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I. CONSIDERAȚII GENERALE 

“Conceptul de Dezvoltare durabilă desemnează totalitatea formelor și metodelor de 

dezvoltare socio-economică care se axează în primul rând pe asigurarea unui echilibru între 

aspectele sociale, economice și ecologice și elementele capitalului natural.” 1 

“Dezvoltarea durabilă – DD – conceptul de dezvoltare economicosocială recomandat 

tuturor ţărilor de către ONU, prin care se caută armonizarea a trei componente fundamentale: 

Resursele umane, Creşterea economică, Echitatea între generaţii.  

Dezvoltarea durabilă a devenit un obiectiv strategic internaţional adaptat la specificul 

fiecărei ţări. Aceasta, este un concept de evoluţie a societăţii care permite folosirea pe termen 

lung a mediului astfel ca, dezvoltarea socioeconomică să rămână posibilă concomitent cu 

menţinerea calităţii mediului la un nivel acceptabil.  

Dezvoltarea durabilă presupune corelarea a patru idei fundamentale, aparent 

independente, dar care se află într-o strânsă condiţionare:  

 îndeplinirea cerinţelor prezente şi viitoare - care stabilesc scopul durabilităţii;  

 îndeplinirea nevoilor - care defineşte scopul dezvoltării (dzvoltarea care răspunde 

necesităţilor prezentului fără a compromite capacitatea de a satisface necesităţile generaţiilor 

viitoare);  

 mnţinerea compatibilităţii dintre dimensiunea populaţiei şi capacitatea productivă a 

eco-sistemului - care recunoaşte că există limite şi cerinţe pentru echilibru; 

  implementarea unui proces al schimbării - care confirmă că definirea cerinţelor şi 

nevoilor pentru dobândirea echilibrului durabil se va schimba odată cu situaţiile, condiţiile şi 

timpul. 

                                                           
1  site wikipedia: http://ro.wikipedia.org/wiki/Dezvoltare_durabil%C4%83 
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Activitatea de elaborare a Conceptului Strategic s-a desfășurat pe domenii de activitate în 

conferințe și grupuri de Parteneriat Local, în cadrul cărora s-au identificat direcțiile strategice 

de dezvoltare strategice, obiectivele și măsurile de intervenție necesare realizării acesteia. 

Strategia de dezvoltare a comunei Ciorăști constituie o premieră și este un instrument de 

bază pentru creșterea calității  vieții cetățenilor în vederea integrării în Uniunea Europeană.  

Grupul de parteneriat local a realizat evaluarea mediului economic, social, educațional și 

cultural, pornind de la premisa ca politicile de dezvoltare trebuie să pornească în primul rând 

de la oportunitățile locale existente și să se adreseze necesităților cetățenilor comunei Ciorăști. 

Grupul de Parteneri locali au stabilit de comun acord 5 domenii de analiză: 

 Infrastructura și mediul 

 Starea economiei 

 Situația socială 

 Educația 

 Cultură și sport 

Primăria comunei Ciorăști trebuie să își însușească și să promoveze o viziune strategică 

în ceea ce privește dezvoltarea sa în viitor. 

Măsurile prezentate în această strategie au scopul de a contribui la o mai bună 

implementare a politicilor de mediu ale UE și a legislației la nivel local, prin sprijinirea și 

încurajarea autorităților locale de a adopta o aabordare mai integrată a managementului urban, 

respectiv rural și prin invitarea statelor membre să sprijine acest proces șă să exploateze 

oportunitățile  oferite la nivelul UE. Dacă va fi implementată la toate nivelurile, Strategia va 

contribui la îmbunătățirea mediului urban/rural, conducând la creșterea atractivității orașelor, 

comunelor, satelor și la îmbunătățirea condițiilor de viață, muncă,la atragerea de investiții și la 

reducerea impactului negativ al localităților asupra mediului la cel mai extins nivel, de exemplu 

în  ceea ce privește schimbările climatice. 
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II. CADRUL STRATEGIC NAȚIONAL DE DEZVOLTARE 

LOCALĂ 

 

2.1.Relația cu strategia de dezvoltare durabilă 

 

Elaborarea Strategiei este rezultatul obligaţiei asumate de România în calitate de stat 

membru al Uniunii Europene conform obiectivelor convenite la nivel comunitar, în special cele 

statuate în Tratatul de aderare, în Strategia Lisabona pentru creştere şi locuri de muncă şi în 

Strategia reînnoită a UE pentru Dezvoltare Durabilă din 2006. 

În urma dezbaterii proiectului la nivel naţional şi regional, cu implicarea activă a 

factorilor interesaţi şi cu sprijinul conceptual al Academiei Române, Strategia propune o viziune 

a dezvoltării României în perspectiva următoarelor două decenii, cu obiective care transced dur 

ciclurilor electorale şi preferinţele politice conjuncturale: 

Orizont2013: 

Încorporarea organică a principiilor şi practicilor dezvoltării durabile în ansamblul programelor 

şi politicilor publice ale României; 

Orizont2020: 

Atingerea nivelului mediu actual al ţărilor Uniunii Europene la principalii indicatori ai 

dezvoltării durabile; 

Orizont2030: 

Apropierea semnificativă a României de nivelul mediu din acel an al ţărilor UE. 

Strategia de Dezvoltare a Comunei Ciorăști pe perioada 2014 – 2020 își propune 

dezvoltarea locală pe baze durabile prin: 

 Pregătirea factorilor locali în planificarea dezvoltării locale pe baza conștientizării 

valorilor, a potențialului local; 

 Inițierea inter-instituționale și inter-sectoriale; 
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 Asigurarea implicării cetățenilor și educării în spiritual consultării și participarii în 

planificarea resurselor pentru dezvoltarea comunei; 

 Integrarea în cadrul strategice a aspectelor sociale, economice cu cele de dezvoltare 

teritorială; 

 Inițierea unei noi relații urban – rural cu unități administrativ – teritorale din aria de 

influență reciprocă. 

 

2.2.Corelarea cu planul național de dezvoltare (PND) 

 

Planul Naţional de Dezvoltare 2007-2013 (PND) reprezintă documentul de planificare 

strategică şi programare financiară multianuală care orientează şi stimulează dezvoltarea 

economică şi socială a ţării în concordanţă cu principiile Politicii de Coeziune a Uniunii 

Europene. Planul stabileşte drept obiectiv global reducerea cât mai rapidă a disparităţilor de 

dezvoltare socio-economică dintre România şi celelalte state membre ale Uniunii Europene şi 

detaliază obiectivele specifice ale procesului pe 6 17 direcţii prioritare care integrează direct 

şi/sau indirect cerinţele dezvoltării durabile pe termen scurt şi mediu:  

a. Obiectivul creşterii competitivităţii şi dezvoltării economiei bazate pe cunoaştere 

include, ca una dintre principalele subpriorităţi, îmbunătăţirea eficienţei 

energetice şi valorificarea resurselor regenerabile de energie în vederea reducerii 

efectelor schimbărilor climatice;  

b. Aducerea la standarde europene a infrastructurii de bază pune accentul pe 

dezvoltarea durabilă a infrastructurii şi mijloacelor de transport prin reducerea 

impactului asupra mediului, promovarea transportului intermodal, îmbunătăţirea 

siguranţei traficului şi protecţia elementelor critice de infrastructură;  

c. Prioritatea privind protecţia şi îmbunătăţirea calităţii mediului prevede 

îmbunătăţirea standardelor de viaţă pe baza asigurării serviciilor de utilităţi 

publice, în special în ceea ce priveşte gestionarea apei şi deşeurilor; îmbunătăţirea 

sistemelor sectoriale şi regionale ale managementului de mediu; conservarea 

biodiversităţii; reconstrucţia ecologică; prevenirea riscurilor şi intervenţia în 

cazul unor calamităţi naturale;  
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d. Perfecţionarea şi utilizarea mai eficientă a capitalului uman are în vedere 

promovarea incluziunii sociale şi întărirea capacităţii administrative pentru 

dezvoltarea unei pieţe a muncii moderne şi flexibile, îmbunătăţirea relevanţei 

sistemului de educaţie şi formare profesională pentru ocuparea forţei de muncă, 

stimularea culturii antreprenoriale;  

e. Dezvoltarea economiei rurale şi creşterea productivităţii în sectorul agricol, silvic 

şi piscicol conţine prevederi privind utilizarea raţională a fondului funciar, 

reabilitarea ecologică a unor terenuri degradate sau poluate, siguranţa alimentară, 

bunăstarea animalelor, încurajarea acvaculturii în zonele costiere;  

f. Obiectivul de diminuare a disparităţilor de dezvoltare între regiuni şi în interiorul 

acestora are în vedere, printre altele, îmbunătăţirea performanţei administrative şi 

a infrastructurii publice locale, protecţia patrimoniului natural şi cultural, 

dezvoltarea rurală integrată, regenerarea zonelor urbane afectate de restructurarea 

industrială, consolidarea mediului de afaceri şi promovarea inovării. Sunt 

prevăzute, de asemenea, acţiuni în domeniul cooperării transfrontaliere, 

transnaţionale şi interregionale în vederea integrării socio-economice a zonelor 

de graniţă şi creşterea accesibilităţii regiunilor României în cadrul teritoriului UE 

 

2.3.Corelarea cu planul național de dezvoltare rurală(PNDR) 

 

PNDR îşi propune să răspundă obiectivelor generale ale Politicii Agricole Comune legate 

de securitatea alimentară, gestionarea durabilă a resurselor naturale şi dezvoltarea teritorială 

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

strategic toate cele şase priorităţi de dezvoltare rurală, PNDR îşi propune să sprijine într-un mod 

sustenabil şi inteligent dezvoltarea economică şi socială a zonelor rurale din România.  

România se confruntă cu provocări enorme în atingerea potenţialului său economic şi 

social, în sectorul agro – alimentar şi forestier, precum şi la nivelul zonelor rurale. PIB-ul pe cap 

de locuitor este mai mic de 50 % din media UE şi semnificativ mai mic în zonele rurale. Din 

punct de vedere al dezvoltării, zonele rurale înregistrează un decalaj semnificativ faţă de zonele 

urbane şi se caracterizează prin: deficienţe structurale persistente (numărul mare al populaţiei 
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ocupate în agricultură, îmbătrânirea populaţiei, un număr mare de exploataţii de subzistenţă etc.); 

valoare adăugată scăzută a produselor agro-alimentare; randamentele şi productivitatea muncii 

scăzute în special în agricultura de semisubzistenţă; spirit antreprenorial slab pentru dezvoltarea 

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

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

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

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

publică ineficientă; o serie de riscuri pentru oameni şi mediu exacerbate de schimbările climatice 

şi care reprezintă o ameninţare pentru zonele rurale şi, în general, a teritoriului naţional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Nivel 
European

• Regulamentul de stabilire a unor dispoziţii comune privind 
fondurile UE

•Acoperă FEADR, FEDR, FES, FC, FEPAM

• Reflectă Strategia UE 2020 prin 11 obiective tematice care vor fi implementate prin 
acţiuni propuse prin fiecare program

Nivel 
European

• Acordul de Parteneriat
• Document naţional ce descrie modul în care România urmăreşte să

• utilizeze fondurile UE în vederea îndeplinirii obiectivelor UE

Nivel 
național • Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) FEADR
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AXE PRIORITARE TEMATICE: 

 

AXA 1: Cresterea competitivitatii sectoarelor agricol si forestier 

1.1. Masuri menite sa imbunatateasca cunostintele si sa consolideze potentialul 

Uman 

1.1.1. Formare profesionala (training), informare si difuzare de cunostinte 

1.1.2. Instalarea tinerilor fermieri  

1.2. Masuri menite sa restructureze si sa dezvolte capitalul fizic si sa promoveze 

Inovatia 

1.2.1. Modernizarea exploatatiilor agricole  

1.2.2. Imbunatatirea valorii economice a padurii 

1.2.3. Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere 

1.2.5. Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea 

agriculturii si silviculturii  

1.4. Masuri de tranzitie pentru Romania 

1.4.1. Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenta  

1.4.2. Infiintarea grupurilor de producatori  

1.4.3. Furnizarea de servicii de consiliere si consultanta pentru agricultori 

 

AXA 2: Imbunatatirea mediului si a spatiului rural 

 

2.1. Masuri privind utilizarea durabila a terenurilor agricole 

2.1.1. Sprijin pentru Zona Montana Defavorizata 

2.1.2. Sprijin pentru zone defavorizate – altele decat zona montana 

2.1.4. Plati de Agro-mediu 

2.1.5. Plati in favoarea bunastarii animalelor 

2.2. Masuri privind utilizarea durabila a terenurilor forestiere 

2.2.1. Prima impadurire a terenurilor agricole 
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AXA 3: Calitatea vietii in zonele rurale si diversificarea economiei rurale 

 

3.1. Masuri privind diversificarea economiei rurale 

3.1.2. Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi  

3.1.3. Incurajarea activitatilor turistice 

3.2. Masura privind imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale 

3.2.2. Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru 

economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale 

 

AXA 4: Axa LEADER 

 

4.1. Implementarea strategiilor de dezvoltare locala 

4.1.1. Cresterea competitivitatii sectoarelor agricol si forestier 

4.1.2. Imbunatatirea mediului si spatiului rural 

4.1.3. Calitatea vietii si diversificarea economiei rurale 

 

4.2.1. Implementarea proiectelor de cooperare 

4.3.1 Functionarea Grupurilor de Actiune Locala, dobandirea de competente si animarea 

teritoriului 

4.3.1.1 Constructie parteneriate public-private 

4.3.1.2 Functionarea Grupului de Actiune Locala, dobandirea de competente si animarea 

teritoriului 

 

Zonele rurale dispun de un potential de creștere substantial și au un rol social vital. 

Conform definiției din legislația națională, zonele rurale din România acoperă 87,1% din 

teritoriul țării, cuprinzând 45,1% din populație. 

Densitatea medie a populației din zonele rurale a rămas relativ constantă de-a lungul anilor 

(la circa 45,1 locuitori/km²). 
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III. PROFILUL COMUNITĂȚII 

 

3.1. Localizarea comunei și aspecte administrative 

 

Comuna se află în sud-estul județului, la limita cu județele Buzău și Brăila, pe 

malurile râului Râmnicu Sărat, care trece prin 4 din cele 7 sate. Este deservită de șoseaua 

națională DN23A, care o leagă spre nord de Tătăranu, Gologanu și Focșani (unde se termină 

în DN23), precum și de DN23B, care o leagă de Măicănești (unde se termină în același DN23). 

