitorii comunei; 

Asigurarea purității apei; 

Asigurarea permanent a apei potabile pentru locuitorii celor două sate; 

Asigurarea sursei de apă pentru agenții economici din zonă și crearea condițiilor de 

atragere a investitorilor;  

Asigurarea tuturor condițiilor de igienă și hidratare pentru elevii instituțiilor de 

învățământ de pe raza satului; 

Prevenirea poluării apei; 

Prevenirea transmiterii de boli și infecții prin intermediul apei. 

Motivația proiectului Apa este necesară pentru desfășurarea activităților zilnice sociale și economice, 

fiind un factor important în dezvoltarea zonei pe toate planurile 

Modul de 

implementare al  

proiectului 

Construirea rețelei de canalizare; 

Construirea de stații de epurare, tratare a apelor reziduale;  

Refacerea locurilor din zonele unde au fost efectuate lucrările pentru rețeaua de 

apă. 

Sursa de finanţare Buget Local; 

Fonduri europene. 

Instituţia care 

răspunde de 

realizarea proiectului 

Consiliul Local 

 

Termen de realizare  2020 

Indicatori Realizarea sistemului de canalizare, tratare și epurare a apelor reziduale. 
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7. Introducerea sistemului de alimentare cu apă în comuna Odăile 

 

Domeniu Infrastructură de transport și utilități 

 

Proiectul propus Introducerea sistemului de alimentare cu apă în comuna Odăile 

 

Cadrul general Existența alimentării cu apă pe raza comunei Odăile va conduce la dezvoltarea 

comunei din punct de vedere social și economic; 

Existența apei va crește nivelul de trai pe raza comunei 

Grup ţintǎ Populația comunei; 

Agenții economici. 

Obiective Crearea condițiilor de bază necesare unui trai decent pentru locuitorii comunei; 

Asigurarea alimentării cu apă pentru agenții economici din zonă;  

Asigurarea apei potabile în cadrul unităților de învățământ, de alimentație și 

utilitate publică, dispensare medicale, etc; 

Dezvoltarea turismului și creșterea calității serviciilor turistice de cazare; 

Prevenirea părăsirii. 

Motivația proiectului Existența rețelei de alimentare cu apă poate ajuta la dezvoltarea economică a 

comunei prin facilitarea producției; 

Crearea tuturor condițiilor pentru învățământ, servicii medicale, etc la standarde 

europene. 

Modul de 

implementare al  

proiectului 

Introducerea sistemului de alimentare cu apă pe întreaga suprafață a comunei, 

pentru locuințe și agenți economici; 

Construirea a șapte foraje pentru apă; 

Construirea unor canale de aducțiune. 

 

Sursa de finanţare Buget Local; 

Fonduri europene. 

Instituţia care 

răspunde de 

realizarea proiectului 

Consiliul Local 

 

Termen de realizare  2019 

Indicatori Realizarea rețelei de alimentare cu apă potabilă și construirea a șapte foraje pentru 

apă. 
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8. Extinderea rețelei de internet în comună 

 

Domeniu Infrastructură de transport și utilități 

 

Proiectul propus Extinderea rețelei de internet în comună 
 

Cadrul general Existența internetului în cât mai multe gospodării, unități de învățământ și societăți 

comerciale va îmbunătăți viața socială și economică de pe raza comunei; 

Accesul la informații va ridica nivelul de cultură 

Grup ţintǎ Populația comunei; 

Agenții economici. 

Obiective Facilitarea accesului la informații de orice natură; 

Facilitarea relațiilor sociale pe raza comunei; 

Creșterea calității vieții prin facilitarea accesului la servicii de orice natură; 

Sprijinirea persoanelor în căutarea unui loc de muncă; 

Sprijinirea procesului educațional; 

Creșterea calității serviciilor turistice; 

Sprijinirea funcționarilor publici de pe raza comunei în îndeplinirea atribuțiilor de 

serviciu. 

Motivația proiectului Existența internetului, unde dintre cele mai mari realizări ale științei, conduce la 

îmbunătățirea nivelului de trai, a vieții personale, sociale și economice  

Modul de 

implementare al  

proiectului 

Extinderea rețelei de internet și construirea infrastructurii care să asigure 

extinderea rețelei de internet; 

Atragerea de parteneri din mediul privat pentru realizarea acestui proiect. 

 

Sursa de finanţare Buget Local; 

Capital privat; 

Fonduri europene. 

Instituţia care 

răspunde de 

realizarea proiectului 

Consiliul Local 

 

Termen de realizare  2018 

Indicatori Extinderea rețelei de internet prin mărirea numărului de utilizatori, persoane fizice 

și juridice. 
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9. Reactualizarea Planului Urbanistic General și a  

Planului Urbanistic Zonal 

  

Domeniu Infrastructură de transport și de utilități 

 

Proiectul propus Reactualizarea Planului Urbanistic General și a Planului Urbanistic Zonal 

 
Cadrul general Îmbunătățirea nivelului de trai al locuitorilor comunei, precum și asigurarea 

cadrului necesar dezvoltării economice a comunei depind în mare măsură de 

întocmirea actualizată a Planului Urbanistic General și a Planului Urbanistic Zonal 

Grup ţintǎ Populația comunei; 

Agenții economici. 

Obiective Stabilirea direcțiilor, priorităților și reglementărilor de amenajare a teritoriului și 

dezvoltare urbanistică a localității; 

Utilizarea rațională a terenurilor necesare funcțiilor locale; 

Precizarea zonelor cu riscuri natural (alunecări de teren, inundații, neomogenități 

geologice, etc); 

Evidențierea fondului construit valoros și a modului de valorificare a acestuia în 

interesul localității; 

Creșterea calității vieții, în special în domeniul locuirii și serviciilor; 

Fundamentarea unor investiții de utilitate publică; 

Corelarea intereselor colective cu cele individuale în ocuparea spațiului; 

Stabilirea și delimitarea teritoriului intravilan; 

Stabilirea și delimitarea zonelor construibile și a zonelor funcționale; 

Stabilirea și delimitarea zonelor cu interdicție temporară sau definitivă de 

construcție; 

Stabilirea zonelor protejate și de protecție a acestora; 

Modernizarea și dezvoltarea echipării edilitare; 

Stabilirea obiectivelor de interes public.  

Motivația proiectului Dezvoltarea unei comunități implică principiile dezvoltării durabile și îndeplinirea 

cerințelor actuale facilitând generațiilor viitoare propria lor dezvoltare 

Modul de 

implementare al  

proiectului 

Realizarea studiilor de fundamentare a Planului Urbanistic General care trebuie să 

prezinte date și concluzii actuale; 

Realizarea studiilor de implementare a Planului Urbanistic General; 

Monitorizarea implementării planurilor din punct de vedere al impactului asupra 

calității vieții economice și sociale a comunei. 

Sursa de finanţare Buget Local; 

Fonduri europene. 
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Instituţia care 

răspunde de 

realizarea proiectului 

Consiliul Local 

 

Termen de realizare  2016 

Indicatori Actualizarea Planului Urbanistic General și a Planului Urbanistic Zonal. 
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10. Elaborarea planurilor pentru finalizarea proceselor de 

microzonare, cadastrare, parcelare  

și atribuire a titlurilor de proprietate 

 

Domeniu Amenajarea teritoriului 

 

Proiectul propus Elaborarea planurilor pentru finalizarea proceselor de microzonare, cadastrare, 

parcelare și atribuire a titlurilor de proprietate 

 

Cadrul general Existența unui plan cadastral actualizat pentru cunoașterea realității din teren în 

ceea ce privesc poziția, mărimea și configurația economică și juridică a loturilor, 

parcelelor, etc, precum și a stării și destinației imobilelor de pe raza comunei.  

Grup ţintǎ Populația comunei; 

Administrația publică; 

Agenții economici. 

Obiective Fundamentarea proprietății asupra terenurilor și identificarea limitelor 

proprietăților proprietate a persoanelor fizice sau juridice, ori a patrimoniului de 

stat; 

Corectitudinea sumei colectate pentru impozitul anual pe teren; 

Furnizarea de informații privind calitatea și cantitatea terenurilor agricole sau 

plantate cu livezi în vederea îndrumării activităților agricole; 

Prevenirea infracțiunilor cu privire la patrimoniul privat și de stat (tulburarea de 

posesie, furtul, etc); 

Dezvoltarea infrastructurii; 

Crearea și dezvoltarea unei piețe reale a terenurilor agricole; 

Prevenirea infracțiunilor silvice; 

Cunoașterea imobilelor care necesită lucrări de consolidare . 

Motivația proiectului Necesitatea cunoașterii datelor tehnice și economice asupra terenurilor și 

imobilelor de pe raza comunei, actualizate sistematic cu toate modificările ce au 

loc, pentru stabilirea priorităților și măsurilor adecvate în funcție de specificul 

zonei; 

Elaborarea corectă de proiecte de organizare și amenajare a teritoriului  

Modul de 

implementare al  

proiectului 

Realizarea unui sistem informatic de cadastru și carte funciară; 

Realizarea de măsurători în teren. 

  

Sursa de finanţare Buget Local; 

Fonduri europene. 

Instituţia care 

răspunde de 
Consiliul Local 
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realizarea proiectului  

Termen de realizare  2017 

Indicatori Cunoașterea resurselor de orice natură disponibile, evoluția acestora în timp modul 

de folosire și extracție, respectarea cerințelor procesului de dezvoltare, respectarea 

legilor privind protecția mediului.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ 2014-2020                            
COMUNA ODĂILE       

JUDEȚUL BUZĂU 

 

 
173 

 

11. Măsuri de prevenire a alunecărilor de teren prin împăduriri sau 

lucrări de consolidare 

 

Domeniu Amenajarea teritoriului 

 

Proiectul propus Măsuri de prevenire a alunecărilor de teren prin împăduriri sau lucrări de 

consolidare  

Cadrul general Alunecările de teren pot fi preîntâmpinate dacă sunt făcute din timp investigaţiile 

necesare stabilirii condiţiilor de apariţie şi de dezvoltare a lor, precum și prin 

fixarea naturală sau artificială a solului; 

Relieful comunei Odăile prezintă zone predispuse la alunecările de teren.  

Grup ţintǎ Populația comunei; 

Agenții economici. 

Obiective Protejarea avutului public și privat; 

Creșterea nivelului de siguranță al cetățenilor; 

Prevenirea catastrofelor naturale; 

Eficientizarea folosirii spațiului comunal; 

Prevenirea defrișărilor. 

Motivația proiectului Prevenirea pierderilor materiale și umane în cazul alunecărilor de teren; 

Prin aparitia bruscă și neprevazută, prin pagubele mari pricinuite centrelor 

populate, căilor de comunicatii, alunecarile de teren sunt incluse în categoria 

cataclismelor naturale, alături de inundații și cutremure. 

Modul de 

implementare al  

proiectului 

Realizarea informării populaţiei cu privire la zonele de risc; 

Efectuarea unor studii în teren pentru determinarea zonelor cu risc de alunecări și a 

gradului de risc; 

Implementarea programele de împădurire a versanților, cu predispoziție la acțiunea 

porniturilor de teren, reîmpăduriri (refaceri de spații ori parchete forestiere, unde  

defrișările au fost scăpate de sub control); 

Prevenirea defrișărilor necontrolate; 

Drenarea apelor din pânzele freatice existente în cadrul versanților; 

Reducerea cât mai mare a greutății determinată de efectuarea unor construcții grele 

amplasate în diferite porțiuni; 

Evitarea tăierii de drumuri transversale pe versanți;  

Consolidarea prin baraje de rezistență de tipul unor parapete masive și cât mai  

profund fixate; 

Sursa de finanţare Buget Local; 

Fonduri europene. 

 

Instituţia care 

răspunde de 

Consiliul Local 
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realizarea proiectului 

Termen de realizare  2017 

Indicatori Lucrările de consolidare finalizate; 

Suprafața de teren împădurit. 
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12. Modernizarea sistemului rutier prin implementarea sistemelor 

video, a mijloacelor de semnalizare luminoase și a indicatoarelor 

rutiere stradale 

 

Domeniu Amenajarea teritoriului 

 

Proiectul propus Modernizarea sistemului rutier prin implementarea sistemelor video, a mijloacelor 

de semnalizare luminoase și a indicatoarelor rutiere stradale  

Cadrul general Traficul rutier pe raza comunei este în continuă creștere, asemenea numărului de 

posesori de autovehicule, fapt ce duce la necesitatea luării de măsuri de 

supraveghere, control și dirijare a traficului pentru creșterea siguranței rutiere.  

Grup ţintǎ Populația comunei; 

Participanții la trafic; 

Agenții economici. 

Obiective Eficientizarea și securizarea traficului rutier și fluidizarea acestuia 

Sporirea gradului de informare al participanților la trafic, precum și al pietonilor; 

Creșterea gradului de siguranță a persoanelor aflate în spațiile publice; 

Prevenirea fenomenului infracțional în spațiile publice; 

Crearea unui climat de siguranță în jurul instituțiilor de învățământ; 

Motivația proiectului Accidentele de circulație sunt o cauză majoră a deceselor, de aceea trebuiesc luate 

toate măsurile pentru reducerea sau chiar eliminarea unor astfel de evenimente 

negative pe raza comunei  

Modul de 

implementare al  

proiectului 

Instalarea unui sistem video performant de monitorizare a traficului rutier, precum 

și a spațiilor publice; 

Înființarea în cadrul Primăriei a unui serviciu de monitorizare a traficului, a 

spațiilor publice; 

Actualizarea marcajelor rutiere; 

Montarea de indicatoare rutiere de informare și reglementare, precum și a 

mijloacelor de semnalizare rutieră acolo unde este cazul (treceri de pietoni, zona 

unităților de învățământ și de alimentatție public, a parcurilor, etc).  

Sursa de finanţare Buget Local; 

Fonduri europene. 

