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CCoonntteexxttuull eellaabboorr ăărrii ii SSttrr aatteeggiieeii  şşii ddeessccrr iieerreeaa pprr oocceessuulluu ii 
 

Strategia de dezvoltare locală a comunei  Breaza pentru perioada 2014-2020 a fost realizata pe o 
perioada de 7 ani. Aceasta urmareste dezvoltarea durabila prin valorificarea potentialului local pentru a 
fi in concordant cu obiectivul general al Planului  National de Dezvoltare 2014-2020.  
Prezentul document este realizat la solicitarea reprentantilor comunei Breaza din judetul Buzau si 
reflecta atitudinea locuitorilor cu privire la prioritatea de dezvoltare pe urmatorii 7 ani. 
Soluţionarea problemelor locale şi implementarea proiectelor de dezvoltare utilizând posibilitatea de 
accesare a fondurilor comunitare prin programele operaţionale sectoriale. 

 

Absorbţia fondurilor comunitare, la care se adaugă contribuţia de cca. 15–30% a Guvernului 
României, este în mare măsură condiţionată de: 

 

� capacitatea  viitorilor  beneficiari  de  a  prezenta  programe  de  dezvoltare  argumentate  şi 
coerente, care răspund problemelor critice şi priorităţilor de dezvoltare de la nivel local, 

 

� capacitatea  de  realizare  de  parteneriate  care  să  asigure  corelarea  iniţiativelor  locale  şi 
inscrierea în priorităţile de dezvoltare regională şi naţională, 

 

�   capacitatea de pregătire a proiectelor şi capacitatea managerială pentru implementarea cu 
succes a acestora. 

 

Strategia de dezvoltare locala 2014-2020 a vizat şi creşterea capacităţii de planificare şi parteneriat a 
membrilor comunităţii Breaza, întărind astfel capacitatea de absorbţie a fondurilor europene la nivel 
local, printr-o abordarea inovativă cu obţinerea următoarelor rezultate: 

 

�   identificarea şi promovarea intereselor reale ale comunităţii, 
 

�   promovarea dialogului social şi îmbunătăţirea comunicării între toţi actorii dezvoltării de la 
nivelul comunităţii, 

 

�   implicarea activă a actorilor de la nivel local în procesul decizional legat de viitorul dezvoltării 
comunităţii şi în iniţierea de proiecte, 

 

�   corelarea iniţiativelor şi strategiilor locale cu cele de la nivel judeţean şi regional, 
 

�   asumarea responsabilităţilor şi consolidarea relaţiilor de colaborare între actorii de la nivel loca l 
în vederea creşterii şanselor de accesare a fondurilor europene. 
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AA bb oo rr dd aa rr ee aa şş ii aa cc tt oo rr ii ii ii mm pp ll ii cc aa ţţ ii 
Metodologia de elaborare a strategiei de dezvoltare locală este prezentată schematic în tabelul 
următor: 

 
Informarea Cetăţenilor 

Studiu diagnostic - Cartea Albă 
Situaţia comunei Analiza SWOT 
Percepţia cetăţenilor – 
Identificarea Problemelor 

Ancheta de opinie 

 
Procesul Participării Publice 

Crearea unui instrument 
instituţional 

Forum şi echipa de planificare Ancheta de opinie 

 
F1 - Identificarea nevoilor, problemelor şi cauzelor, 
descrierea stării actuale a comunităţii – probleme, cauze, efecte, 
oportunităţi 

Analiza SWOT 

 
F2  –  Elaborarea  viziunii  în  perspectiva  anului  2020  şi 
stabilirea direcţiilor strategice de dezvoltare 

Viziune şi direcţii strategice 

 
F3 – Formularea obiectivelor strategice                                               Obiective strategice 

 
F4 – Idei de programe şi proiecte prin care vor fi „atacate” 
ţintele, analiza compatibilităţii cu viziunea şi cu obiectivele 
strategice 

Analiza Câmpului de Forte 

 
 
 

F5 – Concretizarea strategiei şi a planului de acţiune;                       Dezbaterea şi adoptarea 
strategiei şi a planului de 
acţiune 

 
Implementare Condiţii de implementare 
Monitorizare şi evaluare Indicatori de evaluare 

 

SS tt rr aa tt ee gg ii aa  dd ee  dd ee zz vv oo ll tt aa rr ee  ll oo cc aa ll ăă  este rezultatul unui proces complex de analize, dezbateri şi 
lucru în plen şi în echipe mixte pe domenii de interes, facilitat de experţi, care a avut următoarele etape: 

 

I.        PPrroocceessuull ddee ccuulleeggeerree ddee ddaattee şşii iinnffoorrmmaaţţiiii, în cadrul căruia au fost colectate 
 

A.   date cantitative privind profilul comunităţii (teritorial, demografic, ocupaţional, instituţional, 
servicii etc.) din diversele surse de la nivel local şi judeţean, 

 

B.   date calitative privind percepţia populaţiei referitor la problemele cu care se confruntă 
comunitatea, prin realizarea unei Anchete de opinie. 

 

Datele obţinute au fost procesate şi interpretate în cadrul unui document intitulat „„CCaarrtteeaa AAllbbăă aa 
CCoommuunneeii BBrreeaazzaa –– SSttuuddiiuu ddiiaaggnnoossttiicc pprriivviinndd ssiittuuaaţţiiaa eexxiisstteennttăă şşii ppootteennţţiiaalluull ddee ddeezzvvoollttaarree 
llooccaallăă””. 

 

În cadrul acestei etape a rezultat şi componenţa echipei de planificare formată din liderii de opinie 
locali aşa cum au fost aceştia recunoscuţi şi nominalizaţi de respondenţii Anchetei de opinie. 
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II.      PPrroocceessuull ppaarrttiicciippaattiivv ddee  eellaabboorraarree aa ssttrraatteeggiieeii ddee ddeezzvvoollttaarree llooccaallăă şşii ddee lluuaarree aa ddeecciizziieeii 

privind viitorul comunei  prin care actorii locali – echipa de planificare, în cc aa dd rr uu ll  AA tt ee ll ii ee rr uu ll uu ii dd 
ee ll uu cc rr uu , au parcurs logica unui proces de planificare strategică: 

 
–  S-a pornit de la stabilirea unei înţelegeri 

comune  a  ss ii tt uu aa ţţ ii ee ii   ee xx ii ss tt ee nn tt ee ,  pe 
baza documentului „Cartea Albă a 
comunei Breaza   – SSttuuddiiuu ddiiaaggnnoossttiicc 
pprriivviinndd ssiittuuaaţţiiaa eexxiisstteennttăă şşii ppootteennţţiiaalluull 
ddee ddeezzvvoollttaarree llooccaallăă”, identificându-se şi 
analizându-se problemele şi 
oportunităţile şi definindu-se prin consens 
şi conştientizându-se problemele majore 
prioritare şi oportunităţile care pot fi 
fructificate pentru soluţionarea acestor 
probleme. 