Prin comună trece și calea ferată Făurei-Tecuci, pe care este deservită de stația Ciorăști. 

Coordonatele geografice sunt: 45°25′52″N și  27°18′36″E 

Suprafața totala de: 97,68 km² 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumentul de aplicare a politicii de dezvoltare a localităţii, îl constituie Planul 

Urbanistic General elaborat şi aprobat potrivit legii.  

https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Buz%C4%83u
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Br%C4%83ila
https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ul_R%C3%A2mnicu_S%C4%83rat
https://ro.wikipedia.org/wiki/DN23A
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_T%C4%83t%C4%83ranu,_Vrancea
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Gologanu,_Vrancea
https://ro.wikipedia.org/wiki/Foc%C8%99ani
https://ro.wikipedia.org/wiki/DN23
https://ro.wikipedia.org/wiki/DN23B
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_M%C4%83ic%C4%83ne%C8%99ti,_Vrancea
https://ro.wikipedia.org/wiki/Calea_ferat%C4%83_F%C4%83urei-Tecuci
https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Comuna_Cior%C4%83%C8%99ti%2C_Vrancea&params=45_25_52_N_27_18_36_E_type:city&language=ro
https://ro.wikipedia.org/wiki/Km%C2%B2
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PUG-ul comunei Ciorăști a fost realizat în 2000, pentru acest motiv ne propunem cu 

această lucrare de elaborare a strategiei de dezvoltare socio-economică a comunei; stabilirea 

direcţiilor de dezvoltare a comunei, în condiţiile respectării dreptului de proprietate şi interesului 

public, ce va trebui să dea răspuns problemelor imediate cu care se confruntă Consiliul Local, în 

special determinarea categoriilor de intervenţie, permisiuni şi restricţii, necesităţi de primă etapă.  

Planul urbanistic general are atât caracter director, cât şi de reglementare şi reprezintă 

principalul instrument de planificare operaţională, constituind baza legală pentru realizarea 

programelor şi acţiunilor de dezvoltare.  

Cadrul legislativ în scopul stabilirii obiectivelor, acţiunilor şi măsurilor de dezvoltare a 

localităţilor, pe baza analizei multicriteriale a situaţiei existente, este constituit de Legea 50/1991 

privind autorizarea executării construcţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul 

nr. 839 din 12 octombrie 2009, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a L50/1991, 

privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii precum şi metodologia de elaborare şi 

conţinutul cadru al Planului Urbanistic General şi Hotărârea Guvernului României nr. 225/1996 

privind probarea Regulamentului de urbanism. 

Elementele de noutate conţinute în Planul Urbanistic General în comparaţie cu schiţele de 

sistematizare realizate până acum, sunt- reaşezarea localităţii, în vatra ei firească, prin include în 

intravilanul existent a tuturor suprafeţelor construite situate pe teritoriul administrativ al 

localităţii; - asigurarea în cadrul intravilanului propus a suprafeţelor necesare dezvoltării 

funcţiunilor localităţii;  

- având în vedere propunerile locale, materializarea programului de dezvoltare a localităţii în 

P.U.G.;  

- propuneri de perspectivă privind dezvoltarea activităţilor economice şi evoluţia populaţiei; 

 - armonizarea interesului public cu cel privat;  

- propuneri pentru obiective de utilitate publică şi asigurarea amplasării acestora;  

- obiectivele propuse vor fi realizate respectând dreptul de proprietate;  

- respectarea măsurilor de protecţie a mediului; 
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- propuneri pentru obiectivele de utilitate publică şi organizarea amplasării acestora;  

- instituirea de măsuri speciale de protecţie şi de reglementări specifice pentru zonele de 

rezervaţii naturale.  

Planul urbanistic general cuprinde reglementari pe termen scurt, la nivelul întregii unităţi 

administrativ-teritoriale de bază, cu privire la :  

o stabilirea şi delimitarea teritoriului intravilan în relaţie cu teritoriul administrativ 

al localităţii; 

o stabilirea modului de utilizare a terenurilor din intravilan;  

o zonificarea funcţională în corelaţie cu organizarea reţelei de circulaţie; 

o delimitarea zonelor afectate de servituţi publice; 

o modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare;  

o stabilirea zonelor protejate şi de protecţie a monumentelor istorice şi a siturilor 

arheologice reperate; zonele care au instituite un regim special de protecţie 

prevăzut în legislaţia în vigoare; 

o formele de proprietate şi circulaţia juridica a terenurilor;  

o precizarea condiţiilor de amplasare şi conformare a volumelor construite, 

amenajate şi plantate; 

o  zonele de risc natural delimitate şi declarate astfel, conform legii, precum şi la 

măsurile specifice privind prevenirea şi atenuarea riscurilor, utilizarea terenurilor 

şi realizarea construcţiilor în aceste zone; 

o zone de risc datorate unor depozitari istorice de deşeuri; 

o  Planul urbanistic general cuprinde prevederi pe termen mediu şi lung cu privire 

la evoluţia în perspectiva a localităţii;  

o direcţiile de dezvoltare funcţională în teritoriu; 

o   traseele coridoarelor de circulaţie şi de echipare prevăzute în planurile de 

amenajare a teritoriului naţional, zonal şi judeţean; 

o  lista principalelor proiecte de dezvoltare şi restructurare;  

o stabilirea şi delimitarea zonelor cu interdicţie temporară şi definitivă de 

construire;  
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o delimitarea zonelor în care se preconizează operaţiuni urbanistice de regenerare 

urbană. Prin Planul urbanistic general se identifică zone pentru care se pot institui 

reglementari ce nu pot fi modificate prin planuri urbanistice zonale sau planuri 

urbanistice de detaliu şi de la care nu se pot acorda derogări. 

Aceste reglementari se vor formula  cu claritate în Regulamentul local de urbanism 

aferent Planului urbanistic general. 

Planul Urbanistic General se va aviza şi aproba conform legii, devinind ulterior  

instrument de lucru al Primăriei comunei Ciorăști în eliberarea certificatelor de urbanism, 

autorizaţiilor de construire, la fundamentarea unor investiţii de la bugetul statului, în alte 

activităţi ale compartimentului tehnic de resort. Spre exemplu, în vederea unei utilităţi coerente 

şi raţionale a teritoriului localităţilor, zonele sau parcelele cu coeficienţi de utilizare a terenului 

(CUT) cu valoare mai mare de 4 se stabilesc numai prin Planul urbanistic general şi regulamentul 

local aferent. 

Situația existentă în anul 2000 pentru PUG-ul comunei Ciorăști și fiecare sat al acesteia 

este următoarea: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Strategia de dezvoltare socio – economico a comunei Ciorăști 2014 – 2020  

16 
 

 Satul de reședință Ciorăști are 133,35 ha total intravilan din care 46,64 ha 

locuințe.  

                                            



Strategia de dezvoltare socio – economico a comunei Ciorăști 2014 – 2020  

17 
 

 Satul Mihălceni are o suprafață de intravilan totală de 87,54 ha, din care locuințe 

24,99 ha. 
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 Satul Salcia Veche cu o suprafață totală de intravilan de 37,30 ha, din care 7,37 

ha locuințe. 
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 Sat Salcia Nouă cu un total de suprafață pe intravilan de 80,09 ha, din care 20,55 

ha locuințe. 
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 Sat Satu Nou cu un total de suprafață pe intravilan de 59,3 ha, din care 17,59 ha 

locuințe. 
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 Sat Spătăreasa cu un total de suprafață pe intravilan de 65,27 ha, din care 9,15 ha 

locuințe. 
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 Sat Codrești cu un total de suprafață pe intravilan de 48,8 ha, din care 18,21 

locuințe. 
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Comuna Ciorăști 
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3.2. Repere istorice 

 

La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna făcea parte din plasa Marginea de Jos 

a județului Râmnicu Sărat și era formată din satele Ciorăști, Sfoara, Spătăreasa și Codrești, cu 

o populație de 1929 de locuitori. În comună funcționau două biserici (una la Ciorăști zidită în 

1867 și una la Codrești construită în 1858) și o școală mixtă cu 70 de elevi, deschisă în 

1886. La acea vreme, pe teritoriul actual al comunei mai funcționa în aceeași plasă și comuna 

Slobozia-Mihălceni, formată din satele Slobozia-Mihălceni și Salcia, cu o populație de 844 de 

locuitori. Aici funcționau o școală mixtă și o biserică ridicată în 1832.  

Anuarul Socec din 1925 consemnează comuna în plasa Măicănești a aceluiași județ, 

având o populație de 3004 locuitori în satele Codrești și Ciorăști. În aceeași plasă se afla și 

comuna Slobozia-Mihălceni, cu satele Slobozia-Mihălceni, Salcia Nouă și Salcia Veche, având 

1680 de locuitori.  

În 1950, cele două comune au fost transferate la raionul Râmnicu Sărat din regiunea 

Buzău și apoi (după 1952) din regiunea Ploiești. În timp, comuna Slobozia-Mihălceni a luat 

numele de Mihălceni, ca și satul ei de reședință. În 1968, comunele au fost rearondate județului 

Vrancea, iar comuna Mihălceni a fost desființată și inclusă în comuna Ciorăști. 

  

3.3.Populația.Elemente demografice și sociale 

 

Ciorăști este o comună în județul Vrancea, Muntenia, România, formată din 

satele Ciorăști (reședința), Spătăreasa, Codrești, Mihălceni, Satu Nou, Salcia Veche și Salcia 

Nouă. În comună sunt 2038 gospodării cu 1974 locuințe și trăiesc 3150 de locuitori. În satele 

comunei funcționează 2 școli și 2 grădinițe. Principalele îndeletniciri ale locuitorilor sunt 

cultivarea cerealelor, creșterea vitelor și legumicultura. 

Conform recensământului efectuat în 2011, populația comunei Ciorăști se ridică la 3.150 

de locuitori, în scădere față de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 

3.871 de locuitori. Majoritatea locuitorilor sunt români (88,22%), cu o minoritate 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_R%C3%A2mnicu_S%C4%83rat
https://ro.wikipedia.org/wiki/Regiunea_Buz%C4%83u
https://ro.wikipedia.org/wiki/Regiunea_Buz%C4%83u
https://ro.wikipedia.org/wiki/Regiunea_Ploie%C8%99ti
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Vrancea
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Vrancea
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Vrancea
https://ro.wikipedia.org/wiki/Muntenia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2nia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cior%C4%83%C8%99ti,_Vrancea
https://ro.wikipedia.org/wiki/Sp%C4%83t%C4%83reasa,_Vrancea
https://ro.wikipedia.org/wiki/Codre%C8%99ti,_Vrancea
https://ro.wikipedia.org/wiki/Mih%C4%83lceni,_Vrancea
https://ro.wikipedia.org/wiki/Satu_Nou_(Cior%C4%83%C8%99ti),_Vrancea
https://ro.wikipedia.org/wiki/Salcia_Veche,_Vrancea
https://ro.wikipedia.org/wiki/Salcia_Nou%C4%83,_Vrancea
https://ro.wikipedia.org/wiki/Salcia_Nou%C4%83,_Vrancea
https://ro.wikipedia.org/wiki/Recens%C4%83m%C3%A2ntul_popula%C8%9Biei_din_2011_(Rom%C3%A2nia)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Recens%C4%83m%C3%A2ntul_popula%C8%9Biei_din_2002_(Rom%C3%A2nia)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2ni


Strategia de dezvoltare socio – economico a comunei Ciorăști 2014 – 2020  

25 
 

88.22

6.82
4.88

0.06

Componența etnică a comunei 
Ciorăști

Români

Romi

Necunoscută

Altă etnie

de romi (6,83%). Pentru 4,89% din populație, apartenența etnică nu este cunoscută.Din punct de 

vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși (93,9%), cu o minoritate de adventiști 

de ziua a șaptea (1,17%).  

Resursele de muncă și populația ocupată 

- Agenți economici 

- În învătământ sunt angajate 15 cadre didactice 

- În sănătate – 2 persoane la Dispensarul uman și 2 persoane la Dispensarul Veterinar 

- În administrația publică sunt angajate – 9 persoane 

Numărul de șomeri la nivel de comună este de 16 persoane . 

Un număr de 1798 de pensionari, iar 100 de persoane care sunt la vârsta pensionării si nu 

beneficiază de pensie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

93.9

1.17

4.88

0.03

Componența confesională a 
comunei Ciorăști

Ortodocși Adventiști de ziua a șaptea 

Necunoscută Altă religie

https://ro.wikipedia.org/wiki/Romii_din_Rom%C3%A2nia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_Ortodox%C4%83_Rom%C3%A2n%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_Adventist%C4%83_de_Ziua_a_%C8%98aptea
https://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_Adventist%C4%83_de_Ziua_a_%C8%98aptea
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3.4. Relief și geologie 

 

Teritoriul Comunei Ciorăști, este situat de o parte și de alta a râului Râmnicu Sărat, în 

cadrul câmpiei Siretului de Jos2. În relief se remarcă două unități cu caractere distincte după cum 

urmează : 

 În vestul teritoriului o treaptă de relief situată la circa 50 m altitudine absolută, 

constituită din luturi loessoide și care a suportat aluvionarea repetată a râului Rm. 

Sărat. Această zonă a teritoriului face parte din Câmpia sub colinară a 

Râmnicului. 

 În estul teritoriului o treaptă de relief situată la o altitudine absolută  noi aluviuni. 

Este vorba de Lunca Siretde circa 30 m, constituită din depuneri aluvionare cu 

texturi diferite. Este o treaptă recent formată și expusă frecvent acoperirii cu noi 

aluviuni. Este vorba de Lunca Siretului Inferior ( de Jos).  

Relieful comunei este alcătuit din grinduri, văi seci și văi cu ape permanente. Expunerea 

în relief a teritoriului comunei Ciorăști face ca acesta să fie folosit în condiții foarte bune pentru 

cultura cerealelor, a plantelor tehnice și mai puțin cultura viței-de-vie și a pomilor fructiferi. 