Instituţia care 

răspunde de 

realizarea proiectului 

Consiliul Local 

 

Termen de realizare  2018 

Indicatori Scăderea numărului de accidente de circulație și modernizarea traficului rutier și 

pietonal; 

Scăderea fenomenului infracțional. 
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13. Finalizarea lucrărilor de construcție și reabilitare pentru Școala  

generală din satul Odăile 

 

Domeniu Educație  

Proiectul propus Finalizarea lucrărilor de construcție și reabilitare pentru Școala generală din satul 

Odăile 

Cadrul general Clădirea în care funcționează Școala generală din satul Odăile necesită finalizarea 

lucrărilor de amenajare, consolidare, termoizolare, precum și dotarea materială la 

standarde europene a spațiilor interioare destinate procesului educațional; 

 

Grup ţintǎ Populația comunei; 

Elevii din instituțiile de învățământ de pe raza comunei. 

 

Obiective Crearea unui climat propice (siguranță, igienă, bază materială corespunzătoare) 

pentru desfășurarea programelor educaționale; 

Strângerea de fonduri din mediul privat pentru finalizarea lucrărilor de reabilitare. 

 

Motivația proiectului Desfășurarea cursurilor educaționale în parametrii optimi; 

Necesitatea asigurării unei dotări materiale corespunzătoare pentru susținerea 

tuturor cursurilor indiferent de complexitatea acestora;  

Mărirea gradului de educaţie în rândul populației comunei; 

Asigurarea unei locații care să respecte toate normele sanitare și de siguranță la 

cele mai ridicate standarde. 

Modul de 

implementare al  

proiectului 

Finalizarea lucrărilor de reabilitare a clădirii în care funcționează Școala generală; 

Dotarea Școlii generale cu mijloace tehnice și didactice care să permită 

desfășurarea procesului educațional la standarde europene 

 

Sursa de finanţare Buget Local; 

Agenții economici; 

Fonduri europene. 

Instituţia care 

răspunde de 

realizarea proiectului 

Consiliul Local 

 

Termen de realizare  2016 

Indicatori Finalizarea lucrărilor de reabilitare a cădirii în care funcționează Școala generală 

din satul Odăile, precum și asigurarea desfășurării procesului educațional în 

parametrii optimi din punct de vedere al  locației, dotărilor, precum și respectarea 

normelor sanitare și de siguranță. 
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14. Reabilitarea grădiniței din satul Odăile 

 

Domeniu Educație și învățământ 

Proiectul propus Reabilitarea grădiniței din satul Odăile 

Cadrul general Clădirile în care funcționează grădiniței din satul Odăile necesită lucrări de 

amenajare, consolidare, termoizolare, precum și lucrări de dotare la standarde 

europene a spațiilor interioare 

Grup ţintǎ Populația comunei; 

Cadrele didactice. 

 

Obiective Crearea unui climat propice pentru desfășurarea programelor educaționale; 

Creşterea încrederii populaţiei în instituţiile de învăţământ şi în instituţia primăriei 

 

Motivația proiectului Desfășurarea cursurilor educaționale în parametrii optimi;  

Mărirea gradului de educaţie în rândul populației comunei; 

Asigurarea unei locații care să respecte toate normele sanitare și de siguranță la 

cele mai ridicate standarde. 

Modul de 

implementare al  

proiectului 

Reabilitarea clădirii în care funcționează grădinița, precum și dotarea acesteia cu 

mijloace tehnice care să permită desfășurarea procesului educațional la standarde 

europene 

 

Sursa de finanţare Buget Local; 

Fonduri europene. 

Instituţia care 

răspunde de 

realizarea proiectului 

 Consiliul Local 

 

Termen de realizare  2016 

Indicatori Reabilitarea cădirii în care își desfășoară activitatea grădinița, precum și asigurarea 

desfășurării procesului educațional în parametrii optimi din punct de vedere al  

locației și dotărilor, cât și respectarea normelor sanitare. 
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15. Dotarea și modernizarea tuturor unităților de învățământ cu 

mobilier, aparatură IT și acces la internet 

 

Domeniu Educație  

Proiectul propus Dotarea și modernizarea tuturor unităților de învățământ cu mobilier, aparatură IT 

și acces la internet 

Cadrul general Necesitatea dotării și modernizării tuturor unități de învățământ vine din 

necesitatea asigurării unui învățământ la standarde europene, precum și implicarea 

autorităților locale în sprijinirea dezvoltării educației pe raza comunei 

Grup ţintǎ Populația comunei; 

Cadrele didactice; 

Elevii din instituţiile de învăţământ. 

 

Obiective Crearea bazei materiale pentru desfășurarea tuturor cursurilor educaționale la cei 

mai ridicați parametrii; 

Prevenirea abandonului școlar; 

Sprijinirea elevilor din anii terminali pentru a urma cursurile instituțiilor de 

învățământ superior; 

Reducerea costurilor necesare procurării materialelor didactice prin accesarea 

acestora de pe paginile de internet; 

Crearea unor condiții decente de igienă; 

Asigurarea tuturor condițiilor de siguranță pe timpul desfășurării cursurilor.  

Motivația proiectului Desfășurarea cursurilor educaționale în parametrii optimi; 

Necesitatea asigurării unei dotări materiale corespunzătoare pentru susținerea 

tuturor cursurilor indiferent de complexitatea acestora;  

Facilitarea accesului la informații; 

Mărirea gradului de educaţie în rândul populației comunei; 

Asigurarea unor locații care să respecte toate normele sanitare și de siguranță la 

cele mai ridicate standarde. 

Modul de 

implementare al  

proiectului 

Reabilitarea exterioară a clădirilor instituțiilor de învățământ de pe raza comunei; 

Dotarea materială a școlilor (grupuri sanitare, săli de sport, sală de festivități, etc); 

Achiziționarea de aparatură IT (calculatoare, imprimante, scannere, 

videoproiectoare); 

Achiziționarea și implementarea unui sistem de televiziune internă; 

Dotarea cu sisteme de internet (WiFi). 

Sursa de finanţare Buget Local; 

Fonduri europene. 

Instituţia care 

răspunde de 

Consiliul Local 
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realizarea proiectului 

Termen de realizare  2018 

Indicatori Creșterea gradului de dotare al unităților de învățământ; 

Creșterea nivelului de educație în rândul populației. 
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16. Achiziționarea unui microbuz pentru transportul școlar  

 

Domeniu Educație 

Proiectul propus Achiziționarea unui microbuz destinat transportului școlar pe raza comunei Odăile 

Cadrul general Pe raza comunei Odăile există elevi care pe perioada anului școlar fac naveta spre 

și dinspre unitățile de învățământ, neavând niciun mijloc de deplasare  

Grup ţintǎ Elevii și cadrele didactice în mod individual; 

Populația comunei, în mod general. 

 

Obiective Facilitarea accesului la învățământ; 

Securizarea deplasării elevilor spre și dinspre unitățile de învățământ; 

Scurtarea timpului necesar spre și dinspre unitățile de învățământ; 

Prevenirea infracțiunilor săvârșite asupra elevilor care fac deplasarea spre și 

dinspre școală; 

Reducerea cheltuielilor părinților cu școlarizarea copiilor; 

Prevenirea abandonului școlar. 

  

Motivația proiectului Accesul tuturor elevilor la serviciile educaționale; 

Creșterea încrederii populației în sistemul educațional; 

Asigurarea tuturor premiselor pentru ca minorii de pe raza comunei să frecventeze 

cursurile unităților de învățământ; 

Eficientizarea cheltuielilor pentru combustibil. 

Modul de 

implementare al  

proiectului 

Achiziționarea unui microbuz; 

Atragerea de sponsorizări. 

 

Sursa de finanţare Buget Local; 

Fonduri europene. 

Instituţia care 

răspunde de 

realizarea proiectului 

 Consiliul Local 

 

Termen de realizare  2016 

Indicatori Achiziționarea unui microbuz destinat transportului școlar pe raza comunei Odăile. 
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19. Educație rutieră pentru elevi 

 

Domeniu Educație  

Proiectul propus Susținerea de cursuri de educație rutieră în rândul minorilor care frecventează 

unitățile de învățământ de pe raza comunei, cu sprijinul lucrătorilor Postului de 

Poliție Odăile 

Cadrul general Minorii sunt persoanele cele mai predispose a fi victime ale accidentele de 

circulație; 

Comuna Odăile are numeroase drumuri rutiere cu o circulație intensă. 

Grup ţintǎ Elevii și minorii din comună 

 

Obiective Reducerea numărul de accidente de circulație în care sunt implicați minori; 

Creșterea nivelului de educație rutieră. 

Motivația proiectului Arterele rutiere de pe raza comunei sunt traversat de minori, adeseori 

nesupravegheați, (în drum spre sau dinspre școală, terenuri de sport, aflați în timp 

liber) care în lipsa unei educații rutiere corespunzătoare pot fi victime ale 

accidentelor de circulație; 

Conștientizarea de către minori a riscului la care sunt expuși atunci când 

traversează neregulamentar un drum deschis circulației publice.  

Modul de 

implementare al  

proiectului 

Susținerea de cursuri de educție rutieră prin sprijinul Postului de Poliție Odăilei și 

al Serviciului Rutier Buzău; 

Participarea părinților împreună cu copii acestora la întâlniri organizate pentru 

implementarea cunoștințelor de educație rutieră, precum și exemplificarea unor 

accidente și urmările acestora, în care au fost implicați minori; 

Realizarea de materiale informaționale (pliante, afișe) ce vor fi distribuite sau 

afișate pe teritoriul comunei cu principalele reguli pe care trebuie să le respecte 

minorii când sunt pietoni; 

Crearea unui afișier la sediul primăriei și postului de poliție din comună. 

Sursa de finanţare Buget Local; 

Fonduri europene. 

Instituţia care 

răspunde de 

realizarea proiectului 

Consiliul Local 

 

Termen de realizare  2014 

Indicatori Creșterea nivelului de educație rutieră și eliminarea cazurilor de accidente de 

circulație în care sunt implicați pietoni minori. 
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18. Organizarea şi construcţia unei piețe en – gros în satul Odăile  

 

Domeniu Economie  

Proiectul propus Organizarea şi construcţia unei piețe en – gros în satul Odăile 

  

Cadrul general Pentru stimularea producției și a comerțului cu produse autohtone trebuie creată o 

piață de desfacere dezvoltată; 

Existența spațiilor destinate activităților economice atrage investitorii din exterior. 

Grup ţintǎ Populația comunei; 

Agenții economici. 

Obiective Construirea și dotarea cu mijloacele tehnice necesare a unei piețe și a unui târg; 

Prevenirea șomajului prin sprijinirea comerțului; 

Sprijinirea economiei locale; 

Sprijinirea comerţului cu produse autohtone; 

Crearea de noi locuri de muncă; 

Atragarea de investitori din exterior; 

Promovarea turistică a zonei.  

Motivația proiectului Pe raza comunei există numeroase persoane care se ocupă cu activități economice 

diverse; 

Construirea și dezvoltarea unei piețe și a unui târg ar crea spații de desfacere 

pentru diferite produse alimentare, gospodărești, etc. 

Modul de 

implementare al  

proiectului 

Efectuarea de studii de teren pentru identificarea zonei pretabilă construirii unei 

piețe; 

Promovarea pieței la nivel local, județean și la nivelul județelor limitrofe; 

Crearea tuturor condițiilor de igienă prin asigurarea tuturor utilităților; 

Prevenirea fenomenului infracțional în perioada desfășurării acestor târguri în 

parteneriat cu Postul de Poliție Odăile și IPJ Buzău. 

Sursa de finanţare Buget Local; 

Fonduri europene. 

Instituţia care 

răspunde de 

realizarea proiectului 

Consiliul Local 

 

Termen de realizare  2018 

Indicatori Construirea unei piețe, dotarea acestuia cu mijloace materiale și utilități moderne; 

Darea pieţei în funcțiune; 

Nivelul tranzacţiilor comerciale desfăşurate în cadrul pieţei. 
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19. Organizarea de evenimente în parteneriat cu AJOFM pentru 

promovarea culturii antreprenoriale în rândul tinerilor  

 

Domeniu Economie  

Proiectul propus Organizarea de evenimente în parteneriat cu AJOFM pentru promovarea culturii 

antreprenoriale în rândul tinerilor 

Cadrul general Promovarea culturii antreprenoriale poate fi o pârgie important pentru creșterea 

inovării și dezvoltării în afaceri, pentru mărirea profitului în mediului economic  

Grup ţintǎ Populația comunei; 

Agenții economici. 

Obiective Prevenirea șomajului; 

Dezvoltarea economiei bazată pe cunoașterea acesteia; 

Creșterea competitivității economice care va duce la creșterea calității și a 

raportului preț - ofertă; 

Promovarea unei dezvoltări locale echilibrată; 

Formarea profesională continuă a populației; 

Promovarea ocupării și incluziunii sociale; 

Sprijinirea comerțului.  

Motivația proiectului Necesitatea dezvoltării economiei locale și a ocupării forței de muncă; 

La nivel național rata șomajului este în creștere. 

Modul de 

implementare al  

proiectului 

Realizarea de evenimente în cadrul primăriei sau căminelor comunale; 

Realizarea de materiale promoționale; 

Realizarea unui afișier la primărie cu ofertele antreprenoriale și beneficiile unei 

astfel de activități; 

Susținerea de cursuri legate de antreprenoriat cu participarea lucrătorilor AJOFM; 

Organizarea unui târg destinat ocupării locurilor de muncă; 

Elaborarea unei pagini web; 

Urmărirea constantă a rezultatelor. 

Sursa de finanţare Buget Local; 

Fonduri europene. 

Instituţia care 

răspunde de 

realizarea proiectului 

Consiliul Local 

 

Termen de realizare  2015 

Indicatori Creșterea economiei locale și scăderea ratei șomajului. 
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20. Identificarea oportunităților de parteneriat public – privat în 

vederea demarării de activități în domeniul industrial  

 

Domeniu Economie  

Proiectul propus Identificarea oportunităților de parteneriat public – privat în vederea demarării de 

activități în domeniul industrial 

 

Cadrul general Piața economică nu este saturată 

 

Grup ţintǎ Populația comunei; 

Agenții economici. 

Obiective Prevenirea șomajului; 

Dezvoltarea economiei locale; 

Creșterea competitivității economice care va duce la creșterea calității și a 

raportului preț - ofertă; 

Folosirea la maxim a capacităților economice ale zonei; 

Atragerea de capital extern.  