 
- S-a definit ss ii tt uu aa ţţ ii aa  dd oo rr ii tt ăă  îî nn  22 00 22 00 
(vviizziiuunneeaa ddee ddeezzvvoollttaarree aa ccoommuunneeii ,, aaşşaa ccuumm 
vvaa aarrăăttaa aacceeaassttaa îînn aannuull 22002200), din care au 

rezultat 4  d o m e n i i strategice de dezvoltare ale comunei (infrastructura tehnico-edilitară, socială, 
culturală şi de agrement, dezvoltare economică durabilă şi protecţia mediului, populaţia şi forţa de muncă, 
administraţie locală),  aflate în concordanţă cu datele şi indicatorii definiţi prin studiul „Cartea Albă” şi cu 
percepţia populaţiei privind problemele majore. 
 

– S-au identificat căile şi modalităţile care conduc la realizarea viitorului dorit pentru fiecare 
domeniu strategic, adică  pachetele de programe şi proiecte  care rezolvă problemele 
majore cu care se confruntă comuna . 

 
– S-a creionat planul de implementare, definind responsabilii de iniţierea proiectelor, s-au 

identificat roluri şi capacităţi de implicare, şi s-a gândit o structură de sprijin pentru 
implementarea, monitorizarea şi evaluarea strategiei. 

 
Procesul de consultare a comunităţii a demarat cu 2 săptămâni înainte de începerea Atelierului de 
lucru pentru elaborarea strategiei de dezvoltare locală, prin desfăşurarea unei anchete de opinie pe un 
eşantion reprezentativ de 50 persoane din satele componente, datele obţinute fundamentându -le pe 
cele obţinute în cercetarea cantitativă. 
Astfel, la întrebarea „CCaarree ccoonnssiiddeerraaţţii ccăă  ssuunntt cceellee mmaaii iimmppoorrttaannttee pprroobblleemmee ccuu ccaarree ssee ccoonnffrruunnttăă 
cceettăăţţeenniiii ddiinn ccoommuunnaa dduummnneeaavvooaassttrrăă??””,, aceştia au identificat următoarele probleme: 
 
� Drumurile din sat şi din afara satului sunt proaste – 97 puncte 
� Modernizarea sistemului rutier – 97 puncte 
� Lipsă reţea de canalizare – 83 puncte 
� Reabilitarea si modernizarea unitatilor de invatamant din comuna – 76 puncte 
� Construirea unei gradinite cu program prelungit – 74 puncte 
� Lucrari de cadastru imobiliar intravilan si extravilan, reactualizare PUG – 60 puncte 
� Lipsa unei reţele de distribuție a gazelor naturale – 57 puncte 
� Lipsa permanenţei medicale – 50 puncte 
� Lipsa unui sistem de colectare selectiva a deşeurilor menajere – 40 puncte 
� Reabilitarea si modernizarea caminelor culturale – 35 puncte 
� Realizarea a lucrarilor de regularizare a torentilor pentru prevenirea si reducerea consecintelor 

distructive ale inundatiilor – 30 puncte 
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� Lucrari de reabilitare a retelei de iluminat public – 35 puncte 
� Dotari pentru interventii in caz de situatii de urgent – 30 puncte 
� Dotari ale administratiei locale – 25 puncte 
� Realizare de alei pietonale – 25 puncte 
� Dotari cu utilaje si echipamente pentru serviciul de gospodarile comunala si salubritate – 23 puncte 
� Construirea unui complex social pentru persoane in varsta – 20 puncte 
� Amenajare si dotare a unui centru de joaca si recreere – 18 puncte 

 

 

Pe parcursul procesului de elaborare a strategiei (Atelierul de lucru pentru elaborarea Strategiei d e 
dezvoltare locală) au fost implicaţi direct în grupurile de lucru şi dezbateri 36 actori locali, factori de 
decizie din administraţia publică locală şi reprezentanţi ai sectorului neguvernamental şi privat, i mplicaţi 
în dezvoltarea teritoriului şi a infrastructurii, în activităţi economice, în problematica socială şi protecţia 
mediului, din următoarele instituţii şi organizaţii: 

 

•    Primăria comunei – primar, secretar şi personal din aparatul tehnic de specialitate 
 

•    Consiliul local – consilieri locali 
 

•    Alte autorităţi locale – învăţământ, sănătate, poliţie, personal clerical 
 

•    Cetăţeni 
 

•    Societate civilă 
 

•    Întreprinzători locali 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                   

                                                        13%             
3%

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
29%

 
                        18% 
 
 

 
 
 

11% 

 

 

26% 

 
 
 
 
 
 
APL             CETĂŢENI             ÎNVĂŢĂMÂNT              SECTOR PRIVAT             PREOŢI            POLIŢIA 
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PP rr ii nn cc ii pp ii ii dd ee aa bb oo rr dd aa rr ee aa dd ee zz vv oo ll tt ăă rr ii ii ll oo cc aa ll ee 
 

11 ..      ÎÎ nn ss cc rr ii ee rr ee aa SS tt rr aa tt ee gg ii ee ii îî nn pp rr ii oo rr ii tt ăă ţţ ii ll ee nn aa ţţ ii oo nn aa ll ee şş ii rr ee gg ii oo nn aa ll ee 
 

Abordarea dezvoltării locale a comunei  a ţinut cont de priorităţile naţionale de dezvoltare, definite prin 
Planul Naţional de Dezvoltare 2014 – 2020 (PND), Orientările Strategice Comunitare (OSC) şi Liniile 
Directoare Integrate ale Uniunii Europene pentru Creştere Economică şi Locuri de Muncă: 

 

�    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 

 

Modul de structurare a programelor şi a proiectelor a urmărit, de asemenea, înscrierea în Planul de 
Dezvoltare Regională 2014 - 2020 a Regiunii Sud-est. 

 

22 ..      PP rr oo mm oo vv aa rr ee aa uu nn ee ii dd ee zz vv oo ll tt ăă rr ii ii nn tt ee gg rr aa tt ee 
 

Abordarea dezvoltării locale a urmărit integrarea şi corelarea soluţiilor propuse pentru domeniile 
prioritare de dezvoltare ale comunei: domeniul infrastructura tehnico-edilitară, socială, culturală şi de 
agrement, domeniul dezvoltare economică durabilă şi protecţia mediului, domeniul populaţie şi forţă de 
muncă, domeniul administraţie locală. 

 

Acest lucru este reflectat în faptul că obiectivele strategice propuse pentru fiecare domeniu de 
dezvoltare sunt coerente şi corelate, şi 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. 

 

33 ..      PP uu nn ee rr ee aa îî nn vv aa ll oo aa rr ee aa rr ee ss uu rr ss ee ll oo rr ll oo cc aa ll ee 
 

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 stimularea capacităţii de inovare 
şi adaptare la contextul şi oportunităţile prezente, cu diversificarea ofertei de produse şi servicii, şi cu 
creşterea valorii adăugate a produselor şi serviciilor produse local şi destinate consumatorilor din afara 
localităţii. 

 

Valorificarea potenţialului local are în vedere administrarea eficientă, transparentă şi responsabil ă a 
bunurilor publice: infrastructură şi echipamente, spaţii publice inclusiv patrimoniul natural şi cultural 
care trebuie pus în valoare, dar, în acelaşi timp protejat şi păstrat pentru generaţiile viitoare. 
Valorificarea resurselor înseamnă utilizarea acesora sub formă de CAPITAL pentru dezvoltarea 
economică şi socială. 