În ceea ce privește solurile, teritoriul comunei noastre se încadrează în marea zonă a solurilor 

cernoziomice (soluri zonale) în diferite faze de evoluție. Pe fondul general al cernoziomului apar 

și solurile intrazonale și azonale. În cea mai mare parte a lor, au proprietăți fizice favorabile, 

excepții făcând cernoziomurile formate pe nisipuri. În general sunt bogate în humus, dar 

conținutul de humus variază relativ de mult în funcție de tipul de cernoziom. În cadrul general 

al condițiilor caracteristice stepei propriu – zise, aceste cernoziomuri s-au format în partea mai 

umedă a zonei, cu vegetație abundentă, pe loessuri și depozite dar și pe aluviuni vechi 

loessificate. Aceste cernoziomuri dau producții mari și mai stabile de la an la an, deoarece sunt 

bine aprovizionate cu apă. 

 

                                                           
2 V. Mihăilescu 1966 – Dealurile și câmpiile României 
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3.5. Clima 

 

Zonei subcarpatice îi este caracteristică clima continentală. Din punct de vedere climatic, 

sectorul extrem estic al teritoriului administrativ al Judeţului Vrancea, fiind situate aproape la 

distanţă egală între ecuator şi pol, beneficiază de un climat temperat-continental, cu influenţe 

pregnante ale estului, nordului, vestului şi sudului continentului european. Astfel, la nivelul 

continentului european, deci şi deasupra teritoriului judeţului Vrancea, câmpul baric mediu este 

format din patru centri de acţiune: 

- Anticiclonul subtropical Azoric, cu un nucleu a cărui poziţie pendulează sezonier între 20 şi 40 

latitudine nordică, asigurând tot timpul anului transportul aerului umed oceanic dinspre vest şi 

nord-vest către centrul şi estul continentului, şi care este răspunzător de cele mai frecvente 

precipitaţii atmosferice (45 % din cantităţile anuale); 

- Anticiclonul Est-European, mai rar cel Siberian, care îşi extinde aria de acţiune, în special în 

perioada rece a anului, din Extremul Orient până în Carpaţi, caracterizat la nivelul României prin 

invazii de aer rece arctic, continental, dinspre nord-est şi est, pe direcţie ultrapolară; 

- Depresiunea Islandeză, situată în nordul oceanului Atlantic, mai atenuată în timpul verii şi mai 

adâncă iarna, care determină vreme închisă şi scăderea temperaturii iarna, dar şi aversele de 

ploaie vara; 

- Depresiunea Mediteraneană, instalată în perioada rece a anului deasupra bazinului central al 

Mării Mediteraneene. Pentru Judeţul Vrancea, o importanţă deosebită o au ciclonii cu caracter 

retrograd, care în urma încărcării cu umezeală deasupra bazinului Mării Negre îşi schimbă 

orientarea pe o traiectorie deviată de la cea iniţială, întorcându-se spre nord-vest şi producând, 

la contactul cu barajul orografic al Carpaţilor Orientali, precipitaţii cu intensităţi deosebite. Dacă 

această deviere se repetă, întorcându-se din nou deasupra bazinului maritim, pe intervale de timp 

mai îndelungat, de 2-3 zile, cantităţile de precipitaţii determină efecte catastrofale. 

Câmpul mediu format din acţiunea acestor patru centri barici întreţin o circulaţie 

atmosferică a cărei intensitate şi frecvenţă determină regimul climatic la nivelul României, 

acţionând concertat în această zonă a interferenţei influenţelor barice, cu factorul radiativ, şi mai 
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ales cu suprafaţa subiacentă. Aceasta din urmă, prin complexitatea particularităţilor definitorii 

(relief, reţea hidrografică, vegetaţie, soluri etc.) influenţate sau nu de activitatea antropică, deţine 

cel mai activ rol în transformarea energiei solare radiante în căldură, în umezirea aerului şi în 

modificarea potenţialului şi caracteristicilor maselor atmosferice advective. 

Pentru caracterizarea climatică a teritoriului s-au folosit date climatice de la stațiile 

meteorologice Râmnicu Sărat, Vâlcelele, Ciorăști și Focșani.  

Temperatura medie multianuală este de 10,5°C, media lunii iulie este de 22,5°C, iar a 

lunii ianuarie este de -2,4°C.  

Durata sezonului de vegetație este de 190 – 201 zile, cu o temperatură medie a sezonului 

de vegetație este de peste 14°C. 

Înghețurile târzii pot apărea în prima jumătate a lunii aprilie, iar cele timpurii în a doua 

jumătate a lunii octombrie.  

Regimul termic 

Temperatura medie anuală a aerului (1961 - 2000) 

 

Sursa: România. Mediul şi reţeaua electrică de transport. Atlas Geografic, 2002 
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Precipitaţiile medii anuale sunt de 400-500mm conform Atlasului geografic al României. 

Vântul cel mai cunoscut care bate peste teritoriul comunei Ciorăști este Crivățul. De 

asemenea este o frecvență destul de însemnată o au și vânturile din sud – est. Crivățul este un 

vânt rece și uscat, care bate în timpul iernii, determinat de anticiclonul siberian și aria ciclonică 

din estul Mării Mediterane. El are o direcție nord – nord – est, sud – sud – vest. În timpul iernii 

spulberă zăpada și o troienește în jurul așezărilor sau a altor obstacole. Astfel, rămânând 

descoperite culturile agricole de toamnă care cad pradă gerului. Crivățul și – a adus contribuția 

și la crearea reliefului. 

Numărul mediu de zile geroase este 100. 

Adâncimea maxima de îngheţ conform STAS 6054/84 este de 80-90cm. La nivelul anului 

2008, conform măsurătorilor înregistrate de Staţia Meteorologică Focşani din cadrul Centrul 

Meteorologic Regional Moldova, temperaturile extreme, înregistrate au fost de 39.4°C, 

înregistrată în 24 iulie şi -18.4°C, înregistrată la 21 decembrie. La sol, unde razele soarelui cad 

perpendicular, temperatura maximă a depăşit 66°C. Numărul mediu al zilelor cu brumă, într-un 

an, este de 75. Durata anuală de strălucire a soarelui este, în medie, de 2.081 ore, mai mare în 

lunile mai - septembrie, când media lunară depăşeşte 200 ore şi mai redusă în lunile noiembrie 

– ianuarie, când valoarea scade sub 100 ore . 

Valorile temperaturilor extreme şi a precipitaţiilor din anii 2008 şi 2009 

An 2008 2009 

Temp. minimă anuală -17,3°C/5.01.2008 -18,4°C/21.12.2009 

Temp. maximă anuală 39,2°C/16.08.2008 39,4°C/24.07.2009 

Total precipitații 495,5 l/mp 534,5 l/mp 

 

Regimul pluviometric 

Precipitaţiile atmosferice reprezintă alături de temperatură o caracteristică esenţială a 

climei, întrucât influenţează hotărâtor celelalte elemente meteorologice şi are o importantă 

deosebită în activitatea practică. Cele mai mari cantităţi medii lunare de precipitaţii cad în lunile 

mai, iunie şi iulie, când intensificarea activităţi din Oceanul Atlantic determină pătrunderea 

aerului oceanic umed şi când temperaturile ridicate amplifică mişcările termoconvective. 
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Volumul precipitaţiilor depăşeşte 500 mm anual. Relieful determină însă o repartiţie 

inegală a precipitaţiilor. Astfel, în Câmpia Siretului, treapta de relief cea mai joasă, cantitatea 

medie de precipitaţii este mai mică de 600 mm/an. Intervalul cel mai ploios este mai – iunie, iar 

cel mai uscat decembrie - februarie , uneori cu prelungiri până în martie. 

Numărul zilelor cu ninsoare se situează sub 20 zile în regiunea de câmpie iar stratul de 

zăpadă se păstrează între 40 – 60 zile. 

Numărul anual de zile cu ninsoare este de 25, stratul de zăpada menţinându-se 70-80 de 

zile, grosimea medie a acestuia fiind de 60-80 cm. 
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Distribuţia cantităţilor medii anuale de precipitaţii în Judeţul Vrancea 

Numărul zilelor cu precipitaţii dintr-un an este de cca.120, dar exista variaţii notabile, 

înregistrându-se perioade mai bogate în precipitaţii (ani ploioşi) urmate de perioade cu 

precipitaţii în cantităţi mici, ori chiar perioade de seceta 

Circulaţia diferită a maselor de aer de la o perioadă la alta determină schimbări 

nepericuloase ale stării vremii, tocmai datorită faptului că teritoriul judeţului este deschis 

maselor de aer de provenienţă şi cu proprietăţi diferite formate în zone situate la mii de kilometri 

(zona arctică, oceanică, tropicală). 

 

Regimul eolian 

Regimul eolian suferă în general o influentă generată de pătrunderea maselor de aer. În 

linii generale, frecventa cea mai mare o au vânturile din direcţia nord şi nord-est, urmate de cele 

care bat din direcţia sud şi sud-est. 

Regimul eolian, evidenţiat prin frecvenţa şi direcţiile generale ale advecţiilor maselor de 

aer şi de configuraţia majoră a reliefului, înscrie dominanţa nordului şi a componentelor acesteia 
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în Câmpia Siretului şi culoarul de vale al acestuia. Viteza medie anuală este de 2-3 m/s la câmpie. 

Calmul atmosferic prezintă valori ridicate. 

 

3.6.Vegetația  

 

Teritoriul comunei Ciorăști se încadrează la limita dintre zonele de vegetație de stepă și 

silvostepă. Vegetația ierboasă naturală a fost înlocuită prin cultivare. Pădurile lipsesc, dar sunt 

aproximativ 100 ha de liziere cu salcâmi. 

Există plante caracteristice stepei: 

 plante cu flori din care medicinale : sunătoare, mușețel, coada șoricelului 

 arbori și arbuști: salcâm, plop, dud, măceș, porumbar, zmeur, soc 

 vegetație ierboasă: știr, spanac sălbatic, trifoi 

 buruieni de cultură: pălămidă, mohor, stuf, curnute, turiță, ovăz sălbatic, 

păpușoaică. 

3.7 Tectonica şi seismicitatea 

Zona Vrancei este renumită prin seismicitatea să ridicată. Astfel, din anul 1601 pană în 

anul 1977 au fost 17 cutremure, epicentrul focarului situându-se pe falia Zăbala -Nămoloasa – 

Galaţi – Tulcea. 

În conformitate cu STAS 11100/1/93 referitor la macrozonarea seismica a teritoriului 

României, zona studiata se înscrie în aria seismică 8 grade MSK. 
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Zonarea teritoriului României 

în termeni de valori de vârf ale acceleraţiei terenului pentru proiectare ag pentru cutremure 

având intervalul mediu de recurenta IMR = 100 ani. 

 

Legat de structura geologică internă şi de mişcarea plăcilor de fundament, cutremurele 

de tip vrâncean, care îşi au epicentru pe teritoriul judeţului, impun măsuri speciale de protecţie. 

Încadrarea în categoria geotehnică se face în conformitate cu Normativul NP 074/2007 

“Normativ privind principiile, exigentele şi metodele cercetării geotehnice a terenului de 

fundare “Categoria geotehnică a sistemului construcţie – teren indică riscul geotehnic la 

realizarea unei construcţii.  

Categoria geotehnica II (Risc mediu) 

Riscul geotehnic depinde 2 grupe de factori : 

- factori legaţi de teren – condiţii de teren şi apa subterana 

- factori legaţi de structură şi vecinătăţile acestora 
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SITUAȚIA EXISTENTĂ 

DISFUNCȚIONALITĂȚI – PRIORITĂȚI 

DOMENII DISFUNCȚIONALITĂȚI PRIORITĂȚI 

 

 

 

 

 

FOND 

CONSTRUIT ȘI 

UTILIZAREA 

TERENURILOR 

1.Locuințele și unele dotări 

publice au carențe calitative și 

estetice 

1.Supravegherea cu strictețe 

a respectării prevederilor din 

autorizațiile de cosntruire 

privind lucrările noi, 

reparațiile și refacerile. 

2.Zona centrală a fiecărui sat este 

neclar definită 

2. Elaborarea de P.U.Z. – uri 

sau P.U.D. – uri, după caz, 

pentru toate solicitările de 

cosntruire și refacere în zona 

centrală. 

3.Existența unor terenuri agricole 

la limita cu intravilanul. 

3. Întocmire P.U.G. 

actualizat conform noilor 

cerințe și necesități. 

 

 

 

 

CIRCULAȚIE 

1.Lipsa semnalizării 

corespunzătoare cu indicatoare, 

sau alte dispozitive special, pentru 

desfășurarea în siguranță a 

traficului. 

1.Amenajarea intersecțiilor 

pe bază de proiecte de 

specialitate, redimensionarea 

și semnalizarea 

corespunzătoare a acestora. 

2.Inexistența indicatoarelor ori alte 

dispozitive speciale, marcaje pe 

drumurile comunale și sătești, care 

pun în pericol siguranța circulației 

și a cetățenilor.  

2.Amenajarea conform 

normelor de specialitate a 

profilelor drumurilor, 

asfaltarea drumurilor 

comunale si drumurilor 

sătești( ulițe)  și 

modernizarea sistemelor 

rutiere. 
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SPAȚII 

PLANTATE, 

AGREMENT, 

SPORT 

1.Spații verzi, de agrement și sport 

sunt aproape inexistente. 

1. Propuneri de amenajare 

pentru etapa de perspectivă. 

 

REȚELE 

TEHNICO – 

EDILITARE  

1.Lipsă rețele de canalizare 1.Promovarea proiectului de 

canalizare. 

2.Lipsă stație de epurare a apelor 

uzate 

2.Promovarea proiectului de 

construcție a unei stații de 

epurare a apelor uzate. 

 

PROBLEME DE 

MEDIU 

1.Lipsă puncte colectare selective 

deșeuri. 

1.Amenajare puncte 

colectare selective deșeuri.  

2.Cimitire fără protecție sanitară 

față de zonele construite. 

2.Instituirea zonei de 

protecție sanitară pe o rază 

de 50 m față de locuințe și 

alte construcții. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Strategia de dezvoltare socio – economico a comunei Ciorăști 2014 – 2020  

36 
 

IV. PROFILUL SOCIO – ECONOMIC AL COMUNITĂȚII 

 4.1 Infrastructura localităţii şi transport - Cadru general 

 

In accepţia comună, termenul de “Infrastructură” acoperă o varietate de elemente ale 

bazei tehnico-materiale ale localităţii, baze materiale care asigură bunul mers al societăţii 

moderne, elemente care se pot clasifica, fără pretenţii de exhaustivitate, astfel: infrastructura: de 

transport (terestru, rutier, feroviar), de utilitate publică (alimentare cu apă, canalizare, energie 

termică), energetică (energie electrică, alimentare cu gaz), de comunicaţii, socială, educaţională, 

de protecţia mediului. 