Motivația proiectului Necesitatea dezvoltării economiei locale și a ocupării forței de muncă 

 

Modul de 

implementare al  

proiectului 

Realizarea de evenimente în cadrul primăriei sau căminelor comunale pentru 

promovarea ofertei economice a zonei; 

Efectuarea de studii economice pentru investigarea pieței și a ofertei existente, a 

gradului de saturație pe diverse domenii de activitate; 

Identificarea necesităților economice din zonă ce merită a fi exploatate; 

Promovarea comunei Odăile pe plan județean, național și internațional. 

 

Sursa de finanţare Buget Local; 

Fonduri europene. 

Instituţia care 

răspunde de 

realizarea proiectului 

Consiliul Local 

 

Termen de realizare  2017 

Indicatori Creșterea economiei locale și scăderea ratei șomajului; 

Atragerea investitorilor. 
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21. Construirea infrastructurii publice necesare pentru desfășurarea 

activităților economice 

 

 

Domeniu Economie  

Proiectul propus Construirea unei infrastructuri publice necesare desfășurării activităților economice 

 

Cadrul general În comuna Odăile există un număr mare de persoane care se ocupă cu activitățile 

economice, de aceea instituția primăriei trebuie să creeze toate premisele necesare 

desfășurării acestei activități în parametrii optimi; 

Piața economică a comunei nu este saturată;  

O infrastructură public bine dezvoltată atrage investitorii din exterior. 

Grup ţintǎ Populația comunei; 

Agenții economici. 

Obiective Construirea și dezvoltarea infrastructurii publice (drumuri, piețe, târguri, magazine, 

etc.) 

Prevenirea șomajului; 

Sprijinirea economiei locale; 

Atragarea investitorilor; 

Crearea de noi locuri de muncă; 

Îmbunătățirii condiţiilor pentru dezvoltarea întreprinderilor agricole,  generarea 

investițiilor și majorarea  veniturilor agenţilor economici.  

Motivația proiectului Pe raza comunei există un număr mare de agenți economici care zilnic desfășoară 

activități de transport marfă; 

Construirea și dezvoltarea infrastructurii publice duce la atragarea de investitori 

externi și astfel instituția primăriei va obține fonduri suplimentare. 

Modul de 

implementare al  

proiectului 

Construcţia/Reparaţia segmentelor de drum și poduri care sporesc accesul 

beneficiarilor la zonele de producere, procesare și comercializare a produselor; 

Construcţia reţelelor de alimentare cu apă potabilă şi gaze naturale, pentru 

dezvoltarea activităților de antreprenoriat în domeniul agroalimentar; 

Construcția rețelelor de aprovizionare cu apă pentru irigare; 

Construcția și organizarea pieței de desfacere a produselor. 

Sursa de finanţare Buget Local; 

Fonduri europene. 

Instituţia care 

răspunde de 

realizarea proiectului 

Consiliul Local 

 

Termen de realizare  2018 

Indicatori 
Gradul de dezvoltare al economiei locale. 
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22. Elaborarea unei strategii de marketing local 

 

 

Domeniu Economie  

Proiectul propus Elaborarea unei strategii de marketing local 

 

Cadrul general Crearea unei instituții prospere a primăriei, precum și dezvoltarea zonei, depind de 

o strategie marketing locală elaborată pe termen scurt, mediu și lung. 

Grup ţintǎ Populația comunei; 

Agenții economici. 

Obiective Creșterea economiei locale prin activitățile economice (creșterea profitului); 

Dezvoltarea produsului turistic şi stimularea cererii pentru produsele turistice 

locale; 

Crearea unei direcții clare de dezvoltare economică și a pașilor de urmat în această 

direcție; 

Accesarea tuturor categoriilor de clienți existente în zonă; 

Îmbunătăţirea activităţii de marketing şi de promovare locală.  

Motivația proiectului Necesitatea dezvoltării economiei locale și a ocupării forței de muncă pe baza unei 

strategii de marketing local care să promoveze din toate punctele de vedere 

comuna Odăile și produsele autohtone 

Modul de 

implementare al  

proiectului 

Realizarea unei strategii de marketing local; 

Identificarea piețelor disponibile și a modalității de abordare a acestora; 

Elaborarea unei pagini web care să promoveze strategia; 

Efectuarea de sondaje la nivelul populației; 

Urmărirea constantă a rezultatelor. 

 

Sursa de finanţare Buget Local; 

Fonduri europene. 

Instituţia care 

răspunde de 

realizarea proiectului 

Consiliul Local 

 

Termen de realizare  2016 

Indicatori Creșterea nivelului de promovare a produselor locale; 

Creșterea nivelului de comerț cu produse locale; 

Creșterea economiei locale. 
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23. Informarea cetățenilor în ceea ce privește legislația privind 

accesarea fondurilor nerambursabile 

 

Domeniu Economia  

Proiectul propus Informarea cetățenilor în ceea ce privește legislația privind accesarea fondurilor 

nerambursabile 

Cadrul general Comuna Odăile prezintă toate premisele dezvoltării unei economii zonale 

profitabile, de aceea economia locală trebuie sprijinită prin accesarea unui număr 

mare de fonduri nerambursabile, însă cu respectarea prevederilor legale 

Grup ţintǎ Populația comunei; 

Agenții economic. 

Obiective Facilitarea accesului la informațiile privind fondurile europene; 

Prevenirea infracțiunilor economice; 

Sprijinirea accesării de fonduri nereambursabile și implicit a economiei zonale; 

agriculturii; 

Creșterea gradului de implicare a instituției primăriei în viața economică; 

Eficientizarea exploatării economice a comunei; 

Obținerea de fonduri nerambursabile; 

Ocuparea forței de muncă.  

Motivația proiectului Acordarea de Uniunea Europeană de fonduri nerambursabile poate sprijini 

economia comunei Odăile 

 

Modul de 

implementare al  

proiectului 

Înființarea unui centru de informare cu privire la legislația accesării de fonduri 

nerambursabile; 

Distribuirea de materiale cu privire la legislația  fondurilor nerambursabile, dar și 

repercursiunile nerespectării prevederilor referitoare la fondurile accesate; 

Înființarea în cadrul primăriei a unui serviciu care să aibă drept obiect de activitate 

facilitarea accesării de fonduri nerambursabile; 

Elaborarea unui ghid legislativ pentru accesarea de fonduri nerambursabile. 

Sursa de finanţare Buget Local; 

Fonduri europene. 

Instituţia care 

răspunde de 

realizarea proiectului 

Consiliul Local 

 

Termen de realizare  2015 

Indicatori Înființarea unui centru de informare legislativă în vederea accesării de fonduri 

nerambursabile; 

Dezvoltarea economică a comunei și numărul de creditări acordate. 
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24. Programe de formare profesională în rândul tinerilor pentru 

reconversia meseriei acestora 

 

Domeniu Economie 

Proiectul propus Susținerea programelor de formare profesională în rândul tinerilor pentru 

reconversia meseriei acestora 

Cadrul general La nivelul comunei există tineri, definitivați într-o meserie, care însă se află în 

căutarea unui loc de muncă. Aceștia au nevoie de sprijinul angajaților primăriei 

pentru a avea un loc de muncă, un venit lunar 

Grup ţintǎ Tineri definitivați profesional aflați în căutarea unui loc de muncă  

 

Obiective Ocuparea forței de muncă la nivelul comunei; 

Integrarea pe piaţa muncii a şomerilor; 

Prevenirea șomajului la nivelul comunei; 

Reorientarea profesională a tinerilor; 

Lărgirea domeniilor de angajare; 

Prezentarea ofertei pe piața locurilor de muncă. 

Motivația proiectului Prevenirea șomajului în rândul tinerilor; 

Șomajul influențează negativ viața comunităților individuale și generale.  

Modul de 

implementare al  

proiectului 

Susținerea de programe de consiliere și orientare/reorientare profesională; 

Identificarea persoanelor care au nevoie de reorientare profesională; 

Identificarea persoanelor care nu au aptitudinile necesare pentru angajare și 

orientarea/reorientarea  profesională a acestora; 

Identificarea cerințelor pieței în ceea ce privesc locurile de muncă; 

Evaluarea profesională a persoanelor care nu au un loc de muncă; 

Realizarea de studii privind corelarea cererii de pe piaţa muncii cu necesarul de 

formare profesională la nivel regional; 

Organizarea de  job cluburi – întâlniri ale grupului ţintă moderate de specialişti; 

Realizarea unei campanii de informare şi conştientizare a grupului ţintă privind 

beneficiile reconversiei; 

Dezvoltarea unui portal web pentru facilitarea accesului grupului ţintă la informaţii 

privind cerinţele pe piaţa muncii, ofertele de formare, consiliere profesională şi 

exemple de bune practici. 

 

Sursa de finanţare Buget Local; 

Fonduri europene. 
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Instituţia care 

răspunde de 

realizarea proiectului 

Consiliul Local 

 

Termen de realizare  2014 

Indicatori Reducerea ratei șomajului la nivelul populației comunei în general și în particular 

la nivelul persoanelor tinere. 
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30. Înființarea unui centru de desfacere a produselor autohtone 

 

Domeniu Economie 

Proiectul propus Înființarea unui centru de desfacere a produselor autohtone 

Cadrul general Pentru creșterea comerțului cu produse autohtone trebuiesc în primul rând create 

toate condițiile de desfacere și promovare a produselor autohtone 

Grup ţintǎ Agenții economici 

 

Obiective Creșterea economiei locale; 

Promovarea produselor autohtone; 

Sprijinirea comerțului cu produse autohtone; 

Sprijinirea producătorilor autohtoni; 

Atragerea de investitori externi; 

Prevenirea șomajului. 

Motivația proiectului Necesitatea unei piețe de desfacere pentru ca eventualii cumpărători să cunoască 

oferta; 

Un comerț performant necesită o infrastructură dezvoltată.  

Modul de 

implementare al  

proiectului 

Construirea unui centru de desfacere a produselor autohtone; 

Dotarea acestuia la standarde europene; 

Promovarea acestui centru la nivel județean și național 

Atragerea de fonduri din mediul privat pentru sprijinirea construcţiei centrului. 

 

Sursa de finanţare Buget local; 

Capital privat; 

Fonduri europene. 

Instituţia care 

răspunde de 

realizarea proiectului 

Consiliul Local 

 

Termen de realizare  2015 

Indicatori Înființarea centrului și darea în funcțiune a acestuia; 

Creșterea activităților de comerț cu produse autohtone. 
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31. Sprijinirea agricultorilor, silvicultorilor, a crescătorilor de animale 

 

Domeniu Economie 

Proiectul propus Sprjinirea agricultorilor, sivicultorilor, a crescătorilor de animale 

Cadrul general Pe raza comunei există un număr mare de crescători de animale, agricultori, 

sivicultori care au nevoie de sprijin în dezvoltarea activității lor. Prin sprijinirea 

acestora este sprijinită implicit economia locală 

Grup ţintǎ Agricultorii, silvicultorii, crescătorii de animale; 

Agenții economici. 

Obiective Sprijinirea economiei locale și a producției autohtone; 

Ocuparea forței de muncă la nivelul comunei; 

Prevenirea șomajului la nivelul comunei. 

Motivația proiectului Prevenirea șomajului; 

Șomajul influențează negativ viața comunității; 

șomajul poate influența pozitiv fenomenul infracțional.  

Modul de 

implementare al  

proiectului 

Oferirea de consiliere pentru dezvoltarea activităților de producție; 

Oferirea de consiliere pentru accesarea de fonduri; 

Creșterea infrastructurii locale (drumuri, locuri de desfacere și depozitare al 

produselor); 

Construirea și darea în funcțiune a unui abator pentru animale; 

Identificarea reală a cerințelor pieței; 

Oferirea de servicii subvenționate (închiriere utilaje, taxe și impozite). 

Sursa de finanţare Buget Local; 

Fonduri europene. 

Instituţia care 

răspunde de 

realizarea proiectului 

Consiliul Local 

 

Termen de realizare  2016 

Indicatori Reducerea ratei șomajului la nivelul populației comunei; 

Creșterea economiei locale; 

Creșterea aportului adus de agricultori, silvicultori, crescători de animale la 

economia locală.  
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27. Sprijinirea fermelor de procesare și uscare a fructelor 

 

Domeniu Economie 

Proiectul propus Sprjinirea fermelor de procesare și uscare a fructelor 

Cadrul general Pe raza comunei există un număr mare de hectare de livezi cu pomi fructiferi care 

trebuiesc exploatate la intensitate maximă. Prin susținirea acestora este sprijinită 

implicit economia locală 

Grup ţintǎ Proprietarii fermelor de procesare și uscare a frcutelor; 

Agenții economici; 

Populația comunei. 

Obiective Sprijinirea economiei locale și a producției autohtone; 

Ocuparea forței de muncă la nivelul comunei; 

Prevenirea șomajului la nivelul comunei. 

Motivația proiectului Prevenirea șomajului; 

Șomajul influențează negativ viața comunităților individuale și generale.  

Modul de 

implementare al  

proiectului 

Oferirea de consiliere pentru dezvoltarea activităților de producție; 

Oferirea de consiliere pentru accesarea de fonduri; 

Creșterea infrastructurii locale (drumuri, locuri de desfacere și depozitare al 

produselor); 

Construirea și darea în funcțiune a unui linii de procesare și uscare a fructelor; 

Identificarea reală a cerințelor pieței; 

Oferirea de servicii subvenționate (închiriere utilaje, taxe și impozite); 

Realizarea unor campanii de relații publice în interiorul primăriei. 

Sursa de finanţare Buget Local; 

Fonduri europene. 

Instituţia care 

răspunde de 

realizarea proiectului 

Consiliul Local 

 

Termen de realizare  2016 

Indicatori Reducerea ratei șomajului la nivelul populației comunei; 

Creșterea economiei locale; 

Creșterea aportului adus de fermele de procesare și uscare a fructelor la economia 

locală.  
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28. Sprijinirea asociațiilor agricole 

 

Domeniu Economie 

Proiectul propus Sprjinirea asociațiilor agricole 

Cadrul general Pe raza comunei există un număr mare de hectare de teren agricol, precum și mici 

agricultori care nu pot folosi terenurile din proprietate la capacitate maximă 

întrucât nu au mijloacele materiale necesare 

Grup ţintǎ Proprietarii fermelor agricole; 

Proprietarii de terenuri agricole; 

Agenții economici; 

Populația comunei. 