 

4.     PP aa rr tt ii cc ii pp aa rr ee   şş ii  pp aa rr tt ee nn ee rr ii aa tt  îî nn  rr ee zz oo ll vv aa rr ee aa  pp rr oo bb ll ee mm ee ll oo rr  pp rr ii oo rr ii tt aa rr ee  //  rr ee aa ll ii zz aa rr ee aa 
oo bb ii ee cc tt ii vv ee ll oo rr cc oo mm uu nn ee 

 

Ideea fundamentală care a stat în centrul procesului de elaborare a strategiei de dezvoltare locală a 
comunei BREAZA a fost p a r t i c i p a r e a ş i p a r t e n e r i a t u l a c t o r i l o r  l o c a l i  în vederea 
stimulării şi dezvoltării de activităţi care să conducă la îmbunătăţirea calităţii vieţii celor care trăiesc în 
comună, inclusiv a celor săraci şi marginalizaţi. 

 

Această abordare se bazează pe ideea CAPITALULUI SOCIAL, ca factor esenţial în dezvoltare, care 
explică succesul procesului de dezvoltare pe baza capacităţii actorilor locali de a se implica în proces şi 
de a influenţa formularea politicilor publice din diverse domenii. 

 

În cadrul atelierelor de lucru şi planificare s-a acordat atenţie: 
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�   cantităţii şi calităţii interacţiunilor dintre participanţi, grupuri şi instituţii 

�   creşterii nivelului de încredere şi toleranţă 
 

�   construirii spiritului de asociabilitate şi conştientizării nevoii de coeziune socială 
 

Pe  parcursul  procesului  de  elaborare  a  strategiei  s-a  urmărit  rreeaalliizzaarreeaa  ppaarrtt iicciippăărriiii  şşii  sstt iimmuullaarreeaa 
ppaarrtteenneerriiaatteelloorr prin următoarele instrumente: 

 

�  Cooptarea  tuturor celor  interesaţi să  participe  la evenimentele  şi activităţile  organizate  în 
vederea elaborării strategiei prin acţiuni locale de informare 

 

�  Consultarea  actorilor  locali  pentru  identificarea  problemelor  majore  cu  care  se  confruntă 
comuna şi identificarea percepţiilor privind şansele de dezvoltare ale comunei 

�      Implicarea directă în procesul de luare a deciziilor a peste 35 de persoane 
 
 
 

RReezzuullttaatteellee pprroocceessuulluu ii ddee ppllaannii ffiiccaarr ee ssttrraatteeggiiccăă  ppaarr ttiicciippaattiivvăă ::  SS TT RR AA TT EE GG II AA 
DD EE DD EE ZZ VV OO LL TT AA RR EE LL OO CC AA LL ĂĂ AA CC OO MM UU NN EE II BBRREEAAZZAA ,, 22 00 1144 –– 22 00 22 00 

 

RReezzuullttaatteellee pprroocceessuulluuii ddee ppllaanniiff iiccaarree ssttrraatteeggiiccăă  ppaarrttiicciippaattiivvăă sunt concretizate în prezentul document şi 
în anexele sale. În acest document sunt cuprinse: 
� Analiza mediului intern şi extern al comunei 

Analiza SWOT a comunei   a fost dezbătută şi adoptată de către echipa de planificare în cadrul 
primei  întâlniri  de  lucru  a  Atelierului de  planificare  strategică  participativă. În  grupuri de  lucru 
facilitate de consultanţii de dezvoltare comunitară din cadrul echipei de proiect, s-au utilizat şi datele 
şi informaţiile conţinute în „Cartea Albă a comunei  – Studiu diagnostic privind situaţia existentă şi 
potenţialul de dezvoltare locală” ce conţine şi ancheta de opinie privind percepţia locuitorilor din 
comună referitor la starea actuală a comunităţii, şi în plen s-a efectuat şi o prioritizare a problemelor 
de soluţionat şi a oportunităţilor de fructificat pentru dezvoltarea viitoare a comunei . 

� Viziunea de dezvoltare a comunei , pentru anul 2020 
La întâlnirea de lucru dedicată elaborării viziunii de dezvoltare, pe grupuri mixte de lucru, pe domenii 
de interes, membrii echipei de planificare au schiţat viitorul dorit al comunei. În plen, cu sprijin ul 
consultanţilor  de dezvoltare comunitară, rezultatele  grupurilor  s-au analizat şi dezbătut şi, prin 
integrarea tuturor ideilor, s-a elaborat Viziunea de dezvoltare a comunei pentru anul 2020, care a 
fost adoptată de către participanţi prin consens. În cadrul viziunii au fost identificate 4 domenii 
strategice prioritare de dezvoltare ale comunei . 

� Obiectivele strategice de dezvoltare locală 
Întâlnirile  următoare  de  lucru ale echipei de planificare, facilitate  de  consultanţii de dezvoltare 
comunitară,  s-au  axat  pe  determinarea  obiectivelor  strategice  de  dezvoltare,  corespunzătoare 
fiecărei direcţii strategice. Rezultatele fiecărui grup de lucru, mixt şi specializat pe câte un domeniu, 
au fost dezbătute şi analizate în plen şi, prin consens, au fost adoptate obiectivele finale. 

� Programe şi proiecte de dezvoltare 
Urmând aceeaşi metodologie de lucru facilitat de consultanţiii de dezvoltare comunitară (în grupuri 
şi în plen), în următoarele întâlniri de lucru s-au identificat priorităţile de dezvoltare ale comunei, 
rezultând, în cadrul fiecărui obiectiv strategic, idei de programe şi proiecte importante, realiste, 
fezabile şi care implică angajamentul asumat al factorilor de decizie şi al membrilor comunităţii. 

� Structura de sprijin pentru implementarea, monitorizarea şi evaluarea strategiei 
În cadrul ultimei întâlniri de lucru facilitată de către consultanţii de dezvoltare comunitară, membrii 
echipei de planificare, ca reprezentanţi ai instituţiilor, sectorului privat sau ai grupurilor de ce tăţeni, 
şi-au negociat roluri şi responsabilităţi, rezultând şi o propunere de creare a unui c entru local pentru 
implementarea, monitorizarea şi evaluarea strategiei de dezvoltare a comunei . 

� Documentul final a fost redactat şi completat de către echipa de proiect cu tipuri de indicatori de 
succes ai implementării Strategiei şi cu posibile surse de finanţare ale programelor şi proiectelor 
din cadrul Strategiei. 
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ANALIZA SWOT PENTRU COMUNA BREAZA 
 
 
 
 
 
 

POZIŢIE GEOGRAFICĂ, ŞI ADMINISTRAŢIE LOCALĂ 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 
Aşezare bună, acces la drumul european E 577 
care leagă capitala de nordul ţării 

 

Posibilităţi reduse de cofinanţare a proiectelor din 
fonduri europene nerambursabile. 

 

Administraţia publică locală receptivă şi deschisă 
Resurse financiare locale insuficiente pentru sprijinirea 
şi promovarea unor investiţii. 