Întrucât ultimele trei categorii sunt analizate în capitolele de Dezvoltare socială, 

Educaţională şi Mediu, prezenta secţiune va acoperi doar starea primelor patru mari categorii de 

infrastructura şi anume: 

 De transport 

 De utilitate publică 

 Energetică 

 De comunicații 

 

4.1.1 Infrastructura de transport 

 

În prezent, infrastructura de transport a Uniunii Europene este bine dezvoltată. Cu toate 

acestea, ea este încă fragmentată, atât la nivel geografic, cât şi între şi în cadrul modurilor de 

transport. Obiectivul principal al noilor orientări privind politica TEN-T îl constituie stabilirea 

unei reţele transeuropene de transport completă şi integrată, care să acopere toate statele membre 

şi regiunile şi care să constituie baza pentru dezvoltarea echilibrată a tuturor modurilor de 

transport şi pentru exploatarea optimă a avantajelor lor respective, maximizând astfel valoarea 

adăugată a reţelei pentru Europa. 
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Noua reţea TEN-T centrală va fi susţinută de o reţea cuprinzătoare de rute la nivel regional 

şi naţional care aduc trafic în reţeaua centrală. Aceasta din urmă va fi în mare parte finanţată de 

statele membre, cu câteva posibilităţi de finanţare UE şi regionale din fonduri destinate 

transporturilor, inclusiv noi instrumente de finanţare inovatoare. 

Scopul este ca treptat, până în 2050, cea mai mare parte a cetăţenilor şi a companiilor din 

Europa să se afle la cel mult 30 de minute de reţeaua-„afluent”. În orientările TEN-T este 

introdusă o nouă cerinţă juridică strictă pentru ca statele membre ale căror proiecte beneficiază 

de finanţare pentru reţeaua centrală să aibă o obligaţie legală de a finalize proiectele respective. 
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Din punctul de vedere al accesibilităţii la magistralele de transport europene judeţul Vrancea 

beneficiază de avantajul unei situări exact pe traseul coridorului pan-european nr. IX cât şi al 

reţelei TEN-T. Coridorul IX începe din Finlanda, la Helsinki, şi străbate nu mai Putin de noua 

tari: Rusia, prin Vyborg, Sankt Petersburg, Pskov, Moscova şi Kalingrad, Ucraina, prin Kiev, 

Ljubasevska şi Odessa, Moldova, prin Chişinău, Romania, prin Bucureşti, Lituania, prin Vilnius, 

Belarus, prin Minsk, Grecia, prin Alexandroupolis şi Bulgaria, prin Dimitrovgrad şi Ormenio. În 

ţara noastră coridorul străbate, de la sud la nord, Giurgiu, Bucureşti, Bacău, Paşcani, Iaşi prin 

E85, acoperind axa majora de transport Nord-Sud a judeţului Vrancea. 

În ceea ce priveşte accesibilitatea la coridoarele de transport interne ale UE şi anume 

Reţeaua TEN-R, Judeţul Vrancea beneficiază de acelaşi tip de avantaj major dat de situarea pe 

un traseu subsidiary traseului axei 22 care intra pe teritoriul naţional la Nădlac, trece prin Sibiu, 

Braşov şi Bucureşti şi se termina la Constanta. Un traseu naţional de conectare la axa 22 începe 

la Ploieşti, trece prin Buzău, Focşani, Bacău şi se opreşte la Siret - Suceava, acest traseu 

străbătând judeţul Vrancea de la sud la nord, pe traseul actualului DN2, acoperind practic axa de 

străbatere N-S. 

În planul de amenajare a teritoriului naţional ( PATN) este prevăzută realizarea axei de 

interes judeţean jud. Covasna – Tulnici – Vidra – Focşani – Brăila. 

Principalele reţele de circulaţie şi transport existente sunt reprezentate la nivelul comunei 

de următoarele drumuri: 

 

 DN 23 A Focșani – Ciorăști – Rampă CFR ( traversează satele Sat Mihălceni și 

Sat Salcia Veche) 

 DN 23 B Măicănești - Codrești  ( traversează satele Sat Spătăreasa și Sat Codrești) 

 DC 192 Sat Ciorăști – Sat Salcia Nouă 

 DC 195 Sat Ciorăști – Sat Satu Nou 

 

Dezvoltarea reţelei de circulaţie, prin modernizarea arterelor existente din comuna 

Ciorăști, parte integrantă a planului urbanistic joacă un rol important în dezvoltarea socială a 

localităţilor, prin punerea în valoare a resurselor naturale. 

Stabilirea amplasamentelor noilor obiective comerciale, social-culturale şi de locuire în 

comuna Ciorăști se va face ţinându-se seama şi de posibilităţile folosirii reţelei de străzi rurale 
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existente, asigurându-se caracterul multifuncţional al arterelor modernizate pentru legătura 

comunei cu satele. 

Străzile din localităţile rurale ale comunei Ciorăști se clasifică în raport cu traficul şi 

funcţiunile pe care le îndeplinesc astfel: 

a) străzi principale; 

b) străzi secundare; 

Reabilitarea drumurilor judeţene, sporirea capacităţii de circulaţie prin mărirea 

numărului de benzi fiind străzi principale cade în sarcina Administraţiei de drumuri şi Poduri 

Vrancea. 

Drumurile comunale cât şi străzile secundare fac parte din domeniul public al UAT – 

comuna Ciorăști, urmând ca în funcţie de aportul lor de degradare să se stabilească priorităţile 

de modernizare şi de alocarea fondurilor necesare. 

Zona străzilor din localităţile rurale include partea carosabilă, acostamente, şanţuri şi 

rigole, trotuare, spaţii verzi, suprafeţe adiacente pentru parcaje, suprafeţe necesare amplasării 

anexelor acestora. 

Pe sectorul de stradă din localităţile rurale unde se preconizează să se realizeze 

canalizarea se va executa acostamentul pavat şi izolat cu bordură iar pe sectoarele de străzi fără 

bordură, scurgerea apelor trebuie asigurată prin şanţuri amenajate, cu dirijarea scurgerilor în 

afara zonelor de siguranţă a drumurilor. 

Drumul clasificat ca drum judeţean (DJ) are următoarele caracteristici: 

- lăţimea parţii carosabile - 6,00 m. 

- benzi de încadrare consolidare - 2 x 0,25 m. 

- acostamente - 2 x 1,00 m. 

In intravilan se prevăd la D.J.: 

- trotuare 2 x 1,0 m. 

- lăţimea părţii carosabile 8,00 m. - conform Legii 82/98. 
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Pentru dezvoltarea capacităţii de circulaţie a drumurilor publice străzile principale, drumuri 

neclasificate, în localităţi rurale - cu două benzi de circulaţie, pentru trafic în dublu sens, 

distanţele între garduri sau construcţii sunt de 11 m. 

Pentru dezvoltarea capacităţii de circulaţie a drumurilor publice, pe sectorul unde 

traversează localităţile, sate componente ale comunei Ciorăști, se va asigura o distanţă minimă 

între garduri sau construcţii situate de o parte şi de alta a drumului judeţean de 22,00 m. 

Pentru străzile principale, drumurile comunale clasate, se va asigura o distanţă între 

garduri de 20,0 m. 

Străzile secundare, cu o bandă de circulaţie, pentru trafic cu intensitate redusă, lăţimea 

carosabilă 4,00 m., acostamente 2 x 0,50 m., şanţuri şi rigole, platforma drumului va fi de 5,00 

m. Lăţimea străzilor secundare nu va fi mai mică de 5,00 m. Lungimea străzilor secundare nu va 

fi mai mare de 100,00 m. pentru fiecare în parte. 

Platformele străzilor din comuna Ciorăști, vor fi mărginite de şanţuri şi rigole. În zona 

podeţelor de traversare şi în zona descărcării apelor meteorice, vor fi prevăzute cu dale din 

beton prefabricate sau pereu din bolovani de râu aşezaţi pe un beton proaspăt. Pentru circulaţia 

pietonilor se prevăd trotuare cu lăţimea de 1,00 m. 

Siguranţa circulaţiei 

Pe traseul drumurilor ce traversează localităţile comunei Ciorăști, s-au prevăzut indicatoare 

rutiere cu rol de avertizare, orientare, dirijare şi interdicţie, astfel încât să se prevină utilizatorii 

asupra pericolelor potenţiale, cât şi a informării şi dirijării lor către destinaţia dorită. Amplasarea 

indicatoarelor de circulaţie va respecta condiţiile impuse de serviciul circulaţiei din cadrul 

Administraţiei de Drumuri - Poduri Vrancea şi Poliţia Rutieră. 

Reglementări privind zona drumurilor 

Realizarea în zona drumului public a oricărei construcţii sau instalaţii în orice scop se 

face cu respectarea legislaţiei în vigoare privind amplasarea şi autorizarea executării 

construcţiilor şi numai cu acordul prealabil al administratorului drumului. 

In zona drumului public este interzisă amplasarea de construcţii, panouri publicitare sau 

instalaţii, care nu aparţin drumului public şi care periclitează siguranţa circulaţiei. 
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O importantă deosebită pentru modernizarea comunei Ciorăști şi ridicarea gradului de 

civilizaţie o reprezintă legătura rutieră, care trebuie să se desfăşoare în condiţii cât mai sigure, 

pe orice vreme, să asigure un grad cât mai mic de poluare. 

Praful provocat de autovehiculele ce se deplasează pe drumurile neamenajate este cu mult 

mai nociv decât cantitatea de gaze de eşapament a autovehiculelor, care se deplasează pe drumul 

public din intravilanul comunei Ciorăști. 

Colectarea şi evacuarea apelor din zona drumurilor, execuţia de podeţe şi reabilitarea 

celor existente, este o cerinţă de bază pentru viabilitatea căilor de comunicaţii din comună. 

4.1.2 Dezvoltarea rurală 

 

Conform datelor menţionate în P.A.T.J. –Vrancea, Judeţul Vrancea se caracterizează prin 

dezvoltări diferenţiate a teritoriului. 

Aceste dezechilibre între est şi vest între extremităţi şi centru au mai multe explicaţii: 

relieful, dezvoltarea căilor de comunicaţie pe unele direcţii preponderente – modificări 

administrative interjudeţene (oraşe, raioane, comune) în ultimii 70-80 de ani, existenţa unor 

resurse naturale, dezvoltarea istorică şi culturală diferită şi dirijarea unor investiţii importante cu 

predilecţie în alte zone. 

Pentru evitarea acestor discrepanţe ca şi alte fenomene negative, în special fenomenul de 

migraţie al populaţiei şi vidarea treptată a spaţiului rural, este necesară o strategie de sprijinire a 

zonelor rămase în urmă şi echilibrarea treptată a reţelelor de localităţi. 

O dezvoltarea echilibrată reduce tendinţele centrifuge şi implicit efectele nocive asupra 

mediului. Asocierea localităţilor urbane şi rurale în cadrul unor sisteme determinate în special 

de intensitatea şi diversitatea relaţiilor de cooperare, permite o repartizare raţională şi echilibrată 

a investiţiilor, o mai raţională folosire a dotărilor social-culturale şi echipărilor tehnice. 

Formarea sistemelor de localităţi comportă organizarea treptată a unor ansambluri de 

sisteme de diferite grade de comlexitate, de la sistemele unităţilor administrativ-teritoriale de 

bază (oraşul şi comuna) până la sistemul judeţean. 
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Sistemul zonal intercomunal - reprezintă tipul de sisteme ce acoperă întreg teritoriu unui 

judeţ, deoarece integrează grupări de comune polarizate şi coordonate de un oraş existent sau de 

un viitor oraş. 

Pentru judeţul Vrancea au fost identificate 10 posibile sisteme intercomunale. 

Organizarea acestor sisteme, deşi pare pur teoretică, ne va ajuta la o repartiţie echilibrată 

a dotărilor de servire teritorială (sănătate, învăţământ, comerţ, cultură-sport, financiar-bancar) la 

promovarea unor politici care să sprijine dezvoltarea zonelor rămase în urmă şi echilibrarea 

treptată a reţelei de localităţi şi a echipării teritoriului. 

Conform planşei nr. 4 (25) din P.A.T.J. -Vrancea - comuna Ciorăști este încadrată în 

sistemul intercomunal cu reşedinţa în oraşul Focşani.  

Direcţia prioritară în evoluţia comunei Ciorăști o constituie valorificarea terenurilor 

agricole, creşterea animalelor și familiilor de albine. 

Obiectivele de utilitate publică necesare: canalizare, reţea gaze, modernizări de drumuri, 

investiţii publice, etc. se pot fundamenta pe baza P.U.G. aprobat, în cadrul documentaţiilor 

privind solicitarea de fonduri de la bugetul statului. 

În vederea realizării obiectivelor principale avansate prin P.A.T.J. Vrancea, corelate cu 

necesităţile de primă urgenţă ce trebuie rezolvate pentru mărirea capacităţii de circulaţie şi 

portante, propunerile au fost făcute pe termen scurt şi mediu astfel încât efortul financiar să fie 

dozat în funcţie de posibilităţile economice, de bugetul alocat conform programului Consiliului 

Judeţean Vrancea. 

Dezvoltarea reţelei de circulaţie prin modernizarea reţelei de drumuri existente în 

comuna Ciorăști trebuie să contribuie la creşterea eficenţei şi asigurarea transporturilor, la 

economisirea terenurilor şi modernizarea comunei care trebuie să înscrie în circuitul comercial 

al țării. 

Pentru eliminarea acestor decalaje şi ridicării calităţii vieţii este necesară stimularea 

iniţiativei particulare, aplicarea de fonduri din partea autorităţilor locale judeţene şi după caz 

guvernamentale. 
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Iniţiativa particulară ar trebui încurajată mai mult pe direcţia industriei prelucrătoare în 

vederea valorificării produselor vegetale şi animale. 

Lipsa centrelor de colectare - depozitare, colaborată cu nevoile populaţiei de a-şi 

valorifica roadele activităţii în agricultură, zootehnie, impune încurajarea şi stimularea unor 

astfel de centre, la distanţe şi pe trasee accesibile locuitorilor din toate satele comunei. 

Stimularea înfiinţării şi dezvoltării unor activităţi economice organizate în întreprinderi 

mici şi mijlocii poate determina profilul economic al comunei. 

Sectorul serviciilor, fiind insuficient dezvoltat şi puţin diversificat ar putea constitui 

atractivitate, atât prin volumul relativ redus al investiţiilor de pornire, necesar, cât şi prin 

existenţa cererii pe piaţă. 