Obiective Sprijinirea economiei locale și a producției autohtone; 

Ocuparea forței de muncă la nivelul comunei; 

Estetizarea spațiului comunei prin eliminarea terenurilor neprelucrate; 

Elaborarea și aprobarea strategiilor de dezvoltare a serviciilor; 

Monitorizarea derulării proiectelor de investiții în infrastructura tehnico-edilitară 

de utilitate publică, transport local și a protectiei mediului; 

Constituirea interfaței pentru discuții în ceea ce privește aspectele de dezvoltare și 

de gestiune a serviciilor, în scopul de a coordona politicile și acțiunile de interes 

general; 

Elaborarea caietelor de sarcini în domeniul agriculturii. 

Motivația proiectului Prevenirea șomajului; 

Șomajul influențează negativ viața comunităților individuale și generale; 

Agricultura poate fi o sursă important de venit pentru populație și bugetul local.  

Modul de 

implementare al  

proiectului 

Oferirea de consiliere pentru dezvoltarea agriculturii; 

Oferirea de consiliere despre asociațiile agricole și sprijinirea înființării acestora; 

Oferirea de consiliere pentru accesarea de fonduri pentru agricultură; 

Creșterea infrastructurii locale (drumuri, locuri de desfacere și depozitare al 

produselor); 

Identificarea reală a cerințelor pieței; 

Oferirea de servicii subvenționate (închiriere utilaje, taxe și impozite); 

Realizarea unor campanii de relații publice cu privire la asociațiile agricole în 

interiorul primăriei; 

Realizarea de întâlniri cu specialiști în domeniul asociațiilor agricole. 

Sursa de finanţare Buget Local; 

Fonduri europene. 

Instituţia care 

răspunde de 

realizarea proiectului 

Consiliul Local 
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Termen de realizare  2015 

Indicatori Reducerea ratei șomajului la nivelul populației comunei; 

Creșterea economiei locale și a agriculturii; 

Creșterea aportului adus de fermele agricole la economia locală.  
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29. Amenajarea dispensarului medical din satul Odăile 

 

Domeniu Sănătate  

Proiectul propus Amenajarea dispensarului medical din satul Odăile 

Cadrul general Dispensarul care funcționează în satul Odăile este depășit din punct de vedere al 

aparaturii medicale și nu poate asigura desfășurarea serviciilor medicale cu 

respectarea tuturor necesităților de igienă; 

Numărul mare de persoane arondate de dispensarul medical. 

Grup ţintǎ Populația comunei; 

Cadrele medicale. 

Obiective Dotarea dispensarului medicale din satul Odăile cu aparatură medicală; 

Asigurarea de servicii medicale la standarde europene;  

Reducerea timpului de reacție în situații de urgențe medicale; 

Prevenirea răspândirii infecțiilor și bolilor; 

Creșterea capacității de tratament. 

Motivația proiectului Necesitatea unui sistem medical care să corespundă cerințelor Uniunii Europene; 

Garantarea dreptului cetățenilor de a beneficia de servicii medicale la cele mai 

înalte standarde. 

Modul de 

implementare al  

proiectului 

Reabilitarea clădirii în care funcționează dispensarul medical; 

Dotarea dispensarului cu aparatură medicală de ultimă generație; 

Achiziționarea unui ambulanțe cu care să se poată interveni în situații de urgență, 

precum și să poată asigura deplasarea la pacienții imobili; 

Asigurarea permanentă a serviciilor de urgențe medicale; 

Asigurarea în permanență a apei potabile; 

Instalarea de aparate de aer condiționat. 

Sursa de finanţare Buget Local; 

Fonduri europene. 

Instituţia care 

răspunde de 

realizarea proiectului 

 Consiliul Local 

 

Termen de realizare  2016 

Indicatori Modernizarea și dotarea materială a dispensarului din satul Odăile. 
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30. Construirea şi dotarea unui cabinet stomatologic 

 

Domeniu Sănătate  

Proiectul propus Construirea şi dotarea unui cabinet stomatologic 

Cadrul general Pe raza comunei Odăile nu există un cabinet stomatologic dotat la standarde înalte; 

Evitarea deplasării pacienţilor la alte cabinete stomatologice de pe raya altor 

localităţi. 

Grup ţintǎ Populația comunei; 

Cadrele medicale. 

Obiective Asigurarea serviciilor medicale stomatologice; 

Asigurarea de servicii medicale la standarde europene;  

Reducerea timpului de reacție în situații de urgențe medicale stomatologice; 

Creșterea capacității de tratament; 

Crearea de noi locuri de muncă. 

Motivația proiectului Necesitatea unui sistem medical care să corespundă cerințelor Uniunii Europene; 

Garantarea dreptului cetățenilor de a beneficia de servicii medicale la cele mai 

înalte standarde. 

Modul de 

implementare al  

proiectului 

Construirea unei clădiri destinată unui cabinet stomatologic; 

Dotarea cabinetului cu aparatură medicală de ultimă generație; 

Asigurarea permanentă a serviciilor de urgențe medicale stomatologice; 

Asigurarea climatizării interioare; 

Atragerea de investiţii din mediul privat pentru construirea cabinetului; 

Organizarea concursului pentru ocuparea funcţiilor din cadrul cabinetului 

stomatologic. 

Sursa de finanţare Buget Local; 

Fonduri europene. 

Instituţia care 

răspunde de 

realizarea proiectului 

 Consiliul Local 

 

Termen de realizare  2016 

Indicatori Construirea, dotarea unui cabinet stomatologic şi punerea acestuia în 

funcţiune. 
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31. Parteneriat public – privat pentru înființarea unei farmacii umane 

şi a unei farmacii veterinare în satul Odăile 

 

Domeniu Sănătate  

Proiectul propus Parteneriat public – privat pentru înființarea unei farmacii umane şi unei farmacii 

veterinare în satul Odăile 

Cadrul general Necesitatea asigurării de servicii medicale pentru locuitorii de pe raza comunei;  

Pe raza comunei Odăile zootehnia și creșterea păsărilor de curte sunt dezvoltate. 

De asemenea există numeroase animale de companie, toate acestea necesitând 

servicii veterinare adecvate 

Grup ţintǎ Populația comunei; 

Crescătorii de animale. 

Obiective Asigurarea de servicii medicale umane şi veterinare la standarde europene;  

Creşterea gradului de sănătate a populaţiei; 

Sprijinirea crescătorilor de animale; 

Asigurarea tratamentelor medicale umane şi veterinare; 

Prevenirea răspândirii infecțiilor și bolilor transmise de animale; 

Eliminarea deplasărilor populației pentru ajutor veterinar pe raza altor localități; 

Asigurarea unui serviciu permanent de asistență veterinară; 

Creșterea încrederii populației în instituția primăriei şi în sistemul sanitar. 

Motivația proiectului Necesitatea unui sistem medical uman şi veterinar care să corespundă cerințelor 

Uniunii Europene; 

Garantarea drepturilor animalelor la servicii veterinare. 

Modul de 

implementare al  

proiectului 

Construirea unei clădiri/unor clădiri în care să funcționeze farmacia/farmaciile; 

Dotarea farmaciilor cu aparatură corespunzătoare; 

Angajarea de personalul cu studii de medicină umană şi veterinară; 

Asigurarea continuă a stocului de medicamente; 

Asigurarea permanentă a serviciilor de urgențe veterinare. 

Sursa de finanţare Buget Local; 

Fonduri europene. 

Instituţia care 

răspunde de 

realizarea proiectului 

Consiliul Local 

 

Termen de realizare  2014 

Indicatori Construirea și darea în funcțiune a unei farmacii umane şi a unei farmacii 

veterinare. 
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32. Construirea unui centru pentru persoane vârstnice 

 

Domeniu Dezvoltare socială 

Proiectul propus Construirea unui centru pentru persoane vârstnice pe raza comunei Odăile 

 

Cadrul general Proiectul are în vedere rezolvarea problemelor reale, legate de izolarea socială, 

sentimentul de inutilitate şi accesul la serviciile de sănătate ale persoanelor 

vârstnice prin înființarea unui centru pentru bătrâni; 

Numărul mare de persoane vârstnice care nu își pot asigura singuri condiții decente 

de trai și care au fost abandonați de familiile aparținătoare 

Grup ţintǎ Bătrânii de pe raza comunei 

 

Obiective Asigurarea tuturor condițiilor necesare pentru un trai decent; 

Asigurarea accesului la servicii medicale corespunzătoare; 

Prevenirea fenomenului infracțional care pot avea victime persoanele vârstnice; 

Prevenirea bolilor psihice datorate singurătății; 

Asigurarea de servicii de îngrijire pentru situaţii de urgenţă, de sprijin şi de 

acompaniere, urmărind integrarea activă în viaţa socială a bătrânilor cu probleme 

sociale; 

Crearea de noi locuri de muncă. 

Motivația proiectului Fără un venit suficent și ajutorul familiei persoanele vârstnice nu își pot asigura 

condiții de trai decente 

Modul de 

implementare al  

proiectului 

Efectuarea de studii pentru cunoașterea reală a situației din teren; 

Construirea unui centru pentru persoanele vârstnice; 

Dotarea materială a centrului la cele mai ridicate standarde; 

Identificarea, evaluarea şi selectarea beneficiarilor; 

Elaborarea procedurilor de monitorizare şi evaluare periodică a evoluţiei 

beneficiarilor; 

Înfiinţarea unei echipe mobile care să coordoneze activitatea comitetelor 

filantropice, existente pe lângă parohiile din comună. 

 

Sursa de finanţare Buget Local; 

Fonduri europene. 

Instituţia care 

răspunde de 

realizarea proiectului 

Consiliul Local 

 

Termen de realizare  2017 

Indicatori Numărul persoanelor vârstnice care vor beneficia de serviciile centrului 

rezidenţial;Numărul persoanelor care vor beneficia de consiliere, suport şi 

informare la domiciliu din partea echipei mobile.  
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33. Construirea de rampe de acces pentru persoanele cu handicap 

 

Domeniu Dezvoltare socială 

Proiectul propus Construirea de rampe de acces pentru persoanele cu handicap  

 

Cadrul general Crearea tuturor premiselor de egalitate în drepturi și șanse pentru persoanele cu 

handicap locomotor 

Grup ţintǎ Persoanele cu handicap locomotor temporar sau permanent 

 

Obiective Integrarea în comunitate a persoanelor cu handicap a căror deplasare este 

dependentă de căruciorului cu rotile; 

Prevenirea discriminării persoanelor cu handicap; 

Respectarea legislației care prevede ca obiectivele de interes comun să fie 

prevăzute cu rampe de acces pentru persoane cu handicap; 

Asigurarea dreptului la circulație liberă pentru persoanele cu handicap; 

Asigurarea accesului la toate serviciile sociale.   

Motivația proiectului Singuri, fără un sprijin din partea societății și a instituțiilor publice, persoanele cu 

un handicap locomotor permanent sau temporar nu pot avea acces la toate 

serviciile sociale și nu pot beneficia de toate drepturile conferite prin constituție; 

Modul de 

implementare al  

proiectului 

Efectuarea de studii pentru cunoașterea reală a situației din teren; 

Construirea de rampe pentru cărucioarele cu roți care să respecte toate standardele 

și mărimile cerute de legislație; 

Modificarea ușilor instituțiilor publice și de interes general astfel încât să fie 

permis accesul cărucioarelor cu rotile. 

Sursa de finanţare Buget Local; 

Fonduri europene. 

Instituţia care 

răspunde de 

realizarea proiectului 

Consiliul Local 

 

Termen de realizare  2016 

Indicatori Creșterea nivelului de trai, educație și incluziune socială pentru persoanele cu 

handicap locomotor permanent sau temporar. 
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34. Înfiinţarea unei noi rute de transport în comun între DJ 203 L şi DJ 

107 F care să facă legătura între satele Şuchea, Scoroşeşti, Lacu, Valea 

Fântânii 

 

Domeniu Dezvoltare socială 

Proiectul propus Înfiinţarea unei noi rute de transport în comun între DJ 203 L şi DJ 107 F 

care să facă legătura între satele Şuchea, Scoroşeşti, Lacu, Valea Fântânii  

Cadrul general Numărul persoanelor care zilnic fac deplasarea între satele Şuchea, Scoroşeşti, 

Lacu, Valea Fântânii este semnificativ   

Grup ţintǎ Populaţia comunei; 

Anagajaţii din satele vizate de proiect. 

 

Obiective Asigurarea libertăţii de mişcare; 

Stoparea fenomenului de taximetrie ilegală de persoane; 

Prevenirea deplasărilor efectuate cu mijloace ocazionale şi astfel reducerea 

fenomenului infracţional susţinut de deplasare pe jos; 

Dezvoltarea transportului în comun; 

Dezvoltarea căilor de comunicaţie; 

Dezvoltarea relaţiilor interumane între membrii comunităţii; 

Sprijinirea procesului educaţional; 

Sprijinirea rapoartelor de serviciu şi a pieţei de muncă; 

Strângerea de fonduri de către primărie.   

Motivația proiectului Inexistenţa unei rute de transport în comun între DJ 203 L şi DJ 107 F care să 

facă legătura între satele Şuchea, Scoroşeşti, Lacu, Valea Fântânii face 

anevoioasă deplasarea între aceste localităţi; 

Modul de 

implementare al  

proiectului 

Efectuarea de studii pe teren pentru identificarea orelor optime la care se va face 

deplasarea; 

Introducerea rutei de transport în comun. 

 

Sursa de finanţare Buget Local; 

Fonduri europene. 