Existenţa unui portofoliu de proiecte care vizează 
modernizarea infrastructurii tehnico – edilitare şi 
sociale, care urmează a fi promovate în vederea 
obţinerii finanţării 

 

Lipsa unui mecanism de informare/consultare a 
cetăţenilor, a practicii consultării publice la nivel de sat 
şi de comuna 

 

 
Existenţa site-ului comunei 

Interes scăzut şi acces limitat la informaţiile privind 
legislaţia şi oportunităţile de finanţare şi creditare a unor 
proiecte edilitare, economice, sociale şi de mediu 

 Lipsa acţiunilor de promovare activă a imaginii şi 
numelui comunei 

 Lipsa unei strategii de dezvoltare locală 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

Programe guvernamentale pentru agricultură, 
mediu, sănătate, turism, învăţământ etc. 

Competiţia altor comune, oraşe, asociaţii intercomunale 
etc. pentru obţinerea de fonduri europene 

Posibilitatea accesării finanţărilor nerambursabile oferite 
de Programele Operaţionale Sectoriale (P.O.S.) 

Competiţia altor localităţi pentru obţinerea de resurse 
din redistribuţia bugetară 

Construcţia Coridorului IX Paneuropean, Ploieşti – 
Albiţa – element de potenţial în dezvoltarea zonei 

 

Costuri mari de conformare la standardele de mediu 

Infiinţarea Grupurilor de Acţiune Locală (GAL) care 
contribuie la atragerea de finanţări şi dezvoltarea 
de parteneriate pentru implementarea unor 
proiecte în comun. 

 

 
Lipsa de interes şi implicare în rezolvarea 
problemelor comunităţii 

Posibilitatea acordării de facilităţi fiscale 
actualilor şi potenţialilor investitori pentru 
relansarea activităţilor economice din comună 
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POPULAŢIA ŞI FORŢA DE MUNCĂ 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

Forţă de muncă disponibilă şi accesibilă la costuri 
relativ reduse, cu o paletă relativ diversificată de 
calificări 

 

Spor natural negativ al populaţiei, scăderea constantă 
a numărului de locuitori 

 

Sold migrator pozitiv înregistrat constant pe o 
perioadă relativ îndelungată 

Fenomenul de îmbătrânire a populaţiei prezent în toate 
satele componente, dar manifestat mai pregnant în 
satul Badeni 

Repartiţie echilibrată a populaţiei pe sate, nu există 
sate depopulate 

 

Ponderea scăzută a populaţiei active în total populaţie 

 Nivel ridicat al numărului de pensionari şi persoane 
întreţinute în total populaţie inactivă (81,5%) 

 Lipsa locurilor de muncă 
 Nivel de instruire şi de calificare, scăzute 
 Implicare redusă a mediului privat în elaborarea şi 

implementarea politicilor şi strategiilor în domeniul 
resurselor umane 

 Estomparea/pierderea tradiţiilor locale 
 Creşterea numărului de persoane asistate social 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

Programe de formare profesională derulate prin 
direcţiile deconcentrate ale Ministerului Muncii, 
Familiei şi Protecţiei Sociale organizate la nivel de 
judeţ 

 

Creşterea ponderii muncii la negru, cu efecte negative 
asupra pieţei muncii, economiei locale şi asistenţei 
sociale 

Adaptarea învăţământului la necesităţile pieţei 
muncii 

 

Riscul deprofesionalizării forţei de muncă 

Posibilitatea calificării forţei de muncă prin şcoli de 
arte şi meserii 

Migraţia forţei de muncă tinere şi mature spre mediul 
urban şi către spaţiul comunitar 

 
Finanţări nerambursabile în domeniul resurselor 
umane prin POS DRU 

Neadaptarea /adaptarea lentă a populaţiei rurale 
mature şi vârstnice la provocările mediului economic şi 
social, la fenomenul mobilităţii şi reconversiei 
profesionale 

 Prezenţa în apropiere a unor centre urbane poate 
conduce la intensificarea fenomenului de migraţie 
a forţei de muncă spre acestea 
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RESURSE ECONOMICE ŞI DE MEDIU 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
 

 
Mediu natural nepoluat 

Ponderea mare a activităţilor agricole şi de creştere a 
animalelor desfăşurate în gospodării individuale de 
subzistenţă în detrimentul exploataţiilor agricole 

Existenta unei comunităţi de afaceri reprezentată 
de agenţi economici cu activitate în zonă. 

Venituri scăzute ale populaţiei şi implicit putere de 
cumpărare scăzută. 

 

Existenţa pe teritoriul comunei a 375 ha teren 
arabil (aprox. 7% din suprafaţa totală a comunei) 

Activităţi economice puţin diversificate, pondere mică a 
celor cu valoare adăugată mare şi a prestărilor de 
servicii pentru populaţie 

Condiţii favorabile pentru relansarea viticulturii 
şi pomiculturii 

Terenuri necultivate, aproximtiv 10% din suprafaţa 
arabilă 

 
Zonă cu potenţial de dezvoltare a turismului de 
tranzit 

Număr mic de unităţi de colectare, stocare şi procesare 
a produselor primare din zonă; inexistenţa unei forme 
organizate de colectare şi valorificare a produselor 
autohtone 

Teren şi spaţii disponibile pentru dezvoltarea de 
activităţi economice 

 

Grad relativ scăzut de mecanizare a agriculturii 

 

Condiţii prielnice de dezvoltare a zootehniei 
Lipsa acţiunilor de promovare activă a imaginii şi 
numelui comunei 

Infrastructură de irigaţii în conservare Absenţa culturii asociative, a formării de asociaţii 
Posibilitatea realizării unui complex de 
vinificaţie, pe structura fostei fabrici de alcool 

Capacitate redusă a gospodăriilor şi a fermelor de a 
concura cu produsele comunitare 

 Slaba conştientizare a populaţiei şi agenţilor economici 
privind gestionarea adecvată a deşeurilor 

 Imposibilitatea folosirii sistemului de irigaţii 
 Rentabilitate redusă a activităţii din agricultură, 

generată în principal de fărâmiţarea proprietăţii 
 Lipsa perdelelor forestiere de protecţie pentru 

drumuri şi proprietăţile din extravilan 
 Lipsa facilităţilor fiscale pentru investitori 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

Programe de finanţare ale Ministerului pentru 
Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediul de 
Afaceri 

 

Interes redus al investitorilor pentru demararea de 
afaceri în comună 

Creşterea cererii de produse ecologice Exploatarea neraţională a terenurilor agricole 

Creşterea cererii de servicii destinate persoanelor şi 
firmelor 

Neutilizarea tehnologiilor moderne şi a experienţei 
specialiştilor în agricultură şi creşterea animalelor, 

Tendinţa de concentrare a terenurilor agricole Concurenţa produselor alimentare importate 

Subvenţiile acordate agricultorilor şi crescătorilor de 
animale 

 

Costuri mari de conformare la standardele de mediu 

Posibilitatea accesării de fonduri nerambursabile de 
către întreprinzătorii care activează în mediul rural 
(Programul Naţional de Dezvoltare Rurală) 

 

Posibilitatea reducerii surselor de finanţare ca efect al 
crizei economice 

Oportunităţi de finanţare pentru proiecte privind 
utilizarea surselor de energie neconvenţionale 

Manifestarea din ce în ce mai accentuată a 
condiţiilor nefavorabile de mediu 
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INFRASTRUCTURĂ TEHNICO EDILITARĂ, DE MEDIU, SOCIALĂ ŞI CULTURALĂ 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

Comuna este traversată de drumul judetean 
DJ 205 

Drumuri comunale şi săteşti nemodernizate, lipsa 
trotuarelor, a şanţurilor dalate, a parcărilor, lipsa şi 
întreţinerea necorespunzătoare a indicatoarelor rutiere. 