În ultimii ani, comuna Ciorăști datorită bugetului redus, s-a limitat numai la reparațiile 

curente ale drumurilor sătești, concretizate în pietruire și reprofilare în ceea ce priveşte 

infrastructura drumurilor, infrastructura de utilitate publica dar şi în ceea ce priveşte domeniul 

educaţiei am evoluat. Dovada stau şi proiectele următoare, unele finalizate aletele în curs de 

finalizare : 

Numele Proiectului Suma 

Lei 

Stadiul Proiectului 

Stiudiu de Fezabilitate gaze natural (2006) 33 000 Finalizat 

Studiu de fezabilitate și proiect pentru reparații 

drumuri (2009) 

 

23759 

 

Finalizat 

Studiu de fezabilitate  și proiect împădurire 

terenuri degradate(2012) 

 

105357 

 

Finalizat 

Schimbare destinație din salon de dans în 

cămin cultural fără modificări structural și 

extindere cămin cultural (2012) 

 

 

383367 

 

 

Finalizat 

 

Amenajare Piață acoperită  Com. Ciorăști – 

Produse de origine animală (2013) 

239 668 

(2013) 

80 000 

(2014) 

 

Finalizat 
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Amenajare obor de animale, fructe și legume, 

industrial(2013) 

1450 

(2013) 

80 000 

(2014) 

 

În curs de amenajare 

 

Amenajare sală de sport 

79650 

(2013) 

80 000 

(2014) 

 

În curs de amenajare 

Lucrare de inventarierea terenurilor existente 

pe teritoriul UAT Ciorăști în baza L165/2013 

 

 

67 000 

 

 

Finalizat 

Lucrare de construcție și amenajare teren de 

sport 

 

 

153 000 

În curs de amenajare 

Întocmire studii și avize parc foltovotaic 40 000 Finalizat 

Studiu Fezabilitate DC 192 Ciorăști – Salcia 

Nouă 

34 720 Finalizat 

Elaborare proiect tehnic pentru ”Asfaltare DC 

192” 

37 000 În curs de finalizare 

Studii de fezabilitate canalizare și stație de 

epurare Com Ciorăști 

 

70 000 

 

În curs de finalizare 

Asfaltare uliță de la intersecția DN23B Biserica 

Ortodoxă – la intersecția DC764 

 

224 000 

 

În curs de finalizare 
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4.1.3 Infrastructura de utilitate publică 

 

Reţea alimentare cu apa 

În prezent localităţile comunei Ciorăști beneficiază de alimentare cu apă în sistem 

centralizat. La nivelul comunei apa potabilă este distribuită de doi operatori și anume:  

 CUP – Focșani pentru satele: Ciorăști, Mihălceni, Salcia Veche și Spătăreasa 

 UAT – Comuna Ciorăști pentru satele: Codrești, Salcia Nouă și Satu Nou 

Sistemul de alimentare cu apa pentru satele Codrești, Salcia Nouă și Satu Nou are 

urmatoarea schema tehnologica :  

- Sursa consta dintr-o captare formata din 2 foraje de mare adancime cu H=225,00 m, 

amplasate la distanta de cca 300 m, in extravilanul satului Vajaitoarea din comuna Tataranu. 

Forajele sunt echipate cu pompe submersibile, avand urmatorele caracteristici: Q=3,8 l/s si 

H=43 m. 

- Conducte de aductiune 

- Conducta de legatură dintre cele 2 foraje, din PEID cu De 110 mm si lungimea de 224 

m; 

- conducta de aductiune dintre cele 2 foraje si gospodaria de apa a sistemului (respectiv 

statia de tratare) din PEID cu De 160 mm si lungimea L= 5.802 m. Astfel, lungimea totala a 

conductelor de aductiune L= 6.026 m 

- Statia de tratare pentru reducerea concentratiei de fier si mangan: Statia de tratare a 

fost dimensionata pentru un debit de tranzit de 10,0 l/s. Statia detratare este amplasata in 

gospodaria de apa a sistemului, in aceeasi incinta cu rezervorul de inmagazinare de 600 mc si 

cu statia de pompare cu grup de pompe booster. 

 Statia de tratare are in componenta urmatoarele: 

- Statia de filtre rapide sub presiune care este o constructie metalica tip container pe 

fundatii de beton, preuzinata si cuprinde: 
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- un amestecator static care realizeaza amestecul rapid, al oxidantului cu reactivul cu apa 

care se trateaza; 

- filtre rapide sub presiune, cu nisip cuartos pentru retinerea fierului şi manganului. De 

asemenea, statia mai are in componenta un sistem de oxidare prin injectie cu aer si filtre sub 

presiune pentru eliminarea fierului (mediu filtrant nisip). Sunt 4 recipienti cu diametru de 1220 

mm si inaltimea de 1400 mm, instalatia fiind prevazuta cu un panou tip PLC, care permite 

functionarea automata a intregului sistem de tratare. 

Statia clorare: Partea de clorare are un singur compartiment in care se afla buteliile de 

Cl2, aparatul de dozare, pompa pentru ejectorul de clor, instalatia de contorizare si instalatiile 

anexe. Instalatia este prevazuta cu dispozitive si de protectie a personalului de exploatare, 

precum detectoare ale scaparilor de clor, ventilatii mecanice, masti de gaze etc. In 

compartimentul aferent pompelor de spalare a filtrelor sunt montate (1+1) pompe de spalare. 

Compartimentul preparare si dozare reactivi, clorare si pompe de spălare este o 

constructie metalica preuzinata, tip container, izolat termic si anticoroziv, pe fundatie de beton, 

supraterana. 

- Ingrosatorul de namol (decantor) si platformele de uscare: Separarea namolului se face 

in ingrosatorul de namol care este format dintr-o cuva cilindrica de beton armat cu diametru de 

3,0 m si înaltimea utila de 2,95 m, in care apa circula de sus in jos in tubul central (de acces) si 

de jos in sus in cilindrul exterior si este colectata intr-o rigola la partea superioara si evacuate la 

caminul de deversare, iar namolul concentrat la partea inferioara este evacuat prin sifonare pe 

platforma de deshidratare. S-au realizat 2 platforme 

de uscare cu functionare alternativa. Platformele sunt prevazute la partea inferioara cu un strat 

drenant. 

- Rezervor: Conform configuratiei sistemului, este prevazut un singur rezervor de 

inmagazinare pentru tot sistemul, are capacitatea de 500 mc amplasat in gospodaria de apa in 

aceeasi incinta cu statia de tratare si cu statia de pompare cu grup de pompe booster. Rezervorul 

este realizat din elemente prefabricate (panouri metalice) cu dimensiunea de 1,22 x 1,22 m, 

preuzinate 



Strategia de dezvoltare socio – economico a comunei Ciorăști 2014 – 2020  

47 
 

si asamblate sub forma unui recipient paralelipipedic suprateran, asezat pe un sistem de grinzi 

transversale cu inaltimea de 60 cm ce sunt asezate pe un radier general din beton armat cu 

grosimea de 30 cm, ce se sprijina pe 50 cm pernacilindrata din material local 

- Statie de pompare cu pompe tip booster : Statie de pompare cu grup de pompe booster 

situata in incinta gospodariei de apa, care este echipata cu (2 +1) pompe avand Q tot=57,88 mc/h 

si H=30 m. Suplimentar, in statia de pompare este instalata o pompa de incendiu cu Q = 18 mc/h 

si H = 30 mCA Pompele aspira din rezervorul de inmagazinare de 500 mc. Statia de pompare s-

a prevazut preuzinata. Containerul este metalic, izolat termic si anticoroziv, prevazut cu instalatii 

mecanice de ventilatie si incalzire. 

- Reteaua de distributie alimentata prin pompare este prevazuta din tuburi PEID, PN6, 

cu diametre cuprinse între 63 –180 mm si are lungimea totala de cca 17.412 m 

Reţea canalizare şi staţie de epurare a apelor uzate 

In ceea ce priveşte canalizarea şi staţia de epurare a apelor uzate, nu există sisteme 

centralizate în nici un sat. 

Locuinţele în totalitate au W.C.-uri uscate cu hazna vidanjabilă. Canalizarea apelor 

convenţionale curate, adică pluviale este realizată prin rigole stradale, care conduc apele la 

emisarii din zonă. Se va întocmi documentație de canalizare în sistem centralizat pentru toate 

localităţile comunei. 

Restituirea apelor uzate, mai mult sau mai puţin încărcate cu impurităţi constituie o gravă 

agresiune asupra mediului în general şi asupra apelor de suprafaţă şi subterane în general. 

Statia de epurare, pentru perioada de perspectiva, va deservi intreaga comuna. In 

momentul de fata, necesarul specific de apa este de 80 l/om x zi, pentru 90% din populatie si 50 

l/om x zi, pentru restul de 10% din consumatori. 

Locuintele, echipate cu instalatii interioare, de alimentare cu apa, dispun de bazine 

vidanjabile. 

Restul de locuinte, care au asigurat debitul de alimentare cu apa, prin intermediul 

cismelelor, amplasate in curti, sau stradale, sau in zonele in care nu exista sistem de alimentare 

cu apa, dispun de grupuri sanitare, de tip hasna. 

Evacuarea apelor uzate meteorice, se realizeaza prin rigole stradale ce se descarca in 

rigolele stradale, ravene sau in raul Ramnicu Sarat. 
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Descarcarea apelor uzate menajere, in perioada de perspectiva, se va realiza, prin 

racordare la reteaua de canalizare, in procent de 100%, a instalatiilor interioare de canalizare 

si a cismelelor amplasate in curti. 

In ceea ce priveste alimentarea cu apa, in viitor, se preconizeaza alimentarea cu apa 

a 90% din consumatori prin intermediul instalatiilor interioare de alimentare cu apa, iar restul 

de 10% din consumatori, prin intermediul cismelelor amplasate in curti. In lucrarea de fata, se 

trateaza realizarea sistemului de canalizare si a statiei de epurare, pentru localitatile Ciorasti, 

Codresti, Mihalceni, Salcia Veche, Spatareasa (circa 60%) din suprafata acesteia, cu posibilitate 

de extindere, atit pentru statia de epurare, cit si pentru reteaua de canalizare. 

Prin acest obiectiv de investitii, tehnologiile utilizate, evacuarile de ape uzate, in statiile 

de epurare, managementul namolului rezultat din statia de epurare, se incadreaza in prevederile 

reglementarilor in vigoare; permit protejarea si imbunatatirea calitatii mediului inconjurator. 

De asemenea, acest obiectiv de investitii, asigura nivelul maxim de satisfacere a 

criteriilor de prioritate si oportunitate, dezvoltate in Masterplanul judetului Vrancea, privind 

colectarea si epurarea apelor uzate, corelat cu strategia judeteana de finantare a sectorului. 

De asemenea, realizarea unui sistem complet de canalizare cu statie de epurare, este 

absolut necesara, pentru asigurarea infrastructurii minimale din cadrul spatiului rural, 

imbunatatirea conditiilor de viata si a standardelor de munca si mentinerea populatiei in zona. 

Obiectivele generale, sunt : 

- Reducerea si limitarea impactului negativ asupra mediului, cauzat de evacuarile de ape 

uzate urbane si rurale, menajere, provenite din gospodarii si servicii ; 

- Efectuarea investitiilor noi, necesare lucrarilor de canalizare, a statiilor de epurare, 

modernizarea, retehnologizarea si achizitionarea instalatiilor pentru epurarea apelor uzate, 

urbane si rurale, care vor contribui la imbunatatirea protectiei mediului. 

- Protejarea populatiei de efectele negative ale apelor uzate, asupra sanatatii omului si 

mediului, prin asigurarea de retele de canalizare si statii de epurare; 

- Indeplinirea obligatiilor pe care Romania si le-a asumat, privind epurarea apelor uzate, 

transpuse in legislatia nationala, prin HG 188/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, 

pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate ; 

Obiectivele specifice, ale acestui obiectiv de investitii, sunt asigurarea sanatatii 

oamenilor, a infrastructurilor minimale, pe care se sprijina, activitatile comerciale incipiente, 



Strategia de dezvoltare socio – economico a comunei Ciorăști 2014 – 2020  

49 
 

dezvoltarea micilor exploatatii agricole ecologice, ateliere de prelucrare superioara a produselor 

agricole proprii, precum si ameliorarea, in conformitate cu standardele in vigoarea conditiilor 

igienico - sanitare ale locuitorilor si activitatilor productive desfasurate. De asemenea, 

promovarea acestui tip de obiectiv de investitie, duce la ameliorarea calitatii mediului si 

diminuarea surselor de poluare. 

Alimentarea cu energie termica 

Comuna Ciorăști nu beneficiază de un sistem funcţional de livrare a energiei termice în 

sistem centralizat, încălzirea locuinţelor şi a clădirilor de utilitate publica făcându-se individual. 

În prezent încălzirea se face local cu sobe cu combustibil solid (lemne sau cărbuni). Costurile 

ridicate de montare, exploatare şi întreţinere a centralelor termice nu fac posibilă montarea 

acestora decât într-o foarte mica măsură. Clădirile instituţiilor publice din localitate beneficiază 

de reţea termica proprie utilizând în principal centrale electrice, pe lemne sau motorina. 

Instituţiile publice din comuna Ciorăști nu beneficiază de panouri solare prin care s-ar 

reduce considerabil consumul de combustibili tradiţionali (lemne sau motorina), care au un grad 

de poluare ridicat, dar şi costuri în creştere. Montarea plăcilor de captare a energiei solare da 

randament maxim numai în zilele însorite, singurul inconvenient fiind ca acestea devin inutile în 

cazul în care vremea este închisă. 

4.1.4 Infrastructura energetică 

 

Alimentarea cu energie electrică 

Toate satele comunei beneficiază de reţele de alimentare cu energie electrică prin 

intermediul unei linii aeriene de medie tensiune 20KV, racordata la staţia de transformare 110/20 

KV Muntenia Nord  - Focşani. 

Distribuţia energiei electrice de joasa tensiune 0,4 KV, se realizează cu ajutorul reţelelor 

aeriene care sunt deservite printr-o serie de posturi de transformare de mica capacitate de tip 

aerian 63 – 250 KVA. 