Instituţia care 

răspunde de 

realizarea proiectului 

Consiliul Local 

 

Termen de realizare  2015 

Indicatori Numărul de persoane care folosesc ruta de transport în comun între satele Şuchea, 

Scoroşeşti, Lacu, Valea Fântânii  
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35. Măsuri pentru scăderea ratei de abandon şcolar 

Domeniu Dezvoltare socială 

Proiectul propus Măsuri pentru scăderea ratei de abandon şcolar 

Cadrul general Absenteismul și abandonul școlar sunt probleme sociale caracterizate prin conduită 

evazionistă, cronică, care reflect atitudinea structurată a lipsei de interes, motivație, 

încredere în educația școlară;  

Fuga de la ore este o problem predominant emoțională, o formă de evadare fizică 

și psihologică din situația percepută ca traumatizantă.  

Grup ţintǎ Elevii care studiază pe raza comunei 

 

Obiective Creșterea gradului de educație în rândul minorilor și asigurarea tuturor premiselor 

pentru ca aceștia să urmeze cursurile unor instituții de învățământ superior; 

Prevenirea infracțiunilor săvârșite de minori; 

Lipsa educației școlare poate duce la apariția unor alte aspecte negative pe raza 

comunei (infracționalitate, șomaj, etc). 

Motivația proiectului Evitarea situațiilor în care familiile numeroase, dezorganizate, lipsite de resurse, au 

probleme în a asigura îmbrăcămintea adecvată tuturor copiilor şi resimt uneori 

nevoia de forţă de muncă; 

Abandonul școlar înregistrează o creștere la nivel național; 

Abandonul școlar poate sta la baza creșterii gradului de infracționalitate pe raza 

comunei. 

Modul de 

implementare al  

proiectului 

Stabilirea cauzelor care duc la absenteeism și abandon școlar; 

Pregătirea tuturor actorilor implicaţi în procesul de educaţie pentru a face faţă 

problemei abandonului şcolar; 

Efectuarea de către organele de poliție, susținute de cadrele didactice, în timpul 

orelor de curs a unor razii în unitățile de alimentație publică de pe raza comunei 

pentru depistarea elevilor care lipsesc nemotivat de la cursuri;  

Creșterea gradului de comunicare dintre cadrele didactice și părinți; 

Creşterea atractivităţii şcolii – prin activităţi extracuriculare care au loc în şcoală, 

precum: acţiuni de renovare, de curăţenie a şcolii, competiţii artistice şi sportive; 

Realizarea unor raportări lunare de către unitățile de învățământ care să evidențieze 

gradul de abandon școlar;  

Prezentarea urmărilor care pot apărea în cazul săvârșirii de infracțiuni de către 

minori. 

Sursa de finanţare Buget Local; 

Fonduri europene. 

Instituţia care 

răspunde de 

Consiliul Local 
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realizarea proiectului 

Termen de realizare  2015 

Indicatori Scăderea ratei abandonului școlar. 
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36. Burse sociale pentru tinerii cu rezultate bune la învăţătură 

proveniţi din familiile sărace 

 

Domeniu Dezvoltare socială 

Proiectul propus Burse sociale pentru tinerii provenind din familii sărace  

 

Cadrul general Tinerii ce provin din familii sărace au dreptul la egalitate de șanse pentru 

dezvoltarea socială, intelectuală și profesională 

Grup ţintǎ Tinerii provenind din familii sărace; 

Populația comunei. 

Obiective Asigurarea tuturor condițiilor pentru o dezvoltare profesională corespunzătoare; 

Asigurarea accesului la învățământ indiferent de nivelul acestuia; 

Eliminarea plafonării intelectuale a tinerilor provenind din familii sărace; 

Sprijinirea educaţională şi terapeutică a copiilor care fac parte din familii 

defavorizate; 

Crearea de condiții de trai decente; 

Creşterea valorii profesionale a tinerilor şi copiilor defavorizaţi social; 

Eliminarea abandonului școlar. 

 

Motivația proiectului Singuri, fără o pregătire profesională adecvată, pe o piaţă a muncii foarte 

competitivă şi fără o politică socială cuprinzătoare care să le uşureze integrarea, 

tinerii provenind din familii sărace ajung adesea să se implice în activităţi 

antisocial sau să își întrerupă/limiteze dezvoltarea profesională; 

 

Modul de 

implementare al  

proiectului 

Efectuarea de studii pentru cunoașterea reală a situației din teren; 

Evaluarea situaţiei prezente a tinerilor săraci; 

Monitorizarea rezultatelor elevilor; 

Efectuarea de cursuri gratuite pentru copiii provenind din familii defavorizate; 

Oferirea de burse de studiu tinerilor provenind din familii defavorizate. 

 

Sursa de finanţare Buget Local; 

Fonduri europene. 

Instituţia care 

răspunde de 

realizarea proiectului 

Consiliul Local 

 

Termen de realizare  2015 

Indicatori Creșterea nivelului de trai, educație și incluziune socială pentru tinerii cu rezultate 

meritorii provenind din familii sărace. 
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37. Creșterea nivelului de implicare civică prin campanii adresate 

locuitorilor comunei 

 

Domeniu Dezvoltare socială  

Proiectul propus Creșterea nivelului de implicare civică prin campanii adresate locuitorilor 

comunei 

Cadrul general Necesitatea creării unui nivel ridicat de siguranță și civilizație prin educație civică 

şi prin cunoaşterea exactă a populaţiei  

Grup ţintǎ Populația comunei 

 

Obiective Creșterea nivelului de educație civică; 

Diminuarea infracționalității pe raza comunei; 

Asigurarea unui nivel ridicat de civilizație în spațiile publice; 

Îmbunătățirea relațiilor sociale dintre locuitorii comunei. 

Motivația proiectului Printr-o educație civică însușită adecvat de la cele mai mici vârste se pot preveni 

unele aspecte și evenimente negative care por apărea pe raza comunei (săvârșirea 

de infracțiuni, neîntreținerea curățeniei pe raza comunei, relații intercomunitare 

precare, etc); 

Educația civică încurajează dezvoltarea tinerilor ca cetățeni activi și responsabili. 

Modul de 

implementare al  

proiectului 

Susținerea unor cursuri de educție civică; 

Distribuirea de materiale de educație civică; 

Participarea populației la întâlniri organizate pentru promovarea noțiunilor de 

etică, precum și a consecințelor care pot apărea în cazul săvârșirii unor fapte 

antisociale; 

Implicarea activă a personalului din instituția primăriei, poliției și a personalului 

clerical de pe raza comunei prin participarea la discuții cu membrii comunității 

locale; 

Organizarea de întâlniri cu judecători și procurori din cadrul Instanțelor de 

judecată de pe raza județului Buzău; 

Organizarea de sondaje de opinie în rândul locuitorilor. 

Sursa de finanţare Buget Local; 

Fonduri europene. 

Instituţia care 

răspunde de 

realizarea proiectului 

 Consiliul Local 

 

Termen de realizare  2016 

Indicatori Creșterea gradului de educație civică care se va reflecta în viața cotidiană a 

comunei. 
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38. Măsuri pentru promovarea colectării selective 

 

Domeniu Mediu  

Proiectul propus Măsuri pentru promovarea colectării selective a deșeurilor 

 

Cadrul general Colectarea selectivă a deşeurilor este soluţia la îndemâna tuturor şi presupune 

depozitarea deşeurilor în locuri special amenajate în vederea reciclării; 

Colectarea selectivă este una dintre etapele reciclării, alături de separarea şi 

procesarea unora dintre componentele deşeurilor, în vederea transformării lor în 

produse utile. 

Grup ţintǎ Populația comunei 

 

Obiective Protejarea mediului înconjurător la nivelul comunei; 

Alinierea la standarde europene cu privire la calitatea și protecția mediului; 

Evitarea costurilor datorate selectării deșeurilor; 

Îndeplinirea obiectivelor anuale de colectare și reciclare conform HG 621/2005 

modificată prin HG 1872/2006. 

Motivația proiectului Colectarea selectivă a gunoiului aduce beneficii economice comunității locale; 

Principalul avantaj al reciclării este dat de reducerea consumului resurselor natural, 

precum și al nivelului emisiilor nocive în aer; 

Implementarea selectivă a deșeurilor face parte din angajamentele României față 

de UE. 

Modul de 

implementare al  

proiectului 

Achziționarea de pubele ecologice și distribuirea acestora către populație; 

Montarea de pubele de gunoi selective pe raza comunei; 

Promovarea locurilor unde sunt montate pubele de colectare selectivă a gunoiului; 

Promovarea beneficiilor care apar în urma colectării selective a gunoiului prin 

întâlniri la nivelul primăriei, afișe, etc; 

Efectuarea de activități cu populația comunei care să aibă drept scop 

conștientizarea acestora cu privire la necesitatea colectării selective a gunoiului; 

Eliminarea depozitării necontrolate prin încheierea de contracte de prestări servicii 

şi promovarea unor acţiuni de conştientizare a populaţiei şi agenţilor economici. 

 

Sursa de finanţare Buget Local; 

Fonduri europene. 

Instituţia care 

răspunde de 

realizarea proiectului 

Consiliul Local 

 

Termen de realizare  2016 

Indicatori Creșterea cantității de gunoi colectat selective; 

Eficientizarea reciclării. 
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39. Introducerea de LED-uri ecologice în iluminatul public stradal 

 

Domeniu Mediu  

Proiectul propus Introducerea de LED-uri ecologice în iluminatul public stradal 
 

Cadrul general Folosirea tehnologiilor nepoluante reduce costurile aferente energiei electrice; 

Tehnologiile nepoluante protejează mediul înconjurător. 

Grup ţintǎ Populația comunei; 

Agenţii economici. 

Obiective Protejarea mediului înconjurător la nivelul comunei; 

Alinierea la standarde europene cu privire la calitatea și protecția mediului; 

Reducerea costurilor aferente energiei electrice necesare iluminatului public; 

Asigurarea unei creşteri economice regenerative şi innovative; 

Eficientizarea costurilor prin diminuarea cheltuielilor cu schimbarea becurilor 

(ledurile au o durată de folosire îndelungată). 

Motivația proiectului Implementarea normelor UE cu privire la protecţia mediului; 

Pentru a se dezvolta durabil, toate ţările au nevoie de acces şi perfecţionare în 

domeniul utilizării tehnologiilor curate şi care risipesc mai puţine resurse; 

Protecţia mediului este o obligaţie ce ne revine tuturor. 

Modul de 

implementare al  

proiectului 

Folosirea energiei solară prin aplicarea de panouri solare pe stâlpii de iluminat 

public existenţi pe raza comunei; 

Montarea de stâlpi de iluminat dotaţi cu panouri pentru captarea energiei solare; 

Atragerea de fonduri europene pentru implementarea energiei solare. 

Sursa de finanţare Buget Local; 

Fonduri europene. 

Instituţia care 

răspunde de 

realizarea proiectului 

Consiliul Local 

 

Termen de realizare  2020 

Indicatori Numărul de stâlpi de iluminat public dotaţi cu tehnologie pe LED; 

Scăderea consumului de energie electric şi a costurilor aferente. 
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40. Achiziţionarea de pubele ecologice de către toţi locuitorii comunei 

 

Domeniu Mediu  

Proiectul propus Achiziţionarea de pubele ecologice de către toţi locuitorii comunei  

 

Cadrul general Protejarea mediului înconjurător la nivelul gospodăriilor de pe raza comunei 

 

Grup ţintǎ Populația comunei 

 

Obiective Protejarea mediului înconjurător la nivelul gospodăriilor de pe raza comunei; 

Depozitarea deșeurilor menajere în condiții de igienă; 

Alinierea la standarde europene cu privire la calitatea și protecția mediului; 

Evitarea costurilor datorate necolectării selective a gunoiului; 

Estetizarea spațiului sătesc. 

Motivația proiectului Colectarea selectivă și ecologică a gunoiului aduce beneficii economice 

comunității locale; 

Există familii care nu au mijloacele materiale pentru achiziționarea de pubele 

ecologice. 

Modul de 

implementare al  

proiectului 

Achiziționarea de pubele ecologice și distribuirea acestora către populație; 

Efectuarea de activități cu populația comunei care să aibă drept scop 

conștientizarea acestora cu privire la necesitatea colectării selective a gunoiului. 

 

Sursa de finanţare Buget Local; 

Fonduri europene. 

Instituţia care 

răspunde de 

realizarea proiectului 

Consiliul Local 

 

Termen de realizare  2016 

Indicatori Creșterea numărului de gospodării dotate cu pubele ecologice. 
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41. Promovarea energiilor verzi (panouri solare, energie eoliană) 

 

Domeniu Mediu  

Proiectul propus Promovarea energiilor verzi (panouri solare, energie eoliană) 

 

Cadrul general Folosirea tehnologiilor nepoluante reduce costurile aferente energiei electrice; 

Tehnologiile nepoluante protejează mediul înconjurător. 

Grup ţintǎ Populația comunei; 

Agenţii economici. 

Obiective Protejarea mediului înconjurător la nivelul comunei; 

Alinierea la standarde europene cu privire la calitatea și protecția mediului; 

Asigurarea unui mediu curat pentru locuitorii comunei; 

Micşorarea costurilor aferente energiei electrice (iluminat public, costuri pentru 

producţie, etc); 

Asigurarea unei creşteri economice regenerative şi innovative; 

Atragerea finanțărilor europene. 

Motivația proiectului Implementarea normelor UE cu privire la protecţia mediului; 

Pentru a se dezvolta durabil, toate ţările au nevoie de acces şi perfecţionare în 

domeniul utilizării tehnologiilor curate şi care risipesc mai puţine resurse; 

Protecţia mediului este o obligaţie ce ne revine tuturor. 

Modul de 

implementare al  

proiectului 

Conştientizarea populaţiei cu privire la necesitatea folosirii de tehnologii 

nepoluante în industrie, agricultură, etc; 

Asigurarea de consiliere pentru implementarea tehnologiilor nepoluante (solară, 

eoliană, etc); 

Folosirea energiei regenerabile (eoliană, solară, a apei); 

Atragerea de fonduri europene pentru implementarea energiilor regenerabile; 

Sprijinirea agenţilor economici pentru obţinerea de fonduri nerambursabile pentru 

producerea energiei alternative; 

Crearea de campanii pentru promovarea energiei verde prin afișe, materiale 

informaționale, realizarea de întâlniri cu membrii comunității și specialiști în 

energie verde, etc. 