Acces facil la drumul european E577  Lipsa serviciilor publice de îngrijire (la domiciliu sau în 
sistem instituţionalizat) a persoanelor aflate în dificultate 
( vârstnici fără sprijin, persoane cu dizabilităţi) 

 Sistem medical subdimensionat faţă de nevoile 
populaţiei din comunitate; neasigurarea permanenţei 
medicale în toate satele comunei şi lipsa unei farmacii 

38 km reţea (funcţională) de distribuţie a apei 
potabile 

Lipsa reţelei de canalizare şi a staţiei de epurare şi 
tratare a apelor uzate. 

Experienţă în derularea şi implementarea de 
proiecte cu finanţare nerambursabilă sau finanţate 
din surse proprii 

 

Lipsa unor oportunităţi de petrecere a timpului liber 
pentru copii şi adulţi 

 Insuficienta dezvoltare a reţelei de alimentare cu apă 
 Lipsa reţelei de distribuţie a gazelor naturale. 
 Infrastructură şcolară nemodernizată 
 Echipare slabă cu utilităţi a gospodăriilor populaţiei 
  

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

Existenţa Strategiei Judeţene de Dezvoltare a 
Serviciilor Comunitare de Utilităţi Publice 

 

Schimbări frecvente şi contradictorii ale cadrului legislativ 

Existenta programelor de finanţare care vizează 
dezvoltarea infrastructurii (alimentare cu apă, 
canalizare, staţie de epurare ape, drumuri 
comunale). 

 
Lipsa unei monitorizări continue a oportunităţilor de 
finanţare a programelor de infrastructură 

 Uzura şi degradarea continuă a infrastructurii în absenţa 
investiţiilor pentru modernizare 

 Obligaţia sistării activităţii de depozitare a deşeurilor şi 
ecologizarea depozitelor neconforme 

 Costuri mari de conformare la standardele de mediu 
 Posibilitatea reducerii fondurilor pentru investiţii publice 

ca efect al crizei economice 
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AA CC OOMM UU NN EEII BBRREEAAZZAA –– 22 002200 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Aşezată în mod fericit pe locul de întâlnire a marilor drumuri care 
străbat ţara, comuna Breaza este o localitate pitorească de la confluenţa 
dealului cu câmpia, aflată în plin progres economic prin activităţile 
performante din sectorul agricol şi al micilor unităţi productive ce 
valorifică durabil resursele locale materiale şi umane. 
Dacă străbaţi drumurile asfaltate, mărginite de trotuare şi şanţuri dalate, 
poţi admira casele gospodarilor, livezile de pomi fructiferi şi plantaţiile 
de vii şi poţi face un popas odihnitor în parcul public. 
Comuna  Breaza  oferă  servicii  publice,  infrastructură  şi  dotări  
socio-edilitare la standarde europene, care asigură locuitorilor săi un 
trai confortabil şi liniştit, un mediu prielnic formării, muncii şi petrecerii 
timpului liber precum şi accesul la servicii sociale eficiente. 
Dezvoltarea localităţii este rezultatul unei iniţiative colective la care 
membrii  comunitătii  contribuie  cu  eforturi  si  resurse  concertate,  
al dialogului constant dintre autorităţi, cetăţeni şi mediul de afaceri local. 
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DOMENIILE STRATEGICE DE DEZVOLTARE 

 

ALE COMUNEI BREAZA 2014 – 2020 
 

1.  INFRASTRUCTURA TEHNICO-EDILITARĂ, SOCIALĂ, CULTURALĂ 
ŞI DE AGREMENT 

2.  DEZVOLTARE ECONOMICĂ DURABILĂ ŞI PROTECŢIA MEDIULUI 
3.  POPULAŢIA ŞI FORŢA DE MUNCĂ 
4.  ADMINISTRAŢIE LOCALĂ 

 
 
 
 
 

OOBBIIEECCTTIIVVEE AALLEE DDEEZZVVOOLLTTĂĂRRIIII CCOOMMUUNNEEII BBRREEAAZZAA 
22001144 –– 22002200 

 
 

1. INFRASTRUCTURA TEHNICO – EDILITARĂ, SOCIALĂ, 
CULTURALĂ ŞI DE AGREMENT 

 
 
 
 

OBIECTIVE STRATEGICE 
 
 

� Înfiinţarea / reabilitarea, dezvoltarea / extinderea şi modernizarea infrastructurii tehnico – 
edilitare şi a reţelelor de utilităţi publice la nivelul întregii comune conform standardelor 
europene 

 

�  Înfiinţarea  /  reabilitarea,  dezvoltarea  /  extinderea  şi  modernizarea  infrastructurii  socio  – 
sanitare la nivelul întregii comune conform standardelor europene 

 

�  Înfiinţarea/reabilitarea,   dezvoltarea/extinderea   şi   modernizarea   infrastructurii   cultural   – 
educative la nivelul întregii comune conform standardelor europene 

 

�  Înfiinţarea / reabilitarea, dezvoltarea / extinderea şi modernizarea infrastructurii, sportive şi de 
agrement la nivelul întregii comune conform standardelor europene 

 
 
 
 

2.  DEZVOLTARE ECONOMICĂ DURABILĂ ŞI PROTECŢIA 
MEDIULUI 

 
OBIECTIVE STRATEGICE 

 

 
 

�  Înfiinţarea de ferme şi exploataţii agricole eficiente, aplicarea unor tehnologii performante care 
să conducă la realizarea de produse şi culturi specifice zonei, capabile să reziste concurenţei 
pe piaţa europeană. 
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�  Sprijinirea   creerii   de   IMM-uri   şi   dezvoltarea   de   mici   unităţi   economice   nepoluante, 
diversificarea activităţilor de colectare, prelucrare şi producţie a materiilor prime şi a 
produselor locale şi de comercializarea acestora. 

 

�  Dezvoltarea de activităţi economice care să conducă la scăderea gradului de dependenţă a 
populaţiei faţă de agricultură şi la crearea de surse de venituri adiţionale din activităţi non- 
agricole 

 

�  Protejarea şi îmbunătăţirea calităţii mediului; campanii de informare şi educare a cetăţenilor în 
scopul protejării mediului înconjurător 

 

�  Valorificarea resurselor locale (deşeuri, raze solare, vânt etc.) pentru producerea de energie 
alternativă (biogaz, energie solară, energie eoliană etc.) 