Starea reţelelor de distribuţie de joasa tensiune este satisfăcătoare 

Alimentarea cu energie electrica este asigurata de S.C. Electrica S.A. şi are un grad de 

acoperire al comunei de 100%.  
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Iluminatul public 

Iluminatul public este asigurat de către S.C. Electrica S.A în proporţie de 100% însă 

reţeaua are nevoie în anumite zone de lucrări de modernizare. În paralel cu reţelele de 

distribuţie a energiei electrice se găsesc conductoarele pentru iluminatul public. Iar iluminatul 

public al comunei oferă un grad ridicat de satisfacere a nevoilor locuitorilor. 

Alimentarea cu gaz 

Deşi este străbătut de o conducta magistrală de petrol şi are pe teritoriu în apropiere de 

Adjud un zăcământ recent descoperit, judeţul Vrancea înregistrează o situaţie mai puţin 

favorabilă în ceea ce priveşte reţeaua de alimentare cu gaze. 

 

4.1.5 Infrastructura de telecomunicaţii 

Din punctul de vedere al infrastructurii şi ofertei de servicii corespondente domeniului 

telecomunicaţiilor, comuna Ciorăști are o situaţie favorabila. Astfel, pe teritoriul comunei exista 

atât furnizori de telefonie fixa (ROMTELECOM, RDSRCS) cât şi mobila (ORANGE, 

VODAFONE, COSMOTE). 

Distribuţia în comuna se realizează cu linii aeriene de telecomunicaţii montate în cea mai 

mare parte în comun cu stâlpii de electrificare. 

În privinţa accesului la internet şi la serviciile de telecomunicaţii calitativ superioare, s-

a reuşit de către operatori, să se asigure furnizarea de servicii de internet, fiind posibila 

conectarea chiar şi în zonele periferice , furnizori fiind Romtelecom, RDS-RCS. 

Furnizori cablu TV – SAT , DIGI, RDS-RCS, Romtelecom. 

Rețeaua telefonică în comună este de tip aeriană cu distribuție majoră în cadre.De la 

rețeaua majoră în zonele periferice cât și la abonați, rețelele sunt aeriene cu linii individuale.  

 În privința accesului la internet și la servicii de telecomunicații calitativ superioare, s-a 

reușit de către operatori, să se asigure furnizarea de servicii de internet, fiind posibilă conectarea 

chiar și în zonele perferice. 
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4.1.6 Opinia locuitorilor comunei 

In urma analizei situaţiei existente, în privinţa infrastructurii de transport şi utilităţi, 

reprezentanţii locuitorilor comunei şi-au prezentat opţiunile, stabilind priorităţile după cum 

urmează: 

 asfaltarea tuturor străzilor principale și secundare 

 îmbunătăţirea legăturilor carosabile între localităţile comunei; 

 realizarea reţelei de canalizare pentru toate satele comunei Ciorăşti; 

 stație de epurare și tratare a apei reziduale 

 realizare reţelei de distribuţie gaze naturale pentru toate satele componente; 

 extindere reţele electrice; 

 amenajare parcuri şi locuri de joacă pentru copii în toate satele comunei; 

 amenajare locuri de agrement; 

 extindere reţea alimentare cu apa; 

 realizare sistem colectare selectivă deşeuri. 

 modernizare și dotare cabinete medicale 

 înființarea de pensiuni 

 înființarea unui Centru pentru bătrâni 

 amenajare teren de sport/bază sportivă 

Principalele investiţii derulate în comuna Ciorăşti în domeniul infrastructurii, în ultimii 

ani sunt următoarele: 

Numele Proiectului Suma 

Lei 

Stadiul Proiectului 

Stiudiu de Fezabilitate gaze natural (2006) 33 000 Finalizat 

Studiu de fezabilitate și proiect pentru reparații 

drumuri (2009) 

 

23759 

 

Finalizat 

Studiu de fezabilitate  și proiect împădurire 

terenuri degradate(2012) 

 

105357 

 

Finalizat 

Lucrare de inventarierea terenurilor existente pe 

teritoriul UAT Ciorăști în baza L165/2013 
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67 000 Finalizat 

Întocmire studii și avize parc foltovotaic 40 000 Finalizat 

Studiu Fezabilitate DC 192 Ciorăști – Salcia Nouă 34 720 Finalizat 

Elaborare proiect tehnic pentru ”Asfaltare DC 

192” 

37 000 În curs de finalizare 

Studii de fezabilitate canalizare și stație de epurare 

Com Ciorăști 

 

70 000 

 

În curs de finalizare 

Asfaltare uliță de la intersecția DN23B Biserica 

Ortodoxă – la intersecția DC764 

 

224 000 

 

În curs de finalizare 

  

 

 

4.2 Managementul unui mediu sustenabil 

 

Mediul înconjurător, un element esenţial al existentei umane, reprezintă rezultatul 

interferentei unor elemente naturale - sol, aer, apa, clima, biosfera - cu elemente create prin 

activitatea umana. Toate acestea interacţionează şi influenţează condiţiile existenţiale şi 

posibilităţile de dezvoltare viitoare ale societăţii. 

Până nu demult, resursele naturale regenerabile ale Terrei erau suficiente pentru nevoile 

omenirii. În prezent, ca urmare a exploziei demografice şi a dezvoltării fără precedent a tuturor 

ramurilor de activitate, necesarul de materie prima şi energie pentru producţia de bunuri a crescut 

mult, iar exploatarea intensă a resurselor Pământului releva, tot mai evident, un dezechilibru 

ecologic. 

Conceptul de dezvoltare durabilă (sustenabila) s-a cristalizat în timp, pe parcursul mai 

multor decenii, în cadrul unor dezbateri ştiinţifice aprofundate pe plan Internaţional şi a căpătat 

valente politice precise în contextul globalizării. 

În istoria recentă, prima semnalare a faptului că evoluţiile economice şi sociale ale 

statelor lumii şi ale omenirii în ansamblu nu mai pot fi separate de consecinţele activităţii umane 

asupra cadrului natural s-a făcut în raportul din 1972 al Clubului de la Roma intitulat Limitele 

creşterii (Raportul Meadows). Documentul sintetiza datele privind evoluţia a cinci parametri 
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(creşterea populaţiei, impactul industrializării, efectele poluării, producţia de alimente şi 

tendinţele de epuizare a resurselor naturale), sugerând concluzia ca modelul dedezvoltare 

practicat în acea perioada nu poate fi susţinut pe termen lung. 

 Problematică raporturilor dintre om şi mediul natural a intrat în preocupările comunitarii 

internaţionale începând cu prima Conferinţa a ONU asupra Mediului (Stockholm, 1972) şi s-a 

concretizat în lucrările Comisiei Mondiale pentru Mediu şi Dezvoltare, instituite în 1985. 

Raportul acestei Comisii, prezentat în 1987 de G. H.Bruntdland şi intitulat Viitorul nostru comun 

a oferit prima definiţie acceptata a dezvoltării durabile ca fiind „o dezvoltare care satisface 

nevoile generaţiei actuale fără a compromite şansele viitoarelor generaţii de a-şi satisface 

propriile nevoi”.  

Conceptul de dezvoltare durabilă reprezintă rezultatul unei abordări integrate a factorilor 

politici şi decizionali, în care protecţia mediului şi creşterea economica pe termen lung sunt 

considerate complementare şi reciproc dependente. 

De la acest punct, problemele complexe ale dezvoltării durabile au căpătat o dimensiune 

politica globala, fiind abordate la cel mai înalt nivel la Conferinţa Mondiala pentru Mediu şi 

Dezvoltare Durabilă de la Rio de Janeiro (1992), la Sesiunea Speciala a Adunării Generale ONU 

şi adoptarea Obiectivelor Mileniului (2000) şi la Conferinţa Mondiala pentru Dezvoltare 

Durabilă de la Johannesburg (2002). S-au conturat, astfel, programe concrete de acţiune la nivel 

global şi local (Agenda 21 Locala) conform dictonului „să gândim global şi să acţionam local”. 

Pentru România, ca stat membru al Uniunii Europene, dezvoltarea durabilă nu este una 

dintre opţiunile posibile, ci singura perspectiva raţională a devenirii naţionale, având ca rezultat 

statornicirea unei noi paradigme de dezvoltare prin confluenta factorilor economici, sociali şi de 

mediu. 

Pentru prosperitatea comunei şi calitatea vieţii cetăţenilor, crearea unui mediu de calitate 

este esenţială şi poate fi asigurata dor prin realizarea dezvoltării durabile a comunitarii. 

În capitolul Infrastructura localităţii a fost detaliată infrastructura de apă uzată a 

comunei dar o vom relua pe scurt şi în capitolul de mediu pentru descrierea întregului context 

de dezvoltare durabilă şi protecţia mediului. 
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Staţia de epurare şi reţeaua de canalizare 

Localitatea Ciorăști nu dispune de sisteme centralizate de canalizare a apelor uzate. 

Prin acest obiectiv de investitii, tehnologiile utilizate, evacuarile de ape uzate, in statiile 

de epurare, managementul namolului rezultat din statia de epurare, se incadreaza in prevederile 

reglementarilor in vigoare; permit protejarea si imbunatatirea calitatii mediului inconjurator. 

De asemenea, acest obiectiv de investitii, asigura nivelul maxim de satisfacere a 

criteriilor de prioritate si oportunitate, dezvoltate in Masterplanul judetului Vrancea, privind 

colectarea si epurarea apelor uzate, corelat cu strategia judeteana de finantare a sectorului. 

De asemenea, realizarea unui sistem complet de canalizare cu statie de epurare, este 

absolut necesara, pentru asigurarea infrastructurii minimale din cadrul spatiului rural, 

imbunatatirea conditiilor de viata si a standardelor de munca si mentinerea populatiei in zona. 

Obiectivele generale, sunt : 

- Reducerea si limitarea impactului negativ asupra mediului, cauzat de evacuarile de ape 

uzate urbane si rurale, menajere, provenite din gospodarii si servicii ; 

- Efectuarea investitiilor noi, necesare lucrarilor de canalizare, a statiilor de epurare, 

modernizarea, retehnologizarea si achizitionarea instalatiilor pentru epurarea apelor uzate, 

urbane si rurale, care vor contribui la imbunatatirea protectiei mediului. 

- Protejarea populatiei de efectele negative ale apelor uzate, asupra sanatatii omului si 

mediului, prin asigurarea de retele de canalizare si statii de epurare; 

- Indeplinirea obligatiilor pe care Romania si le-a asumat, privind epurarea apelor uzate, 

transpuse in legislatia nationala, prin HG 188/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, 

pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate ; 

Pentru creşterea nivelului de confort pentru populaţie, este necesar şi oportun să se 

realizeze un sistem centralizat de colectare şi epurare biologică a apelor uzate menajere 

gospodăreşti: gătit, igiena personală şi orală, spălatul rufelor, îmbăiat, curăţenie, spălatul WC-

urilor,etc. 

Sistemul de alimentare cu apa 

În prezent localităţile comunei Ciorăști beneficiază de alimentare cu apă în sistem 

centralizat. La nivelul comunei apa potabilă este distribuită de doi operatori și anume:  
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 CUP – Focșani pentru satele: Ciorăști, Mihălceni, Salcia Veche și Spătăreasa 

 UAT – Comuna Ciorăști pentru satele: Codrești, Salcia Nouă și Satu Nou 

Sistemul de alimentare cu apa pentru satele Codrești, Salcia Nouă și Satu Nou are 

urmatoarea schema tehnologica :  

- Sursa consta dintr-o captare formata din 2 foraje de mare adancime cu H=225,00 m, 

amplasate la distanta de cca 300 m, in extravilanul satului Vajaitoarea din comuna Tataranu. 

Forajele sunt echipate cu pompe submersibile, avand urmatorele caracteristici: Q=3,8 l/s si 

H=43 m. 

Managementul deşeurilor 

 

Județul Vrancea ocupă un teritoriu cu condiții natural variate, cu relief diversificat în 

cadrul acestuia concentrându-se o largă diversificare de ecosisteme specific celor trei forme de 

relief. 

În comuna Ciorăști nu există surse majore de poluare a mediului din industrii nocive. 

Societățile comerciale ce funcționează pe teritoriul localității nu sunt poluante. 

Gunoiul menajer rezultat din gospodăriile populației, se depozitează în pubele, urmând 

a fi ridicat de firma de salubritate, ce a fost înființată prin hotărâre de Consiliu Local, pentru a 

creea locuri de muncă în comună. Aproape fiecare gospodărie are contract cu firma de 

salubritate, iar aceasta printr-un program bine stabilit ridică gunoiul menajer rezultat din 

fiecare gospodărie. 

Gunoiul rezultat din creșterea animalelor se compostează în gospodăriile individuale și 

este folosit, după fermentare, ca îngrășământ natural de fiecare gospodar. Pentru deseuri inerte, 

exista platforma amenajată pe un teren proprietatea primăriei. 

  

Gospodărie comunală 

 

Principalele forme de impact şi risc determinate de depozitarea deşeurilor în locuri 

nepermise în ordinea în care sunt percepute de populaţie sunt: 

- modificări de peisaj şi disconfort vizual; 
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- poluarea aerului; 

- poluarea apelor de suprafaţă şi subterane; 

- modificări ale fertilităţii solului şi a compoziţiei biocenozelor şi terenurilor învecinate. 

Acestea sunt sursa poluarii apelor subterane cu nitraţi şi nitriţi, dar şi cu alte elemente 

poluante. 

Apare deci ca o necesitate încurajarea valorificării şi reciclării deşeurilor refolosibile în 

vederea reducerii consumului de materii prime şi energie, precum şi reducerea cantităţilor de 

deşeuri. 

Se vor lua masuri de către Primărie pentru conștientizarea populaţiei privind depozitarea 

anarhica a gunoiului menajer, molozului şi gunoiului animalier. 

Problemele de protecţie a mediului au devenit de o reală importanţă. Cunoaşterea 

circuitului deşeurilor, stabilirea clară a responsabilităţilor factorilor implicaţi în activităţile de 

producere, colectare şi transport, eliminarea deşeurilor în scopul stabilirii riscurilor legate de 

depozitarea deşeurilor în raport cu mediul şi sănătatea oamenilor sunt probleme ce trebuie săşi 

aibă răspuns într-o perioadă de timp foarte scurtă. 