Sursa de finanţare Buget Local; 

Fonduri europene. 

Instituţia care 

răspunde de 

realizarea proiectului 

Consiliul Local 

 

Termen de realizare  2020 

Indicatori 
Creșterea calităţii mediului înconjurător. 
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42. Reabilitarea sau construirea unui cămin cultural în satul Odăile 

Domeniu Cultură, sport și agrement 

Proiectul propus Reabilitarea căminului cultural sau construirea unui cămin cultural nou în satul 

Odăile 

Cadrul general Clădirea căminului cultural se află într-o stare precară, motiv pentru care nu este 

posibilă utilizarea și valorificarea clădirii la capacitate maximă; 

Necesitatea reabilitării infrastructurii căminului cultural vine și din faptul că 

localitatea este o entitate culturală tradițională ce are nevoie de promovarea 

imaginii socio-culturale 

Reabilitarea căminului cultural va facilita accesul populației la cultură și educație, 

fapt ce va duce la dezvoltarea comunei. 

Grup ţintǎ Populația comunei 

 

Obiective Îmbunătățirea condițiilor de viață în comună asigurând creșterea nivelului cultural  

și social al populației, precum și a gradului de confort al acesteia;  

Creșterea nivelului socio-economic al comunei, stimulând menținerea populației în 

mediul rural, în special a tinerilor;  

Crearea unor condiții adecvate pentru realizarea de evenimente cu caracter cultural 

și de divertisment pe raza comunei;  

Stimularea înființării de ansambluri folclorice, grupuri de muzică și dans, care să 

permită locuitorilor de pe raza comunei practicarea în cadru organizat a diferitelor 

discipline sportive și de divertisment;  

Creşterea nivelului de educaţie, de socializare şi de cultură a tuturor cetăţenilor 

(copii, tineri, adulţi, vârstnici şi persoane cu handicap), prin participarea la 

evenimente de divertisment, festivaluri folclorice, etc;  

Dezvoltarea activităţilor culturale și de divertisment în comuna Odăile, în corelaţie 

cu programele naţionale de dezvoltare rurală;  

Creşterea participării tuturor locuitorilor de pe raza comunei la activităţi cu 

caracter cultural;  

Creşterea numărului de copii şi tineri din comună care participă la festivaluri sau 

competiții de teatru, muzică, dans, ce se desfăşoară în spaţiul rural. 

Motivația proiectului Pentru a sprijini dezvoltarea educației cultural trebuie ca acesteia să I se asigure 

infrastructura necesară 

Modul de 

implementare al  

proiectului 

Atragerea de sponsorizări efectuate de agenții economici de pe raza comunei; 

Reabilitarea clădirii în care să funcționează căminul cultural, precum și dotarea 

acestuia cu mijloace tehnice care să permită desfășurarea diferitelor activități  la 

standarde europene; 

Construirea unei clădiri noi cu destinația Cămin cultural și dotarea materială 

completă a acestuia.  
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Sursa de finanţare Buget Local; 

Capital privat; 

Fonduri europene. 

 

Instituţia care 

răspunde de 

realizarea proiectului 

 Consiliul Local 

 

Termen de realizare  2020 

Indicatori Construirea unei cădiri în care să funcționeze căminul cultural, asigurarea dotării 

complete a acestuia, crearea de condiții optime desfășurării diverselor activități de 

orice natură (educațională, culturală, informațională, etc) din punct de vedere al  

respectării normelor existente în legislația actuală. 
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43. Amenajarea parcului din satul Odăile și transformarea unei zone 

din acesta în loc de joacă pentru copii 

 

Domeniu Cultură, sport și agrement 

Proiectul propus Amenajarea parcului din satul Odăile și transformarea unei zone din acesta în loc 

de joacă pentru copii 

Cadrul general Parcul din satul Odăile necesită lucrări de reamenajare pentru a putea asigura 

petrecerea timpului liber în condiții de siguranță și igienă;  

Inexistența pe raza satului Odăile a unor parcuri de joacă pentru copii  

Grup ţintǎ Populația comunei 

 

Obiective Crearea de posibilități pentru petrecerea timpului liber; 

Crearea unor spații unde copii, însoțiți de părinții acestora, își pot petrece timpul 

liber în condiții civilizate, moderne și sigure; 

Desfășurarea procesului educativ la standarde europene; 

Crearea tuturor condițiilor pentru susținerea cursurilor didactice. 

Motivația proiectului Crearea unor spații unde copii se por juca în siguranță; 

Prevenirea apariției obezității prin practicarea de activități sportive (obezitatea 

apare la 13,7 % dintre copii cu vârste între 2-14 ani din România); 

Diminuarea accidentelor în care sunt implicați copii datorate folosirii spațiilor de 

joacă neamenajate corespunzător pentru practicarea diferitelor jocuri; 

Dezvoltarea capacităților comunicative și fizice la copii;  

Întărirea relațiilor intersociale pe raza comunei. 

Modul de 

implementare al  

proiectului 

Reamenajarea parcului din satul Odăile prin lucrări de terasare, plantare de gazon, 

montare de bănci, coșuri de gunoi, instalații de iluminat, ciușmele pentru apă 

potabilă, construcția de grupuri sanitare, de mese pentru diverse jocuri (șah, table, 

remi, etc); 

Amenajarea unei zone din parc pentru destinația de spațiu de joacă pentru copii 

(amenajarea cu leagăne, balansoare, bănci pentru părinți, etc). 

 

Sursa de finanţare Buget Local; 

Fonduri europene. 

Instituţia care 

răspunde de 

realizarea proiectului 

 Consiliul Local 

 

Termen de realizare  2019 

Indicatori Construcția de parcuri și locuri de joacă pentru copii care să respecte normele de 

siguranță actuale, precum și dotarea acestora astfel încât să permit practicarea unui 

număr cât mai mare de sporturi. 
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44. Reabilitarea terenului de sport din satul Odăile 

 

Domeniu Cultură, sport și agrement 

Proiectul propus Reabilitarea terenului de sport din satul Odăile 

Cadrul general În prezent terenul se află în stare de degradare, îngreunând practicarea jocului 

echipelor,  făcând imposibilă omologarea stadionului pentru ligile superioare sau 

competițiile internaționale. 

Grup ţintǎ Populația comunei; 

Echipele sportive din comună. 

Obiective Reabilitarea incintei de joc și a terenului de fotbal pentru a crea premizele 

omologării sale; 

Pregătirea infrastructurii necesare reabilitării și modernizării suprafețelor necesare 

probelor de atletism (alergări, sărituri și aruncări) în vederea omologării IAAF; 

Asigurarea unui climat de siguranță și confort în timpul desfășurării de acțiuni 

sportive;  

Dotarea cu mijloace tehnice moderne a bazei sportive (grupuri sanitare, vestiare, 

bănci de reserve, tribune pentru spectatori, puncte de prim ajutor, săli pentru 

recuperare sportivă, sală de conferințe, etc). 

Motivația proiectului Baza sportivă din comună este depășită din punct de vedere al infrastructurii și 

dotărilor; 

Asigurarea tuturor premizelor pentru practicarea sportului la cel mai înalt nivel. 

Modul de 

implementare al  

proiectului 

Modernizarea bazei sportive prin montarea unui gazon artificial, prin construirea 

de tribune, prin montarea unei instalații de iluminare nocturnă a terenelui și a unei 

tabele de scor, etc; 

Construirea de vestiare și dotarea acestora la standarde actuale; 

Montarea de panouri destinate afișajelor publicitare (pentru atragerea de fonduri); 

Construcția și darea în funcțiunea a unei centrale termice pentru asigurarea 

climatului în vestiare;Înființarea unui centru medical și de recuperare sportivă. 

Sursa de finanţare Buget Local; 

Capital privat; 

Fonduri europene. 

Instituţia care 

răspunde de 

realizarea proiectului 

Consiliul Local 

 

Termen de realizare  2020 

Indicatori Modernizarea bazei sportive din comună și lărgirea spațiului acesteia; 

Creșterea numărului de spectator și a competițiilor desfășurate pe aceste teren; 

Creșterea fondurilor colectate de primărie prin vinderea biletelor către spectator. 
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45. Construirea unui teren multifuncțional pentru activități sportive 

 

Domeniu Cultură, sport și agrement 

Proiectul propus Construirea unui teren multifuncțional pentru activități sportive 

Cadrul general Necesitatea construirii și dării în funcțiune a bazei sportive multifuncționale în 

comuna Odăile pentru asigurarea unei baze sportive care să permită practicarea 

sportului la orice vârstă, precum și desfășurarea procesului educațional în 

conformitate cu cerințele actuale; 

Asigurarea pentru populația comunei a tuturor condițiilor materiale pentru 

practicarea diverselor discipline sportive. 

Grup ţintǎ Populația comunei; 

Echipele sportive ale școlii sau din comună. 

Obiective Construirea unei baze sportive care să dispună de un teren de sport multifuncțional; 

Asigurarea tuturor condițiilor pentru practicarea unui număr cât mai mare de 

discipline sportive;  

Amenajarea de vestiare dotate cu grup sanitar; 

Construirea de tribune pentru spectatori; 

Dotarea cu mijloace tehnice moderne a bazei sportive; 

Organizarea de competiții sportive interjudețene sau internaționale; 

Dezvoltarea turismului. 

Motivația proiectului Inexistența unui teren sportiv care să permită practicarea unui număr cât mai mare 

de discipline sportive; 

Necesitatea asigurării tuturor premiselor pentru practicarea sportului. 

Modul de 

implementare al  

proiectului 

Construirea unei baze sportive dotată cu un teren care să permită practicarea unui 

număr cât mai mare de discipline sportive (fotbal, atletism – viteză, săritura în 

lungime/înălțime/cu prăjina, etc); 

Construirea de vestiare și dotarea acestora la standarde actuale; 

Construirea de tribune pentru spectator; 

Construirea și montarea unei instalații de nocturnă; 

Montarea de panouri destinate afișajelor publicitare (pentru atragerea de fonduri). 

Sursa de finanţare Buget Local; 

Fonduri europene. 

Instituţia care 

răspunde de 

realizarea proiectului 

 Consiliul Local 

 

Termen de realizare  2020 
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Indicatori Darea în funcțiune a unui teren comuna Odăile și a anexelor acestuia (vestiare, 

tabelă scor, tribune pentru spectator, instalație de nocturnă, grup sanitar; 

Mărirea continuă a numărului de persoane care vor folosi aceste terenuri. 
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46. Construirea unei case praznicale  

în satele Valea Fântânii și Odăile 

Domeniu Cultură 

Proiectul propus Construirea unei case praznicale în satele Valea Fântânii și Odăile 

 

Cadrul general La nivelul satelor Valea Fântânii și Odăile nu există locații care să poată permită 

organizarea de pomeni, parastase, sau de mese pentru oamenii săraci din localități; 

 

Grup ţintǎ Populația comunei 

 

Obiective Asigurarea tuturor condițiilor necesare pentru ca persoanele sărace să poată lua 

masa zilnică; 

Asigurarea accesului la servicii medicale corespunzătoare; 

Sprijinirea persoanelor defavorizate de pe raza comunei; 

Asigurarea unui loc de desfășurare a meselor bisericșeti (pomeni, parastase, etc). 

Motivația proiectului Pe raza celor două sate  nu există o casă praznicală care să deservească parohiile 

celor două localități; 

Dorința cetățenilor din cele două sate de a avea o casa praznicală; 

Modul de 

implementare al  

proiectului 

Construirea unei clădiri care să aibă utilitatea de casă praznicală; 

Dotarea material completă a acesteia la standarde de siguranță, igienă și confort; 

Dotarea casei praznicale cu un sistem de alarmă și de stingere a incendiilor; 

Atragerea de fonduri private pentru construcția și dotarea casei praznicale. 

 

Sursa de finanţare Buget local; 

Capital privat; 

Fonduri europene. 

Instituţia care 

răspunde de 

realizarea proiectului 

Consiliul Local 

 

Termen de realizare  2020 

Indicatori Construcția unor case praznicale, precum și darea în funcțiune a acestora. 
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47. Finalizarea lucrărilor de execuție și a picturii  

bisericii Sfântul Gheorghe din satul Odăile 

 

Domeniu Cultură 

Proiectul propus Finalizarea lucrărilor de execuție și a picturii bisericii Sfântul Gheorghe din satul 

Odăile 

Cadrul general Lucrările de reabilitare și execuție a picturilor bisericii Sfântul Gheorghe trebuiesc 

finalizate pentru că există riscul degradării acestora în timp; 

Grup ţintǎ Populația comunei 

 

Obiective Crearea unui climat propice pentru desfășurarea slujbelor religioase; 

Crearea și facilitarea accesului la cultură și educație; 

Protejarea patrimoniului cultural; 

Estetizarea așezămintelor de cult. 

Motivația proiectului Necesitatea finalizării lucrărilor de execuție a picturilor din cadrul bisericii Sfântul 

Gheorghe derivă din necesitatea asigurării calității serviciului religios. 

Modul de 

implementare al  

proiectului 

Refacerea picturilor interioare și efectuarea de lucrări de întreținere și restaurare a 

icoanelor 

 

Sursa de finanţare Buget Local; 

Fonduri europene. 

Instituţia care 

răspunde de 

realizarea proiectului 

 Consiliul Local 

 

Termen de realizare  2020 

Indicatori Finalizarea lucrărilor de execuție a picturilor din cadrul bisericii Sfântul Gheorghe, 

satul Odăile. 
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48. Introducerea sistemului Biblionet în toate școlile comunei 

 

Domeniu Cultură, sport și agrement 

Proiectul propus Introducerea sistemului Biblionet în toate școlile comunei 

Cadrul general Inexistența pe raza comunei a unei E-Biblioteci care să cuprindă manuale școlare, 

dicționare, cărți din literatură română și beletristică, etc; 

Facilitarea accesului la educație și cultură prin orice mijloace. 