 
 
 

3. POPULAŢIA ŞI FORŢA DE MUNCĂ 
 
 

OBIECTIVE STRATEGICE 
 

 
 

�  Menţinerea şi integrarea tinerilor în viaţa social-economică a comunei, creşterea gradului de 
implicare a acestora în viaţa comunităţii 

 

�  Dezvoltarea serviciilor sociale pentru grupurile ţintă bazate pe analiza şi identificarea corectă 
a nevoilor specifice (persoane vârstnice, copii aflaţi in dificultate, femei victime ale violentei 
domestice, comunitatea roma) 

 

�  Creşterea spiritului civic si a gradului de asociativitate in randul membrilor comunitatii 
 

�  Crearea unui sistem de consiliere si instruire permanenta, pentru corelarea ofertei de forţă de 
munca locală cu cererea de pe piaţa muncii, care să conducă la un grad superior de absorbţie 
şi să răspundă oportunităţilor de dezvoltare locală 

 
 
 
 
 

4. ADMINISTRAŢIE LOCALĂ 
OBIECTIVE STRATEGICE 

 
�  Creşterea gradului de Informare a cetăţenilor şi intensificarea acţiunilor publicitare pentru 

promovarea oportunităţilor zonei 
 

�  Dezvoltarea   de   activităţi   formative   (educaţionale,   culturale,   sanitare,   sociale)   pentru 
asigurarea implementării Strategiei de dezvoltare locală 

 

�  Dezvoltarea serviciilor aferente activităţilor comunitare de utilităţi publice 
 

�  Cresterea  capacitatii  administrativ-functionale  a  primariei    de  scriere  şi  implementare  a 
proiectelor, de atragere a fondurilor europene si guvernamentale pentru comunitate 

 

�  Creşterea gradului de   transparenţă în ceea ce priveşte   activităţile şi   decizile autorităţii 
administraţiei publice locale şi imbunatatirea serviciilor oferite cetatenilor. 
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SSUURRSSEE DDEE FFIINNAANNŢŢAARREE PPEENNTTRRUU IIMMPPLLEEMMEENNTTAARREEAA SSTTRRAATTEEGGIIEEII 
DDEE DDEEZZVVOOLLTTAARREE LLOOCCAALLĂĂ AA CCOOMMUUNNEEII 

 

Sursele majore de finanţare pentru implementarea Strategiei sunt constituite din 
�   Fonduri asigurate de la bugetul local şi judeţean 
�   Fonduri de la bugetul de stat 
�   Fondurile structurale, de coeziune şi agricole ale Uniunii Europene care se accesează prin  P r o g r a m e l e 

O p e r a ţ i o n a l e ( P O ) 
 

În continuare, se face o scurtă prezentare a Programelor Operaţionale prin care se pot accesa o parte dintre fonduri şi prin 
care se pot finanţa programele şi proiectele prioritare din STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI . 

 

PP RR OO GG RR AA MM UU LL NN AA ŢŢ II OO NN AA LL DD EE DD EE ZZ VV OO LL TT AA RR EE RR UU RR AA LL ĂĂ 
AA XX EE  PP RR II OO RR II TT AA RR EE MM ĂĂ SS UU RR II 

 
 
 
 
 
 

I.           Creşterea competitivităţii 
sectoarelor agricol şi 
forestier 

1.1 Măsuri menite să îmbunătăţească cunoştinţele şi să consolideze potenţialul uman 
1.1.1 Formare profesională (training), informare şi difuzare de cunoştinţe 
1.1.2 Instalarea tinerilor fermieri 

1.2 Măsuri menite să restructureze şi să dezvolte capitalul fizic şi să promoveze inovaţia 
1.2.1 Modernizarea exploataţiilor agricole 
1.2.2 Îmbunătăţirea valorii economice a pădurii 
1.2.3 Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere 
1.2.4 Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii 

şi silviculturii 
1.3 Măsuri de tranziţie pentru România 

1.3.1 Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă 
1.3.2 Înfiinţarea grupurilor de producători 
1.3.3 Furnizarea de servicii de consiliere şi consultanţă pentru agricultori 

 

 
 

II.          Îmbunătăţirea mediului şi 
a spaţiului rural 

2.1 Măsuri privind utilizarea durabilă a terenurilor agricole 
2.1.1 Sprijin pentru Zona Montană Defavorizată 
2.1.2 Sprijin pentru zone defavorizate – altele decât zona montană 
2.1.4 Plăţi de Agro-mediu 

2.2 Măsuri privind utilizarea durabilă a terenurilor forestiere 
2.2.1 Prima împădurire a terenurilor agricole 

 
 

III.         Calitatea vieţii în zonele 
rurale şi diversificarea 
economiei rurale 

3.1 Măsuri privind diversificarea economiei rurale 
3.1.2 Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi 
3.1.3 Încurajarea activităţilor turistice 

3.2 Măsură privind îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele rurale 
3.2.2 Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi 

populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale 
 
 
 
 
 

IV.        Implementarea Axei 
LEADER 

4.1 Strategiile de dezvoltare locală 
4.1.1 Creşterea competitivităţii sectoarelor agricol şi forestier 
4.1.2 Îmbunătăţirea mediului şi spaţiului rural 
4.1.3 Calitatea vieţii şi diversificarea economiei rurale 
4.2.1 Implementarea proiectelor de cooperare 

    4.3.1 Funcţionarea Grupurilor de Acţiune Locală, dobândirea de competenţe şi animarea 
teritoriului 

            4.3.1.1 Construcţie parteneriate public-private 
            4.3.1.2 Funcţionarea Grupului de Acţiune Locală, dobândirea de competenţe şi 

animarea teritoriului 
 

Detalii suplimentare pe site-ul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale www.madr.ro 
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P R O G R A M U L O P E R A Ţ I O N A L R E G I O N A L 
AA XX EE  PP RR II OO RR II TT AA RR EE DD OO MM EE NN II II  MM AA JJ OO RR EE  DD EE  II NN TT EE RR VV EE NN ŢŢ II EE 

 
 

1.     Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor – poli 
urbani de crestere 

1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbana; 
1.2 Reabilitarea infrastructurii urbane si imbunatatirea serviciilor urbane, inclusiv 
transportul public urban; 
1.3 Dezvoltarea unui mediu de afaceri durabil; 
1.4 Reabilitarea infrastructurii sociale, inclusiv a locuintelor sociale si 
imbunatatirea serviciilor sociale; 

2.      Imbunatatirea infrastructurii regionale si locale de 
transport 

2.1 Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene, strazi urbane – 
inclusiv constructia / reabilitarea soselelor de centura. 

 

 
 
 

3.      Imbunatatirea infrastructurii sociale 

3.1 Reabilitarea / modernizarea / echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate; 
3.2 Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea si echiparea infrastructurii 
serviciilor sociale; 
3.3 Imbunatatirea dotarii cu echipamente a bazelor operationale de interventie 
in situatii de urgenta; 
3.4 Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea si echiparea infrastructurii 
educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare 
profesionala continua; 

 
4.       Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si 

local 

4.1 Dezvoltarea durabila a structurilor de sprijinire a afacerilor; 
4.2 Reabilitarea centrelor industriale poluante si neutilizate si pregatirea pentru 
noi activitati; 
4.3 Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor. 

 

 
 

5.      Dezvoltarea durabila si promovarea turismului 

5.1 Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural; crearea si 
modernizarea infrastructurilor conexe; 
5.2 Crearea, dezvoltarea si modernizarea infrastructurilor specifice pentru 
valorificarea durabila a resurselor naturale cu potential turistic; 
5.3 Valorificarea potentialului turistic si crearea infrastructurii necesare pentru 
cresterea atractivitatii regiunilor Romaniei ca destinatii turistice. 