  In baza Planului judetean şi a unitatii de implementare, Sistem de management integrat 

al deseurilor’’, se propun următoarele măsuri: 

- gunoiul menajer din fiecare gospodărie este colectat în pubele cu capac şi preluat bilunar de 

operator  de salubritate, transportat la staţia de transfer Haret; 

- gunoiul rezultat din cresterea animalelor va fi depozitat în fiecare gospodărie pe o platforma 

speciala. Dupa fermentare va fi folosit ca ingrasamant natural. Amplasarea platformei de gunoi 

de grajd va fi amplasata la minim 10,00m distanta de locuinta proprie şi din vecinatati şi de 

sursele de apa ( puturi forate); 

- pentru neutralizarea cadavrelor animaliere, primăria a contractat cu un operator specializat 

pentru efectuarea serviciului; 
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- au fost stabilite prin grija Primariei puncte pentru colectarea selectiva a deseurilor (sticla, 

hartie, plastic). Va fi stabilit şi un punct pentru preluarea la o anumita data a aparaturii 

electronice. 

Consiliului local prin consilieri, se va îngriji de îndrumarea cetăţenilor pentru a da atenţia 

corespunzătoare următoarelor aspecte: 

 

 colectarea gunoiului uscat şi a reziduurilor solide în recipienţi şi predarea spre evacuare 

în mijloace de transport speciale; 

 necesitatea sortării pentru refolosirea deşeurilor după natura materialelor (metal, textil, 

sticlă); 

 depozitarea deşeurilor vegetale din grădini şi bucătărie pe platforme de gunoi din incinta 

gospodăriei şi evacuarea sistematică pe terenul agricol. 

 

Cimitire 

Cimitirele sunt în proprietatea parohiilor de pe raza comunei. Există cimitire în aproape toate 

satele excepție făcând satele: Satu Nou și Spătăreasa. 

Cimitirele vor fi împrejmuite cu gard şi cu perdea de arbori. între morminte şi gardul 

cimitirului va fi lăsată o zonă liberă de 3,0 m. 

Desfiinţarea şi schimbarea destinaţiei unui cimitir se face numai după 30 de ani de la ultima 

înhumare şi după strămutarea tuturor osemintelor. 

 

PROTECȚIA MEDIULUI 

 

Judeţul Vrancea este beneficiarul proiectului Sistem de management integrat al deşeurilor 

din jud. Vrancea – PROGRAM OPERATIONAL SECTOR MEDIU AXA PRIORITARA 2 – 

contract de finanţare SMIS – CS nr. 13863/ 3.11.2009. Programul reglementează dezvoltarea 

sistemelor de Management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor contaminate. Finanţarea 

se face din fondurile structurale 2007 -2013. 

In cadrul Strategiei Naţionale ISPA privind sectorul de mediu, s-a identificat necesitatea unui 

proiect pentru judeţul Vrancea care are ca prioritate următoarele considerente: 
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• Proiectul va îmbunătăţi infrastructura existenta privind deşeurile solide, cu scopul de a 

se conforma directivelor europene şi standardelor romaneşti; 

• Proiectul va îmbunătăţi calitatea mediului înconjurător şi condiţiile umane de trai prin 

reabilitarea infrastructurii în domeniul deşeurilor solide; 

• Masurile incluse în proiect fac referire la integrarea serviciului de management al 

deseurilor solide; 

• Sortarea şi reciclarea deseurilor au în vedere obiectivele propuse în Planul Naţional de 

Management al Deşeurilor privind reciclarea. 

• Principalele masuri ale strategiei sunt: 

1. reducerea cantităţii de deşeuri prin: 

- campanii de informare şi conştientizare a publicului; 

- reducerea cantităţilor la sursa: instituţional. comercial şi industrial; 

- aplicarea principiului – poluatorul plăteşte . 

2. salubrizarea străzilor şi colectarea deşeurilor 

- salubrizarea manuala în zona rurala. 

3. reutilizare / reciclare 

- colectarea selectiva a deşeurilor mixte uscate; 

- crearea unor centre de reciclare; 

- reciclare de către localnici în zonele rurale. 

4. biologicul pre – tratament 

- compostare individuală în zonele rurale. 

5. conştientizarea publica 

- campanii de informare prin mas media; 

- acţiuni locale educative; 

- dezvoltarea capacităţii instituţionale. 
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In domeniul protecţiei mediului va trebui desfăşurată o activitate de mediatizare, 

informare şi educare a populaţiei, cu privire la drepturile şi obligaţiile cetăţenilor faţă de 

protejarea şi reabilitarea mediului. 

Pentru protejarea aerului sunt necesare studii de specialitate, privind inventarierea 

surselor existente de poluare, în special IVV-urile, fermele zootehnice indiferent de capacitatea 

acestora şi propunerea unor măsuri de diminuare, până la eliminarea noxelor. 

Pentru protejarea apei, se consideră prioritară dezvoltarea alimentării cu apă în system 

centralizat pentru toată populaţia comunei. Alimentarea cu apă să se facă din puţuri forate de 

adâncime, pânza freatică de suprafaţă putând fi foarte uşor poluată de îngrăşăminte sau pesticide. 

Perimetrul sanitar şi hidrologic va fi stabilit prin studii de specialitate intocmite la cererea 

Primariei Ciorăști. 

Fenomene de eroziune şi alunecări sunt procese naturale ce nu pot fi oprite ci numai în 

anumită măsură diminuate. 

Execuţia unor lucrări de stabilizare pe arii mai întinse ar fi dificile şi lipsite de eficienţă. 

Se vor lua măsuri pentru diminuarea fenomenului de eroziune prin lucrări de stabilizare ce vor 

consta în ziduri de sprijin, diguri, etc. 

În domeniul protecţiei mediului va trebui desfăşurată o activitate de mediatizare, 

informare şi educare a populaţiei cu privire la obligaţiile cetăţenilor faţă de protejarea şi 

reabilitarea mediului. 

În situaţia realizării unor constructii aflate la distanta de actuala reţea de alimentare cu 

apa, în care este necesara construcţia unei fântânii care nu asigură protecţia apei, iar adâncimea 

acviferului folosit este mai mică de 10,0 m. amplasarea fântânii trebuie să se facă la cel puţin 10 

m. de orice surse de poluare (latrină, grajd, depozit deşeuri de animale, coteţe).Adâncimea 

stratului de apă folosit nu trebuie să fie mai mică de 4,0 m. 

Îndepărtarea apelor uzate menajere în lipsa sistemului de canalizare se va face prin fose 

septice vidanjabile şi executate conform normelor în vigoare amplasate la cel puţin 10 m. faţă de 

cea mai apropiată locuinţă (O.M.S. 536/1997 - art. 27, art. 34). 
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Pentru protecţia solului, sunt necesare lucrări de ameliorare şi corectare a reacţiei solului, 

lucrări de drenaj, reabilitarea sistemelor de desecare. Au fost extinse serviciile publice de 

colectarea deşeurilor rurale subordonate primăriilor, s-a extins aria de acoperire cu servicii de 

salubrizare prin dezvoltarea operatorilor existenţi, precum şi pregătirea organizării a noi 

operatori pentru asigurarea serviciilor. 

Comuna Ciorăști nu dispune momentan de un sistem centralizat de colectare selectivă a 

deşeurilor. La această dată colectarea şi transportul deşeurilor este asigurată prin operator privat. 

Colectarea deşeurilor se face în general fără presortare. Presortarea sistematică a deşeurilor se 

afla într-un stadiu incipient. 

Reglementari permisiuni şi restricţii 

Interdicţii definitive de utilizare se referă la interzicerea realizării construcţiilor pe 

amplasamente situate în apropierea unor zone protejate sever (puţuri de captare, rezervoare de 

apă, zona protectie CFR, conducta magistrala gaze, linie de inalta tensiune) sau care pot 

incomoda funcţional (puncte colectare deseuri). 

A  în cadrul P.U.G.-ului, interdicţii definitive de construire s-au stabilit în zonele de 

protecţie sanitară - conform Ordinul M.S. 536/1997, pentru: cimitire,obiective alimentare cu 

apa, statii epurare. 

Interdictie definitiva de construire s-a stabilit 15,00 m din albia majora a apelor 

curgatoare de pe teritoriul comunei (conf. Legii 107/1996 ) şi în vecinatatea liniilor de inalta 

tensiune ( conf. legislatiei în vigoare). 

In vederea stabilirii regulilor corecte de construire teritoriul intravilan al satelor a fost 

împărţit în Unităţi Teritoriale de Referinţă (denumite în continuare UTR). 

Impărţirea teritoriului în UTR s-a făcut pe baza planşelor nr. 3 – Reglementări 

(zonificare); UTR se defineşte ca o reprezentare convenţională a unui teritoriu având o funcţiune 

predominantă sau/şi omogenitate funcţională, pentru care se pot stabili reguli de construire 

general valabile. UTR-ul este delimitat prin limite fizice, existente în teren (străzi,limite de 

proprietate, ape, etc.). 

Având în vedere dimensiunile reduse, în general, ale localităţilor şi faptul că funcţiunea 

de locuire este predominantă, numărul de UTR-uri este redus. 
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Pentru realizarea unor obiective de utilitate publică –punct colectare deşeuri, staţie 

epurare, circulaţia juridică a terenurilor în cadrul comunei va fi următoarea: 

• terenuri ce se intenţionează a fi trecute în domeniul public pentru realizarea 

obiectivelor de utilitate publică; 

• terenuri care pot fi concesionate, vândute sau închiriate; 

Au fost propuse pentru a se realiza în etapa următoare şi cea de perspectivă, următoarele 

obiective: 

 

1. Modernizări de străzi principale şi secundare din intravilan; 

2 .Realizarea sistemului de canalizare a staţiei de epurare; 

3. Realizare punct colectare selectiva deşeuri 

4. Extindere reţea de distribuţie a apei potabile 

5. Reabilitarea constructiilor vechi sau afectate de cutremure (scoli, camine culturale, 

locuintre) 

6. Reabilitare cămine culturale 

7. Sediu serviciu pentru situaţii de urgenţă 

8. Construire piata agro-alimentara 

9. Îmbunătăţirea legaturilor carosabile între localităţile comunei 

10. Extinderea suprafeţei cimitirelor 

11. Construire creşă cu 20 locuri 

14.Reabilitare şi extindere sediu primarie 

15. Construcție și dotare cu aparatura specifica a salii de sport 

16. Teren de sport. 

17. Înființare Centru de bătrâni. 

18. Reabilitare  și dotare cabinet medical uman 

 

Solul - Impactul activităţilor din sectorul agricol asupra solului 

Parte integrantă din mediu, solul contribuie prin activitatea naturală şi antropică 

desfăşurată la nivelul lui, la menţinerea stării de sănătate a tuturor organismelor vii şi a relaţiilor 

stabilite de acestea cu mediul. 
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Partea superioară a scoarţei terestre, că urmare a dezagregării, alterării, bioacumulării şi 

a reţinerii sau migrării produşilor rezultaţi în urma proceselor fizice, chimice şi biologice, 

constituie solul. Solul este considerat un organism viu, cu o anumită stare de sănătate (calitate) 

care se menţine sau se modifică pozitiv sau negativ, în funcţie de factorii care-l influenţează. 

Acţiunea conjugată a factorilor pedologici (relieful, clima, roca, apele freatice şi 

stagnante, organismele, timpul şi, nu în ultimul rând, omul) a condus la formarea actualului covor 

de soluri. 

În judeţul Vrancea, că tipuri genetice zonale, se întâlnesc soluri caracteristice stepelor şi 

silvostepelor,  în regiunea de câmpie, şi soluri specifice domeniului pădurii, în regiunea de 

dealuri şi de munte. Datorită marii variaţii a condiţiilor litologice, a formelor de relief de 

amănunt, a condiţiilor hidrogeologice şi a proceselor actuale foarte active în regiunea 

subcarpatică, la solurile zonale se adaugă soluri intrazonale (negosoluri şi soluri erodate, sărături, 

soluri de luncă). 

Din punct de vedere geologic în perimetrul comunei apar formatiuni cuaternare 

(Pleistocen inferior, Pleistocen mediu şi Holocen). Formatiunile Pleitocenului Inferior apar la 

limita vestica a perimetrului la baza vailor adanci şi sunt compuse din pietrisuri, bolovanisuri şi 

nisipuri(stratele de Candesti). Formatiunile Pleistocen mediu sunt formate din argile şi prafuri 

nisipoase argiloase loessoide sensibile la umezire grupa A. Formatiunile Holocene, sunt formate 

din prafuri nisipoase, nisipuri şi pietrisuri, şi apar în zonele de terasa şi de lunca a râului Rm. 

Sărat. 

Agricultura, alături de industrie, poate deveni una dintre sursele importante de agenţi 

poluanţi cu impact negativ asupra calităţii mediului ambiant prin degradarea sau chiar 

distrugerea lor. 

Agricultura contribuie la poluarea mediului natural prin utilizarea volumului mare de 

îngrăşăminte chimice şi pesticide. Aceste substanţe ajung, prin intermediul scurgerii de 

peversant, în lacuri şi cursuri de apă şi determină distrugerea unor nevertebrate folositoare, 

intoxicarea unor păşuni şi moartea animalelor. 

Exploatarea neraţională a pământului şi chiar irigaţiile, atunci când sunt efectuate 

incorect sau exagerat, pot să ducă la degradarea solului şi la pierderea unor suprafeţe din circuitul 

agricol. 

Fermele zootehnice sunt importante surse de poluare, atât a aerului cât şi a apelor. 
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Pentru că un animal să câştige în greutate 1 kg, el elimină 6-25 kg reziduuri; aceste 

reziduuri ajung, prin intermediul apei folosite la curăţirea grajdurilor, să polueze grav râurile şi 

lacurile. 

Spre deosebire de industrie, agricultura este vulnerabilă la schimbările climatice. 

Capriciile climatice constituie unul dintre factorii ce influenţează puternic producţia agricolă şi 

alimentară, prin blocarea fluxurilor energetice naturale către sistemele de lucru ale plantei. 

Limitele tehnologice în agricultura durabilă, intensivă o constituie dependenţa de un 

consum ridicat de energie şi de arealul ecologic favorabil diferitelor culturi. Trebuie subliniat că 

energia înglobată în produsul agricol provine 95% din mediu şi numai 5% din surse 

convenţionale de energie. 

Deşi agricultura, prin natura să biologică, ar fi trebuit să contribuie la protecţia şi 

îmbunătăţirea calităţii mediului înconjurător, totuşi, practicarea unor sisteme de agricultură 

neraţionale au condus la deteriorarea mediului înconjurător, ea devenind astfel un factor de 

poluare a mediului din care face parte. 