Grup ţintǎ Populația comunei (elevi, cadre didactice și părinți) 

 

Obiective Crearea unui climat propice pentru desfășurarea programelor educaționale; 

Creșterea nivelului educațional în rândul elevilor; 

Obținerea de rezultate meritorii la olimpiade, fazele naționale și internaționale; 

Crearea unui mediu facil de a avea acces la cărțile din programa școlară; 

Eliminarea timpului de deplasare spre o bibliotecă normală; 

Asigurarea unui program non-stop la care cei interesați vor putea găsi cărțile 

căutate; 

Asigurarea unui număr cât mai mare de cărți, precum și evitarea deteriorării în 

timp a acestora sau inexistența unui spațiu suficient de depozitare.  

Motivația proiectului Desfășurarea cursurilor educaționale în parametrii optimi;  

Mărirea gradului de educaţie și cultură în rândul populației comunei; 

Crearea tuturor premiselor pentru ca elevii să se preocupe de dezvoltarea 

intelectuală; 

Diminuarea costurilor pentru procurarea de manual și cărți. 

Modul de 

implementare al  

proiectului 

Crearea și darea în funcțiune a unui server care să aibă funcția de E-Bibliotecă; 

Dezvoltarea unei rețele de internet locale. 

 

Sursa de finanţare Buget Local; 

Fonduri europene. 

Instituţia care 

răspunde de 

realizarea proiectului 

 Consiliul Local 

 

Termen de realizare  2020 

Indicatori Introducerea sistemului Biblionet în toate școlile comunei și darea în funcțiune a 

acestuia; 

Mărirea gradului de educație în școli; 

Mărirea calității procesului educațional; 

Numărul de utilizatori, vizitatori ai acestui sistem. 
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49. Atragerea de sponsorizări pentru sporirea numărului de cărți aflate 

în posesia Bibliotecii Comunale 

 

Domeniu Cultură 

Proiectul propus Atragerea de sponsorizări pentru sporirea numărului de cărți aflate în posesia 

Bibliotecii Comunale  

Cadrul general Pentru a asigura un acces cât mai larg la educație, numărul cărților trebuie mărit și 

actualizat constant; 

Apariția unor noi titluri de cărți. 

Grup ţintǎ Populația comunei; 

Agenții economici. 

Obiective Actualizarea bazei materiale a bibliotecii; 

Crearea unui climat propice pentru desfășurarea procesului educațional; 

Crearea și facilitarea accesului la cultură, informare, educație; 

Obținerea de către primărie a unor venituri suplimentare prin închirierea cărților 

din dotarea bibliotecii. 

Motivația proiectului Pe piața editorial sunt lansate constant cărți care pot folosi procesului educațional, 

unele dintre acestea fiind introduse în programele școlare actuale 

 

Modul de 

implementare al  

proiectului 

Atragerea de sponsorizări efectuate de agenții economici de pe raza comunei; 

Achiziționarea de cărți; 

Organizarea de activități în urma cărora să fie strânse fonduri (spectacole, lansări 

de carte, vernisaje, etc) 

Sursa de finanţare Buget Local; 

Capital privat 

Fonduri europene. 

Instituţia care 

răspunde de 

realizarea proiectului 

 Consiliul Local 

 

Termen de realizare  2018 

Indicatori Mărirea și actualizarea constant a numărului de cărți aflate în patrimoniul 

Bibliotecii Comunală. 
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50. Promovarea ”Sărbătorii locale a odăienilor” ce are loc în duminica 

din perioada 22 – 26 august a fiecărui an  

 

Domeniu Turism  

Proiectul propus Promovarea ”Sărbătorii locale a odăienilor” ce are loc în duminica din perioada 22 

– 26 august a fiecărui an 

Cadrul general Promovarea ”Sărbătorii locale a odăienilor” va atrage turiști în zonă care pot intra 

în contact cu oferta turistică și economică a zonei; 

Sărbătoarea va promova produsele autohtone.  

Grup ţintǎ Populația comunei; 

Turisți; 

Agenții economici. 

Obiective Promovarea producătorilor autohtoni; 

Promovarea zonei și a produselor autohtone; 

Sprijinirea relațiilor interpesonale pe raza comunei; 

Atragerea de investitori externi; 

Dezvoltarea comerțului și a turismului. 

Motivația proiectului Sărbătoarea locală poate fi un prilej de promovare a valorilor autohtone, precum și 

un prilej de închegare a relațiilor dintre membrii acestei comunități   

Modul de 

implementare al  

proiectului 

Promovarea sărbătorii locale pe pagina web a primăriei; 

Efectuarea de studii pe teren cu privire la modul de organizare al acestei sărbători; 

Realizarea de materiale promoționale și distribuirea acestora pe raza comunei și a 

localităților limitrofe pentru promovarea sărbătorii; 

Crearea de spații publicitare pentru atragerea de fonduri suplimentare; 

Promovarea prin intermediul mijloacelor mass – media județene. 

Sursa de finanţare Buget Local; 

Fonduri europene. 

Instituţia care 

răspunde de 

realizarea proiectului 

Consiliul Local 

 

Termen de realizare  2016 

Indicatori Organizarea sărbătorii locale anual și creșterea continuă a numărului de 

participanți la aceasta; 

Gradul de dezvoltare a comerțului. 
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51. Amenajarea unui parc în curtea Primăriei  

 

 

Domeniu Întărirea capacității administrative 

Proiectul propus Amenajarea unui parc în curtea Primăriei   

 

Cadrul general Asigurarea tuturor condițiilor pentru persoanele care intră în contact cu instituția 

Primăriei, atât ca angajați, cât și ca petenți  

Grup ţintǎ Populația comunei; 

Angajații primăriei. 

Obiective Crearea unui climat propice pentru desfășurarea activităților primăriei; 

Estetizarea spațiului aferent clădirii în care funcționează Primăria; 

Crearea unui spațiu adecvat pauzelor din timpului programului; 

Crearea unui spațiu adecvat pentru persoanele care așteaptă rezolvarea unor petiții 

sau cereri adresate instituției Primăriei, ori venite în audiență; 

Mărirea posibilităților de petrecere a timpului liber; 

Crearea unui spațiu propice primirii unor delegații din afara comunei, județului sau 

țării. 

Motivația proiectului Clădirea Primăriei este una dintre cele mai importante clădiri de pe raza comunei 

Odăile de aceea trebuie ca spațiul din jurul acesteia să ajute la conturarea unei bune 

imagini 

Modul de 

implementare al  

proiectului 

Amenajarea curții interioare prin lucrări de terasare, plantare de gazon, montarea 

iluminatului public, de bănci și coșuri de gunoi, amenajarea unei ciușmele cu apă 

potabilă, precum și a unui loc de fumat, etc); 

Montarea unei instalații automate de irigat. 

 

Sursa de finanţare Buget Local; 

Fonduri europene. 

Instituţia care 

răspunde de 

realizarea proiectului 

Consiliul Local 

 

Termen de realizare  2018 

Indicatori Realizarea amenajării parcului din curtea Primăriei comunei Odăile. 
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52. Amenajarea lacului din satul Odăile   

 

 

Domeniu Turism 

Proiectul propus Amenajarea lacului din satul Odăile   

 

Cadrul general Lacul din satul Odăile poate o sursă importantă pentru bugetul local, precum și 

unul din punctele care pot sprijini turismul și implicit dezvoltarea economică a 

comunei  

Grup ţintǎ Populația comunei; 

Agenții economici; 

Turiștii. 

Obiective Dezvoltarea turismului; 

Crearea de noi posibilități de petrecere a timpului liber pentru locuitorii comunei 

sau turiștii din zonă (pescuit, agreement, etc); 

Crearea de noi locuri de muncă; 

Strângerea de fonduri la bugetul local pentru investiții în alte domenii; 

Prevenirea părăsirii localității de către tineri; 

Estetizarea spațiului communal. 

Motivația proiectului Lacul din satul Odăile poate oferi numeroase metode de a petrece timpul liber, de 

relaxare; 

Lacul poate fi unul din obicetivele turistice prin care vor putea fi atrași turiștii.  

Modul de 

implementare al  

proiectului 

Amenajarea spațiului din jurul lacului prin lucrări de terasare, plantare de gazon, 

montarea iluminatului public, de bănci și coșuri de gunoi, amenajarea unei 

ciușmele cu apă potabilă, precum și a unui loc de fumat, montarea unei instalații 

ecologice de iluminat, etc); 

Montarea unei instalații automate de irigat; 

Construirea de pontoane pentru pescuit; 

Amenajarea unor grătare în aer liber; 

Amenajarea unui spațiu destinat montării corturilor; 

Amenajarea unui grup sanitar cu dușuri; 

Amenajarea, în parteneriat cu mediul privat din comună, a unor unități de 

alimentație public; 

Achiziționarea de bărci pentru plimbări pe suprafața lacului; 

Crearea unui serviciu de salvamar. 

 

Sursa de finanţare Buget local; 

Capital privat 

Fonduri europene. 
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Instituţia care 

răspunde de 

realizarea proiectului 

Consiliul Local 

 

Termen de realizare  2020 

Indicatori Realizarea amenajării lacului din satul Odăile; 

Numărul activităților economice întreprinse în urma amenajării lacului. 
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53. Sprijinirea activităților de agroturism  

 

Domeniu Turism  

Proiectul propus Sprijinirea activităților de agroturism 

Cadrul general Prin sprijinirea activităților de agroturism, zona și comunitatea locală vor avea de 

câștigat din punct de vedere socio - economic 

Grup ţintǎ Populația comunei; 

Turisți; 

Agenții economici. 

Obiective Dezvoltarea turismului în zonă și atragerea investitorilor în servicii de turism și 

alimentație publică; 

Promovarea producătorilor autohtoni și a producătorilor acestora; 

Folosirea la maxim a resurselor turistice ale zonei; 

Crearea de noi locuri de muncă, precum și înființarea unor noi unități de cazare; 

Crearea de noi spații pentru petrecerea timpului liber și de recreere. 

Motivația proiectului Turismul va duce la dezvoltarea socio – economică a zonei. 

   

Modul de 

implementare al  

proiectului 

Înființarea unui centru de informare turistică; 

Realizarea unei pagini web de informare turistică; 

Instalarea de indicatoare de orientare cu poziția punctului de informare turistică; 

Investiții în infrastructura de primire turistică; 

Investitții în activitățile recreaționale; 

Dezvoltarea marketingului serviciilor turistice; 

Realizarea de activități de promovare a agroturismului (întâlniri cu reprezentanți ai 

agențiilor de turism, Ministerul Dezvoltării Regionale, Autorității Naționale pentru 

turism, etc); 

Sprijinirea pentru atragerea de fonduri europene destinate agroturismului. 

 

Sursa de finanţare Buget Local; 

Fonduri europene. 

Instituţia care 

răspunde de 

realizarea proiectului 

Consiliul Local 

 

Termen de realizare  2018 

Indicatori Numărul de noi activități turistice înființate sau sprijinite; 

Volumul total al investițiilor, sprijinului financiar acordat; 

Numărul de noi locuri de muncă create. 
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54. Promovarea patrimoniului natural prin participarea la târguri de 

profil 

 

Domeniu Turism  

Proiectul propus Promovarea patrimoniului natural prin participarea la târguri de profil 

 

Cadrul general Posibilitatea valorificării zonei turistice specifică comunei Odăile trebuie efectuată 

atât pe plan intern, cât și extern, târgurile de turism fiind o bună oportunitate pentru 

aceasta 

Grup ţintǎ Populația comunei; 

Turisții; 

Operatorii din turism, din cadrul pensiunilor, hotelurilor, restaurantelor din zonă. 

 

Obiective Valorificarea și promovarea zonei turistice a comunei; 

Revitalizarea teritoriului; 

Valorificarea produselor turistice tradiționale cu specific local; 

Promovarea zonei comunei Odăile și a serviciilor oferite pe raza acesteia; 

Dezvoltarea turismului prin atragerea investitorilor și a turiștilor; 

Atragerea de investitori externi. 

Motivația proiectului Promovarea adecvată a potențialului turistic va conduce la dezvoltarea turismului 

și implicat la dezvoltarea economică a comunei 

 

Modul de 

implementare al  

proiectului 

Participarea la târguri de turism; 

Identificarea punctelor forte ale turismului din zonă; 

Identificarea și îmbunătățirea ofertei turistice a zonei; 

Organizarea unui târg de turism pe raza comunei. 

Sursa de finanţare Buget local; 

Fonduri europene. 

Instituţia care 

răspunde de 

realizarea proiectului 

Consiliul Local 

 

Termen de realizare  2018 

Indicatori Creșterea economiei locale datorată turismului; 

Gradul de promovare a zonei. 
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55. Achiziţionarea unei maşini pentru colectarea gunoiului 

 

Domeniu Întărirea capacității administrative 

Proiectul propus Achiziţionarea unei maşini pentru colectarea gunoiului  

 

Cadrul general Necesitatea achiziţionării unei maşini pentru colectarea gunoiului vine din 

obligaţia instituţiilor publice de a proteja mediul înconjurător 

Grup ţintǎ Populația comunei 

 

Obiective Protejarea mediului înconjurător la nivelul gospodăriilor de pe raza comunei; 

Colectarea deşeurilor şi evitarea depozitării acestora în locuri neamenajate; 

Transportarea gunoiului în condiţii de igienă; 

Alinierea la standarde europene cu privire la calitatea și protecția mediului; 

Eliminarea costurilor aferente serviciului de salubrizare – colectarea gunoiului; 

Estetizarea spațiului comunal. 

Motivația proiectului Colectarea gunoiului previne poluarea mediului înconjurător; 

Există familii care nu au mijloacele materiale pentru achiziționarea serviciilor de 

salubritate. 

Modul de 

implementare al  

proiectului 

Achiziționarea unei maşini pentru colectarea gunoiului; 

Atragerea de fonduri pentru achiziţionarea unei maşini destinate colectării 

gunoiului. 

 

Sursa de finanţare Buget local; 

Fonduri europene. 