 

 
6.     Asistenta tehnica 

6.1 Sprijinirea implementarii, managementului si evaluarii Programului 
Operational Regional; 
6.2 Sprijinirea activitatilor de publicitate si informare privind Programul 
Operational Regional; 

Detalii suplimentare pe site-ul Ministerului Dezvoltarii Regionale şi Locuintelor www.mie.ro 
 

P R O G R A M U L O P E R A Ţ I O N A L S E C T O R I A L D E M E D I U 
AA XX EE  PP RR II OO RR II TT AA RR EE DD OO MM EE NN II II  MM AA JJ OO RR EE  DD EE  II NN TT EE RR VV EE NN ŢŢ II EE 

7.     Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă 1.1 Extinderea / modernizarea sistemelor de apă  / apă uzată 
8.     Dezvoltarea sistemelor de management integrat al 

deşeurilor şi reabilitarea siturilor istorice 
contaminate 

2.1 Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deşeurilor şi 
extinderea infrastructurii de management al deşeurilor 
2.2 Reabilitarea zonelor poluate istoric 

9.     Reducerea poluării provenite de la sistemele de 
încălzire urbană în localităţile cele mai afectate 3.1 Reabilitarea sistemelor urbane de încălzire în zonele fierbinţi (hot-spot) 

10.   Implementarea Sistemelor Adecvate de 
Management pentru Protecţia Naturii 

4.1 Dezvoltarea infrastructurii şi a planurilor de management în vederea 
protejării biodiversităţii şi Natura 2000 

11.   Implementarea infrastructurii adecvate de 
prevenire a riscurilor naturale în zonele cele mai 
expuse la risc 

5.1 Protecţia împotriva inundaţiilor 
5.2 Reducerea eroziunii costiere 

Detalii suplimentare pe site-ul Ministerului Mediului www.mmediu.ro 
 

PR OGRAM UL OPERA ŢI ONA L SEC TORI AL DEZV OLTA REA RESUR SEL O R UM ANE 
AA XX EE  PP RR II OO RR II TT AA RR EE DD OO MM EE NN II II  MM AA JJ OO RR EE  DD EE  II NN TT EE RR VV EE NN ŢŢ II EE 

1.     Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii 
economice şi dezvoltării societăţii bazate pe 
cunoaştere 

1.1 Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate 
1.3 Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare profesională 

2.     Conectarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa 
muncii 

2.1 Tranziţia de la şcoală la locul de muncă; 
2.2 Prevenirea părăsirii timpurii a şcolii 
2.3 Acces şi participare la formarea profesională continuă 

 

 
3.     Creşterea adaptabilităţii forţei de muncă şi a 

întreprinderilor 

3.1 Promovarea culturii antreprenoriale 
3.2 Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea 

adaptabilităţii 
3.3 Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru parteneri 

sociali şi societatea civilă 
 

5.   Promovarea măsurilor active de ocupare 
5.1 Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare 
5.2 Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce 

priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă 
 

6.   Promovarea incluziunii sociale 
6.1 Dezvoltarea economiei sociale 
6.2 Îmbunătăţirea accesului şi participării grupurilor vulnerabile pe piaţa 

muncii 
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Detalii suplimentare pe site-ul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale www.mmuncii.ro 
 

PR OGRAM UL OPERA ŢI ONA L SEC TORI AL CREŞ TEREA COM PETI TI V I TĂ ŢI I ECONOM I CE 
AA XX EE  PP RR II OO RR II TT AA RR EE DD OO MM EE NN II II  MM AA JJ OO RR EE  DD EE  II NN TT EE RR VV EE NN ŢŢ II EE 

 

 
1.     Un sistem inovativ şi eco-eficient de producţie 

1,1 Investiţii productive şi pregătirea pentru concurenţa pe piaţă a 
întreprinderilor, în special IMM-uri; 
1.2. Accesul IMM-urilor la finanţare; 
1.3. Dezvoltarea unui antreprenoriat sustenabil. 

 
2.     Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare pentru 

competitivitate 

2.1 CD în parteneriat între universităţi/ institute de cercetare-dezvoltare şi 
întreprinderi, în vederea obţinerii de rezultate aplicabile în economie ; 
2.2 Investiţii pentru infrastructura de CDI 
2.3 Accesul întreprinderilor la activităţi de CDI (în special IMM-urile). 

3.     Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor pentru 
sectoarele privat şi public 

3.1.Susţinerea utilizării tehnologiei informaţiei 
3.2.Dezvoltarea şi eficientizarea serviciilor publice electronice 
3.3. Dezvoltarea e-economiei 

 

 
4.   Creşterea eficienţei energetice şi a siguranţei în 

aprovizionare, în contextul combaterii schimbărilor 
climatice 

4.1 Energie eficienta şi durabila (îmbunătăţirea eficienţei energetice şi a 
sustenabilităţii sistemului energetic); 

4.2.Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea de 
energie “verde” 

4.3.Diversificarea reţelelor de interconectare în scopul creşterii siguranţei în 
aprovizionarea cu energie. 

 
5.  Asistenţă Tehnică 

5.1 Sprijin pentru managementul, implementarea, monitorizarea si controlul 
POS CCE; 

5.2 Sprijin pentru comunicare, evaluare si dezvoltare TI. 
Detalii suplimentare pe site-ul Ministerului pentru Întreprideri Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri www.mimmctpl.ro 

 
 
 

PP RR OOGG RRAAMM UU LL OO PPEE RR AA ŢŢ II OO NNAA LL DD EE ZZVV OO LLTT AA RR EE AA CCAA PP AA CC II TT ĂĂ ŢŢ II II AA DDMM II NNII SS TTRR AA TTII VV EE 
AA XX EE  PP RR II OO RR II TT AA RR EE DD OO MM EE NN II II  MM AA JJ OO RR EE  DD EE  II NN TT EE RR VV EE NN ŢŢ II EE 

1.     Îmbunătăţiri de structură şi proces ale 
managementului ciclului de politici publice 

1.1 Îmbunătăţirea procesului de luare a deciziilor la nivel politico- 
administrativ 
1.2 Creşterea responsabilizării administraţiei publice 
1.3 Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale 

2.     Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor 
publice, cu accentul pus pe procesul de 
descentralizare 

2.1 Sprijin pentru procesul de descentralizare sectorială a serviciilor 
2.2 Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor 

 

Detalii suplimentare pe site-ul Ministerului Administraţiei şi Internelor www.mai..gov.ro 
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SSTT RR UUCC TTUU RRAA DD EE SSPPRRIIJJII NN PPEENNTT RRUU 
IIMMPPLLEEMMEE NNTTAA RREEAA,, MM OONNIITT OO RRIIZZ AA RR EEAA  ŞŞII 

EEVVAALLUU AARR EEAA SSTT RRAA TT EEGGII EEII 
 

În cadrul REUNIUNII PENTRU DEZBATEREA PUBLICĂ A Sttrraatteeggiieeii ddee ddeezzvvooll ttaarree llooccaallăă  aa ccoommuunneeii, a 
fost propusă o ssttrruuccttuurrăă  ddee mmaannaaggeemmeenntt, organizată sub forma de  „„CC EE NN TT RR UU  LL OO CC AA LL  PP EE NN TT RR UU 
II MM PP LL EE MM EE NN TT AA RR EE AA ,,      MM OO NN II TT OO RR II ZZ AA RR EE AA      ŞŞ II      EE VV AA LL UU AA RR EE AA      SS TT RR AA TT EE GG II EE II      DD EE 
DD EE ZZ VV OO LL TT AA RR EE AA CC OO MM UU NN EE II BBRREEAAZZAA ”, în cadrul căreia implementarea Strategiei va fi asigurată 
pe mai multe paliere: 

  SSeeccrreettaarruull CCeennttrruulluuii llooccaall ppeennttrruu iimmpplleemmeennttaarreeaa,, mmoonniittoorriizzaarreeaa şşii eevvaalluuaarreeaa SSttrraatteeggiieeii este 
indicat a fi aaggeennttuull ddee ddeezzvvoollttaarree llooccaallăă din cadrul Primăriei . Secretarul Centrului local are rolul de 
a colecta date şi informaţii, de a le organiza în diverse baze de date şi de a pune la dispoziţie 
informaţiile necesare acelora care intenţionează să iniţieze şi să implementeze proiecte privind 
realizarea Strategiei. Totodată, are rolul de a facilita procesul de funcţionare a Comitetului de 
Coordonare pentru implementarea, monitorizarea şi evaluarea Strategiei. 