Instituţia care 

răspunde de 

realizarea proiectului 

Consiliul Local 

 

Termen de realizare  2019 

Indicatori Achiziţionarea unei maşini pentru colectarea gunoiului; 

Cantitatea de gunoi colectată; 

Curățenia pe raza comunei. 
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56. Achiziționarea utilajelor pentru deszăpeziri sau lucrări de 

reabilitare a infrastructurii 

 

Domeniu Întărirea capacității administrative 

Proiectul propus Achiziționarea de utilaje pentru deszăpeziri sau lucrări de reabilitare a 

infrastructurii 

Cadrul general În ultima perioadă anotimpul rece a fost bogat în precipitații sub formă de zăpadă, 

fapt ce poate duce la înzăpezirea căilor de acces sau chiar a locuințelor; 

Evitarea unor costuri necesare închirierii de utilaje necesare deszăpeziri sau alte 

lucrări pe raza comunei; 

Amplasarea comunei Odăile într-o zonă deluroasă.   

Grup ţintǎ Populația comunei; 

Agenții economici. 

Obiective Prevenirea situațiilor în care unele căi de access au locuințe pot fi înzăpezite pe 

perioada iernii; 

Eficientizarea cheltuielilor la nivel local prin economisirea sumelor aferente 

închirierii utilajelor menționate mai sus; 

Crearea unei surse de venit (amortizarea investiției la început) prin închirierea 

utilajelor menționate mai sus; 

Prevenirea inundațiilor prin efectuarea de lucrări de întreținere a islazului; 

Estetizarea spațiului comunal.  

Motivația proiectului Folosirea fondurilor destinate închirierii utilajelor care fac obiectul prezentului 

proiect într-o altă destinație, în folosul comunității; 

Funcționarea 24 din 24 a unui serviciu la nivelul primăriei cară să poată interveni 

cu promptitudine în situații de calamități naturale (înzăpeziri, ploi abundente, etc) 

Modul de 

implementare al  

proiectului 

Achiziționarea de utilajelor, cum ar fi basculantă, buldozer, autogreder, etc; 

Instruirea personalului destinat să folosească aceste utilaje; 

Oferirea spre închiriere a utilajelor (după achiziționare). 

Sursa de finanţare Buget local; 

Fonduri europene. 

Instituţia care 

răspunde de 

realizarea proiectului 

Consiliul Local 

 

Termen de realizare  2018 

Indicatori Îmbunătățirea activității primăriei, precum și lărgirea domeniilor de intervenție cu 

mijloace specifice în situații de urgență. 
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57. Achiziționarea unei autospeciale de pompieri 

 

 

Domeniu Întărirea capacității administrative 

Proiectul propus Achiziționarea unei autospeciale de pompieri 

 

Cadrul general Necesitatea asigurării unei unități civile de pompieri care să deservească locuințele 

de pe raza comunei Odăile pentru diminuarea timpului de reacție în caz de 

incendiu și astfel, diminuarea pagubelor produse 

Grup ţintǎ Populația comunei; 

Agenții economici. 

Obiective Diminuarea timpului de intervenție în caz de incendii și alte situații de urgență 

(inundații, secetă, etc); 

Diminuarea pagubelor produse în urma incendiilor; 

Protejarea avutului public și privat; 

Asigurarea unui serviciu permanent destinat stingerii incendiilor; 

Sprijinirea populației în cazuri de secetă prelungită. 

Motivația proiectului Prevenirea și stingerea incendiilor printr-un serviciu propriu va duce la creșterea 

încrederii populației în instituția Primăriei; 

Distanța mare dintre municipiului Buzău și comuna Odăile (43,7 km). 

Modul de 

implementare al  

proiectului 

Achiziționarea unei autospeciale de pompieri; 

Crearea unui serviciu de permanență, în cadrul primăriei, destinat intervenției în 

caz de urgență; 

Construirea unui garaj pentru autospeciala de pompieri; 

Susținerea de cursuri în parteneriat cu specialiști din cadrul ISU Buzău pentru 

pregătirea personalului care va folosi autospeciala. 

 

Sursa de finanţare Buget Local; 

Fonduri europene. 

Instituţia care 

răspunde de 

realizarea proiectului 

Consiliul Local 

 

Termen de realizare  2018 

Indicatori Rachiziționarea unei autospeciale destinată stingerii incendiilor; 

Micșorarea timpului de reacție în caz de incendiu sau alte situații de urgență. 
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58. Înființarea unor societăți private pentru apă și pentru salubrizare 

 

Domeniu Întărirea capacității administrative 

Proiectul propus Înființarea unor societăți private pentru apă și pentru salubrizare 

 

Cadrul general Serviciile publice de apă și salubrizare a localităţilor fac parte din sfera serviciilor 

comunitare de utilităţi publice necesare pentru asigurarea condițiilor de trai decent, 

precum și asigurarea protecției mediului înconjurător 

Grup ţintǎ Populația comunei; 

Agenții economici. 

 

Obiective Satisfacerea nevoilor de apă și salubrizare ale populaţiei, ale instituţiilor publice şi 

ale agenţilor economici de pe teritoriul comunei; 

Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale populaţiei; 

Susţinerea dezvoltării economico-sociale a localităţilor; 

Stimularea mecanismelor economiei de piaţă; 

Dezvoltarea durabilă a serviciilor; 

Protecţia şi conservarea mediului înconjurător şi a sănătăţii populaţiei; 

Respectarea cerinţelor din legislaţia actuală privind protecţia mediului referitoare 

la salubrizarea localităţilor 

Motivația proiectului Serviciile publice de apă și salubrizare sunt activități de utilitate public și interes 

economic general care au drept scop asigurarea apei potabile și a serviciilor de 

salubrizare pentru toții locuitorii comunei, și implicit îmbunătățirea nivelului de 

trai 

Modul de 

implementare al  

proiectului 

Înființarea serviciilor publice de apă și salubrizare; 

Pregătirea specialiștilor care să își desfășoare activitatea în aceste două servicii; 

Urmărirea situației din teren pentru a se vedea progresele aduse de înființarea celor 

două servicii. 

Sursa de finanţare Buget Local; 

Fonduri europene. 

Instituţia care 

răspunde de 

realizarea proiectului 

Consiliul Local 

 

Termen de realizare  2017 

Indicatori Înființarea și funcționarea oprimă a serviciilor publice de apă și salubrizare. 
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59. Acte de identitate și de stare civilă realizate pentru toată populația 

comunei 

 

Domeniu Întărirea capacității administrative 

Proiectul propus Acte de identitate și de stare civilă realizate pentru toată populația comunei 

Cadrul general Verificarea situației actuale a actelor de identitate și de stare civilă ale persoanelor 

care au domiciliul pe raza comunei   

Grup ţintǎ Locuitorii de pe raza comunei 

 

Obiective Crearea unui climat de siguranță la nivelul comunei; 

Cunoașterea persoanelor care își au domiciliul pe raza comunei; 

Prevenirea infracțiunilor săvârșite de persoane voiajoare; 

Acordarea corectă a ajutoarelor din partea primăriei. 

Motivația proiectului Pe teritoriul comunei pot exista persoane care nu au actualizat actul de identitate 

(viză de flotant sau reședință); 

Prevenirea faptelor infracționale de persoane care nu își au domiciliul pe raza 

comunei 

Modul de 

implementare al  

proiectului 

Colaborarea cu organele competente (poliție, Serviciul Județean de Evidență 

Informatizată a Populației Buzău, Ofițerul de stare civilă) pentru întocmirea unei 

evidențe reale a situații cu privire la actele de identitate a persoanelor de pe raza 

comunei  

Sursa de finanţare Buget Local; 

Fonduri europene. 

Instituţia care 

răspunde de 

realizarea proiectului 

 Consiliul Local 

 

Termen de realizare  2015 

Indicatori Un număr redus de persoane care posedă acte de identitate neconforme cu situația 

reală a acestora. 
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60. Înființarea împreună cu localitățile învecinate a unui nou Grup de 

Acțiune Locală sau aderarea la o asociație de acest fel deja existentă 

 

Domeniu Întărirea capacității administrative 

Proiectul propus Înființarea împreună cu localitățile învecinate a unui nou Grup de Acțiune Locală 

(GAL) sau aderarea la o asociație de acest fel deja existentă  

 

Cadrul general Fragmentarea administrativă, insuficiența veniturilor proprii, capacitățile financiare 

proprii limitate de accesare a fondurilor europene sunt probleme care constituie un 

real obstacol în dezvoltarea comunităților rurale din teritoriul vizat; 

Grupurile de acţiune locală sunt un parteneriat public-privat între autorităţile la 

nivel local, societăţi comerciale şi ONG-uri. Odată aprobate proiectele, GAL-urile 

nou formate urmează sa pună în aplicare proiectele pentru care au primit 

finantarea. 

Grup ţintǎ Populația comunei; 

Agenții economici. 

 

Obiective Furnizarea asistenței tehnice necesare, generând idei noi, ajutând la eliminarea 

conflictelor care pot exista în fiecare comunitate; 

Crearea unei culturi de a munci împreună pentru scopuri comune și crearea unei 

imagini și identități puternice a teritoriului; 

Dezvoltarea turistică, socio - economică a zonei;  

Oferirea de posibilităţi suplimentare pentru agenţii economici locali de accesare a 

fondurilor nerambursabile; 

Întărirea relaţiilor cu zonele învecinate, member ale aceluiaşi GAL şi 

îmbunătăţirea capacităţii de absorbţie a fondurilor nerambursabile ale angajaţilor 

din primării. 

  

Motivația proiectului Un program util pentru economie, în special pentru mediul rural, este cel al 

Grupurilor Locale de Acţiune, prin care companiile, împreună cu autorităţile 

locale, pot "depista" problemele comunităţilor şi orienta banii europeni către 

rezolvarea acestora; 

GAL – ul poate susţine schimbul de experienţă între comune aflate într-un spaţiu 

geografic omogen. 

Modul de 

implementare al  

proiectului 

Realizarea de acțiuni pentru promovarea conceptului de GAL; 

Elaborarea materialelor informative privind GAL şi distribuirea acestora; 

Instruirea personalului implicat în pregătirea și implementarea strategiilor de 

dezvoltare locală; 

Efectuarea de studii care să furnizeze informații despre teritoriu; 

Organizarea de întâlniri pentru consultarea partenerilor şi stabilirea priorităţilor în 
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legatură cu proiectele; 

Organizarea de întâlniri  privind cooperarea cu alte GAL-uri din ţară; 

Sursa de finanţare Buget Local; 

Fonduri europene. 

Instituţia care 

răspunde de 

realizarea proiectului 

Consiliul Local 

 

Termen de realizare  2014 

Indicatori Înființarea unui Grup de Acţiune Locală; 

Dezvoltarea socio – economică a zonei aferente GAL - ului. 
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61. Introducerea sistemului de încălzire centralizată în clădirea 

Primăriei comunei Odăile 

 

 

Domeniu Întărirea capacității administrative 

Proiectul propus Introducerea sistemului de încălzire centralizată în clădirea Primăriei comunei 

Odăile  

Cadrul general Clădirea în care funcționează actualmente primăria necesită dotarea cu o centrală 

termică pentru desfășurarea activității zilnice în condiții decente 

Grup ţintǎ Populația comunei; 

Angajații primăriei. 

Obiective Crearea unui climat propice pentru desfășurarea activității în incinta primăriei; 

Crearea și facilitarea accesului la serviciile oferite de instituția primăriei; 

Protejarea patrimoniului și arhivei primăriei (de egrasie, mucegai, umiditate 

necontrolată, etc); 

Estetizarea clădirii și eficientizarea cheltuielilor aferente încălzirii printr-o 

termoizolare corespunzătoare; 

Crearea unui spațiu adecvat pentru persoanele care așteaptă rezolvarea unor petiții 

sau cereri adresate instituției Primăriei. 

Motivația proiectului Clădirea Primăriei este una dintre cele mai importante clădiri de pe raza comunei 

Odăile de aceea trebuie să respecte toate standardele de siguranță, igienă și confort 

Modul de 

implementare al  

proiectului 

Realizarea de lucrări de termoizolare; 

Instalarea unei central termice (efectuarea unui studiu pentru stabilirea gradului de 

necessitate) 

 

Sursa de finanţare Buget Local; 

Fonduri europene. 

Instituţia care 

răspunde de 

realizarea proiectului 

Consiliul Local 

 

Termen de realizare  2016 

Indicatori Asigurarea tuturor condițiilor ambientale, indiferent de temperature exterioară. 
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61. Reabilitarea sediului Postului de Poliție Comunală 

 

Domeniu Întărirea capacității administrative 

Proiectul propus Reabilitarea sediului Postului de Poliție Comunală 

 

Cadrul general Sediul Postului de Poliție Comunală necesită lucrări de amenajare, consolidare, 

termoizolare, precum și lucrări de dotare la standarde europene a spațiilor 

interioare 

Grup ţintǎ Populația comunei; 

Polițiștii din comună. 

Obiective Crearea unui climat propice pentru desfășurarea activităților zilnice; 

Crearea și facilitarea procesului juridic; 

Crearea condițiilor de siguranță, igienă și confort pentru desfășurarea procesului 

juridic; 

Protejarea documentelor și mijloacelor materiale de probă aflate în custodia 

organelor de poliție; 

Dotarea cu mijloace materiale moderne a Postului de Poliție; 

Estetizarea clădirii. 

Motivația proiectului Clădirea Postului de Poliție nu mai poate asigura desfășurarea activităților judiciare 

în condiții de siguranță și confort; 

Necesitatea protejării de fenomene meteo, precum și de fenomenul infracțional, a 

postului de poliție. 

Modul de 

implementare al  

proiectului 

Reabilitarea clădirii Postului de Poliție prin lucrări de refacere a acoperișului și de 

termoizolare a acestuia cât și a pereților exterior, schimbarea tâmplăriei, a ușilor, 

dotarea interioară cu sisteme de climatizare, alarmare și prevenire a incendiilor, 

refacerea dușumelei; 

Asigurarea unei dotări corespunzătoare. 

Sursa de finanţare Buget Local; 

Fonduri europene. 

Instituţia care 

răspunde de 

realizarea proiectului 

 Consiliul Local 

 

Termen de realizare  2016 

Indicatori Reabilitarea și modernizarea clădirii Postului de Poliție Odăile. 

 

 

 