  CCoommiitteettuull ddee CCoooorrddoonnaarree ppeennttrruu iimmpplleemmeennttaarreeaa,, mmoonniittoorriizzaarreeaa şşii eevvaalluuaarreeaa SSttrraatteeggiieeii, în 
principal, va monitoriza eficacitatea şi calitatea implementării Strategiei de dezvoltare locală, 
reprezentând un forum pentru legăturile cu partenerii sociali şi cu  sseeccrreettaarruull CCeennttrruulluuii llooccaall. Astfel, 
printre rolurile pe care poate să le aibă se pot menţiona: 
� Dezvoltarea   şi   promovarea   parteneriatelor,   inclusiv   a   parteneriatelor   publice-private, 

intercomunale şi intersectoriale 
� Asigurarea legăturilor cu structurile din comună, din judeţ şi din regiunea de dezvoltare, în 

principal cu agenţii economici, cu organizaţiile neguvernamentale etc., dar şi cu primăriile din 
zonă 

� Analizarea şi propunerea de modificări la planul de implementare a Strategiei de dezvoltare 
locală, în funcţie de necesităţile şi oprtunităţile apărute la nivelul comunei 

� Funcţionarea eficientă a grupurilor de lucru pe cele 4 domenii prioritare de dezvoltare 
� Stabilirea procedurilor de lucru în cadrul grupurilor de lucru (componenţă, modalităţi de lucru, 

periodicitatea întâlnirilor, documentele informaţionale elaborate etc.) 
� Asigurarea comunicării şi a relaţionării interne, la nivelul grupurilor de lucru, cât şi externe, cu 

pprriimmaarruull ccoommuunneeii , cu secretarul Centrului local, cu beneficiarii din comună etc. 
  GGrruuppuurriillee ddee lluuccrruu se organizează pe cele 4 domenii prioritare de dezvoltare a comunei 

BREAZA, conform Strategiei de dezvoltare locală: 
- GRUPUL DE LUCRU PE DOMENIUL INFRASTRUCTURĂ TEHNICO – EDILITARĂ, 

SOCIALĂ, CULTURALĂ ŞI DE AGREMENT 
- GRUPUL DE LUCRU PE DOMENIUL DEZVOLTARE ECONOMICĂ DURABILĂ ŞI 

PROTECŢIA MEDIULUI 
- GRUPUL DE LUCRU PE DOMENIUL POPULAŢIE ŞI FORŢĂ DE MUNCĂ 
- GRUPUL DE LUCRU PE DOMENIUL ADMINISTRAŢIE LOCALĂ 

Se recomandă ca în componenţa  ggrruuppuurrii lloorr ddee lluuccrruu să intre liderii de opinie şi actorii locali cheie 
din  administraţia  publică  locală,  din  instituţiile  publice,  din  structurile  asociative  locale,  din 
societăţile comerciale etc., cu rol activ în elaborarea şi în implementarea Strategiei şi care pot 
pune la dispoziţie date şi informaţii relevante pentru iniţierea şi implementarea de proiec te pe 
domeniile respective. Grupurile de lucru vor interacţiona prin sseeccrreettaarruull CCeennttrruulluuii llooccaall, dar şi 
direct, cu iniţiatorii / beneficiarii programelor şi proiectelor de dezvoltare economică şi socială a 
judeţului. 

Procesul de monitorizare şi evaluare va fi realizat la nivelul Primăriei de către Comitetul de 
Coordonare, care este responsabil pentru implementarea, monitorizarea şi revizuirea implementării 
Strategiei de Dezvoltare Locală, dar şi de conceperea proiectelor pentru realizarea obiectivelor 
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Procesul de evaluare include o perspectivă complexă, conform următoarelor criterii şi etape: 
�  Evaluarea continuă (auto-evaluarea) pentru identificarea la timp a posibilelor riscuri 
�  Evaluarea intermediară – la interval de şase luni, pentru a introduce schimbarile necesare si 

acţiuni corective atunci când este necesar 
�  Evaluarea finală – cu participarea tuturor factorilor interesaţi în strategie, pentru a urmări 

măsura în care au fost realizate obiectivele 
�  Evaluarea ex-post – o activitate menită să identifice efectele pe termen lung şi sustenabilitatea 

efectelor pozitive 
Transparenţa fluxurilor de informaţii 
Transparenţa este un principiu esenţial al funcţionării Comitetul de Coordonare. În acest sens, este 
indicat ca să se transmită informaţiile necesare în legătură cu activitatea sa, cu diversele evenimente, 
către mass media şi către factorii interesaţi din comuna  din domeniul în care se face informarea în 
legătură cu progresul realizat de Strategie; procesele-verbale ale şedinţelor Comitetului de Coordonare 
ar trebui postate pe internet, pe site-ul comunei , sau pe un site propriu, dacă se hotărăşte lansarea 
unui portal destinat special Strategiei. Asigurarea transparenţei activităţii CCoommiitteettuulluuii ddee CCoooorrddoonnaarree 
este o componentă importantă a activităţii  sseeccrreettaarruulluuii CCeennttrruulluuii. 

SSeeccrreettaarruull CCeennttrruulluuii llooccaall poate solicita membrilor grupurilor de lucru să prezinte informaţii scrise cu 
privire la procedurile stabilite pentru a informa pe toţi cei interesaţi cu privire la activitatea c ontinuă a 
CCoommiitteettuulluuii ddee CCoooorrddoonnaarree, precum şi rapoarte de urmărire cu privire la implementarea acestor 
proceduri. 
Reguli de procedură 
Deciziile CCoommiitteettuulluuii ddee CCoooorrddoonnaarree sunt luate prin consens, iar conducerea stabilită a Comitetului ar 
trebui să ia toate măsurile necesare pentru a se ajunge la consens. Se poate folosi un sistem de vot, 
însă acesta poate fi mai puţin eficient în a asigura luarea de decizii nefalsificate în parteneriat. Regulile 
de procedură ale  CCoommiitteettuulluuii ddee CCoooorrddoonnaarree trebuie să asigure că se vor lua deciziile necesare pentru 
implementarea Strategiei, inclusiv deciziile cu privire la alocarea fondurilor, stabilirea priorităţilor, după 
cum este necesar. 
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