În prezent, datorită folosirii unor tehnologii neadecvate, agricultura poate fi considerată 

o sursă potenţială de impurificare a mediului şi de degradare a acestuia. De asemenea, 

considerate că parte integrantă a agriculturii industriile de prelucrare a produselor agricole sunt 

responsabile şi ele de impurificarea mediului (în special a apelor). 

 

Utilizarea durabilă a solului 

 

Utilizarea durabilă a solului implică diverse acţiuni pe termen lung prin care să seasigure, 

în paralel cu obţinerea unor rezultate economice pozitive şi o păstrare şi o îmbunătăţire a calităţii 

solului. 

Aplicarea principiilor agriculturii moderne (rotaţia culturilor, utilizarea 

biofertilizatorilor, promovarea lucrărilor de îmbunătăţire calitativă a solului) reprezintă un pas 

înainte în asigurarea unei dezvoltări durabile a acestui sector. 

Utilizarea durabilă a solului implică menţinerea celor trei funcţii ecologice ale acestuia: 

- producţia de biomasă; 

- filtrarea, tamponarea, transformarea materiei şi a apei pătrunse în sol; 

- habitat pentru organisme. 
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Gestionarea durabilă a solului înseamnă combinarea tehnologiilor şi a activităţilor, urmând 

politica menită să asigure integrarea principiilor socio-economice cu preocupările privind protecţia 

mediului înconjurător, astfel încât să se realizeze concomitent: bioproductivitatea, securitatea 

alimentară, protecţia calităţii solului, viabilitatea economică şi acceptabilitatea socială. 

O gestionare corectă a terenurilor care să includă conservarea solurilor şi aplicarea ştiinţei 

şi a tehnologiilor moderne în agricultură este absolut necesară, pentru a face faţăprovocărilor 

secolului XXI. 

Una dintre direcţiile de orientare a agriculturii Uniunii Europene, în contextual 

promovării noului model european de agricultură, este promovarea agriculturii durabile bazată 

pe o producţie intensivă de produse competitive având raporturi armonioase cu mediul 

înconjurător. 

Posibilităţile pentru o integrare reuşită a agriculturii în mediul înconjurător sunt: 

 eliminarea obstacolelor ridicate în calea adoptării de practici care să asigure protecţia 

mediului uman şi combaterea integrată a bolilor, dăunătorilor şi buruienilor prin 

reducerea mijloacelor de combatere chimică 

 introducerea de reglementări asupra factorilor de producţie, cum ar fi îngrăşămintele, 

produsele fitofarmaceutice, etc. care să contribuie la prevenirea şi limitarea poluării 

mediului de către agricultură. 

Ca răspuns la neajunsurile agriculturii convenţionale, apare necesitatea presantă de a se 

trece la alte sisteme de agricultură şi anume: 

Agricultura alternativă – sistem de producţie care aplică tehnici şi informaţii pentru a reduce 

costurile, a îmbunătăţi eficienţa şi a menţine nivelele de producţie prin aplicarea unor principii 

şi practici cum sunt : 

 rotaţia culturilor, 

 sisteme integrate vegetale/ animale, 

 cultivarea leguminoaselor fixatoare de azot, 

 generalizarea lucrărilor care promovează protecţia, ameliorarea şi valorificarea 

superioară a solului, 

 gospodărirea integrată a elementelor nutritive, 

 reciclarea deşeurilor şi reziduurilor din gospodăria agricolă că biofertilizatori şi 

condiţionatori ai solului, 
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 combaterea integrată a bolilor şi dăunătorilor. 

Agricultura durabilă – o acţiune cu scop pe termen lung prin care se urmăreşte să se 

depăşească problemele şi restricţiile cu care se confruntă agricultura convenţională, societatea 

în general, pentru a se asigură: 

  viabilitatea economică 

  starea bună a mediului înconjurător 

  acceptarea sistemului de agricultură alternativă. 

Agricultura ecologică. Agricultura ecologică (termen similar cu agricultura organică sau 

biologică) este un procedeu “modern” de a cultiva plante, de a îngrăşa animale şi de a produce 

alimente, care se deosebeşte fundamental de agricultura convenţională. Rolul acestui sistem de 

agricultură este de a produce hrană mult mai curată, mai potrivită metabolismului organismului 

uman, dar în deplină corelaţie cu conservarea şi dezvoltarea mediului în respect faţă de natură 

şi legile ei. Agricultura ecologică contribuie la creşterea activităţilor economice cu o 

importantă valoare adăugată şi are o contribuţie majora la sporirea interesului pentru spaţiul 

rural. 

Agricultura ecologică nu utilizează: fertilizanţi şi pesticide de sinteza, stimulatori şi 

regulatori de creştere, hormoni, antibiotice şi sisteme intensive de creştere a animalelor. 

Organismele modificate genetic şi derivatele lor sunt interzise în agricultura ecologică. 

Trecerea de la agricultura convenţională la cea ecologică se face prin respectarea perioadei 

de conversie, care în producţia vegetală are o durată de 2 ani pentru culturile anuale şi 3 ani 

pentru culturile perene. 

Sistemul de agricultură ecologică se bazează pe respectarea unor reguli şi principii de 

producţie stricte în conformitate cu legislaţia comunitară şi legislaţia naţională în vigoare de 

implementare a legislaţiei comunitare. 

Situaţia la nivelul judeţului Vrancea în ceea ce priveşte agricultura ecologică se prezintă 

astfel: 
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Concluzii rezultate în urma analizei profilului localităţii: 

 Calitatea aerului 

Calitatea aerului - nu pune probleme deosebite importante privind poluarea atmosferei. 

Restituirea apelor uzate încărcate cu impurităţi (suspensii solide, substanţe organice 

biodegradabile de origine animală sau vegetală, substanţe organice de sinteză) constituie o gravă 

agresiune asupra mediului, în general şi asupra apelor de suprafaţă şi subterane, în special. 

Exceptând zona din apropierea oraşului Focşani, unde se înregistrează o creştere 

semnificativă cu pulberi sedimentare, în restul judeţului poluarea atmosferei este 

nesemnificativă. 

Având în vedere că pe teritoriul comunei nu sunt activităţi industriale poluante, singurele 

surse de poluare a aerului rămân: circulaţia auto pe drumurile judeţului şi arderea lemnului pentru 

gătit şi încălzit de unde rezultă: particule, oxizi de sulf, monoxid de carbon, hidrocarburi, oxizi 

de azot, aldehide şi cetone. 

 Calitatea apei 

În prezent asigurarea cu apă a gospodăriilor populaţiei, se realizează din reţeaua de 

alimentare cu apă existentă, realizată în mai multe etape. 

Perimetrele de protecţie sanitară, modificate conform adresei Ministerului Sănătăţii – 

Institutul de Sănătate Publică Bucureşti nr. 6.460/03.11.2000 au fost stabilite prin proiect astfel: 
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a) pentru staţii de pompare: 5 m de la zidurile exterioare ale clădirilor; 

b) pentru rezervoare de înmagazinare supraterane: 15 m de la zidurile exterioare ale clădirilor; 

c) instalaţie de tratare şi clorare: 10 m de la zidurile exterioare ale clădirilor. 

Se asigură prin împrejmuire, perimetrele sanitare de regim sever la obiectele prevăzute 

în HG 101/97. 

Lucrările propuse nu prezintă impact negativ asupra aşezărilor umane din zona de 

amplasare a obiectivului şi nu apar fenomene de poluare în aer, apă şi sol . 

Acviferul freatic nu poate asigura, în condiţii economice, debitul necesar şi mai ales 

calitatea apei, conf. STAS 1342/91. 

Captarea de la CAP Mihălceni, formată din puţuri care captează freaticul, a fost folosită 

un timp pentru alimentarea cu apă a satelor Mihălceni şi Ciorăşti, dar în present este înnisipată 

şi abandonată. 

De menţionat calitatea total necorespunzătoare a apei captate (depăşiri la N02, KMn04, 

CI), dar şi calităţile bacteriologice total necorespunzătoare (vezi buletinele anexate). 

Forajul săpat la Ciorăşti. în anul 1965 (31 m adâncime), care a furnizat un debit de numai 

0,7 l/s (S = 9 m), apă cu caracter nepotabil (depăşiri mari la CI, de ordinul a 480 - 750 mg/l ; 

depăşiri la S04, de ordinul a 554 - 1400 mg/l ; Duritatea totală maximă = 55°d). 

Deci, captarea acviferului freatic nu poate fi luată în consideraţie, nici din punct de vedere 

cantitativ, nici calitativ. 

Acviferul de medie adâncime (maximum 125 m), ar trebui să capteze apa din 

intercalaţiile nisipoase, existente în zona Câmpiei de divagare, apă care este în genere potabilă, 

numai în zona Mărtineşti -Tătăranu, astfel: 

Forajele săpate la CAP Mărtineşti si la Complexul de Porci Mărtineşti. precum şi la ferma 

de leguminoase Tătăranu (95 - 110 m adâncime), debitele maxime pompate  

fiind de 3 - 3,6 i/s, de unde rezultă debite de exploatare cuprinse între 1,5 - 3,0 l/s, pentru 

denivelări cuprinse între 3 - 9 m. 

Distanţa de transport este mare (circa 8 km), existând şi riscul extinderii sectorului cu 

ape clorúrate. 

La un debit de exploatare de 2,5 l/s, sunt necesare 4 foraje de expplorare- exploatare de 

120 m adâncime, situate la circa 350 m distanţă unul de altul (Lungime front captare + Ds lateral 

= 1100 m). 
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în zona Ciorăsti - Salcia Nouă - GAS Salcia (foraje de 74,0 - 120 m adâncime, pentru 

debite maxime de 0,5 - 2,36 l/s). 

Apa este nepotabilă (depăşiri la CI, S04, D. totală), calitate care face ca o asemenea 

soluţie să nu fie promovabilă în practică. în plus, ar fi nevoie de circa 7 foraje x 1,5 l/s/foraj, la 

350 m distanţă unul de altul. 

Captarea acviferului de mare adâncime, din zona Vâjâietoarea - Mărtineşti (strate 

acvifere cu grosimi de 15 - 18 m, excepţional 24,5 m, în zona Mărtineşti), este soluţia pe care o 

recomandăm prioritar. 

După cum se observă şi în tabelul sintetic, figurat pe planşa 6, debitele de exploatare 

recomandate variază între 7-9 l/s, deci o medie de 8 l/s, din care, scăzând coeficientul de 

îmbătrânire, ar rezulta un debit de exploatare, în timp, de 7 l/s. 

Se recomandă să se ia în considerare o denivelare maximă, S, de 10 m, un nivel 

hidrostatic de 10 m (cu acoperire mare) şi un nivel hidrodinamic de 10 m şi o pozare a pompei 

submersibile la circa 35 m adâncime. 

Menţionăm că noile foraje propuse se vor executa în zona vechii captări existente, la 

minimum 20 m de cabinele existente, distanţa între foraje consecutive fiind de circa 300 m. 

Captarea este formată din 2 foraje de explorare+exploatare, de câte 225 m adâncime, cu 

debite de 7 l/s/foraj în total debitul fiind de 14 l/s > necesarul de 11,24 

Datorită depăşirii limitei admise excepţional, la Fe (STAS 1342/91), respectiv 0,5 mg/l, 

apa va necesita deferizare. 

Conform HG 101/1977, deoarece straiele acvifere se situează la mare adâncime, nu este 

necesar să se calculeze decât perimetrul de protecţie sanitară, cu regim sever (Ds):m care : 

Q = 7 l/s = 432 m3/zi ; T = 20 zile ; M = 16 m ; p = 0,3 ; 

Ds = 23,94 m = 24 m - rază în jurul fiecărui foraj, perimetrul respectiv urmând să fie 

îngrădit, iar accesul în interior permis numai personalului de specialitate. În paralel este necesar 

ca vechile foraje să fie cimentate cu grijă, deoarece pătrunderea unor substanţe poluante, în 

interior, poate deteriora, în mod irevesibil, calitatea apei subterane captate.  

Apa de suprafaţă. 

Râul Râmnicu Sărat, care trece pe lamarginea comunei, nu poate fi luat în considerare 

pentru o alimentare cu apă, deoarece apa este foarte poluată, iar la asigurări de 95 - 97 %, seacă. 
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Apa freatică . 

Freaticul nu poate fi luat în considerare pentru alimentarea cu apă a comunei, apa fiind 

nepotabilă (în special cloruri), cu debite modeste. 

Acviferul de medie adâncime şi mare adâncime. 

a) Acviferul de medie adâncime (max.125 m), este în genere nepotabil (depăşiri la 

CI, S04, D.totală) şi cu debite extrem de modeste (1,5 l/s/foraj), ceea ce implică executarea unui 

număr de 7 foraje de explorare-exploatare şi o tratare extrem de complexă, imposibilă practic 

pentru depăşirile la cloruri). 

Nu susţinem o asemenea variantă. 

b) Acviferul de mare adâncime (Foraje de 225 m adâncime) este soluţia prioritară 

recomandată. Captarea urmează a fi formată din 2 foraje de explorare-exploatare, la 300 m 

distantă unul de altul. Debit total = 11,24 l/s. 

Protecţia sanitară (Ds) = 24 m, rază în jurul forajului. 

Numărul de foraje de explorare-exploatare propuse şi adâncimea informativă. 

2 foraje de explorare-exploatare, de câte 225 m adâncime, la 200 m distanţă unul de altul. 

Chimismul apei (STAS 1342/91) 

Depăşiri la Fe (0,5 mg/l). 

Dat fiind specificul activitatii de foraj-fara de care nu se poate asigura sursa pentru 

alimentare cu apa - , apele tehnologice sunt reprezentate de apa pompata la probele de testare si 

noroiul de foraj (apa curata +argila +fluidizanti+reducatori de filtrare) 

Folosirea noroiului de foraj poate fi o sursa potenţiala de poluare prin suprafeţele ocupate 

de bataluri si prin colmatarea care s-ar putea produce in stratele acvifere in cazul unor 

superficialităţi ori neglijente in aplicarea normelor tehnologice de forare(inclusiv prin 

nevidanjarea apelor tehnologice -din batalurile căptuşite cu folie PVC -la timp si/sau in locuri 

special amenajate si autorizate in acest sens. 

Apele tehnologice se vor incadra in prevederile NTPA 002/1997. 

In ceea ce priveşte sistemul de alimentare cu apa nu se poate pune problema existentei 

unor emisii de poluanţi in ape decât accidental. 

In situaţia unor faze tehnologice precum spalarea ori dezinfectarea rezervoarelor de 

inmagazinare sau a reţelelor de aductiune si distribuţie, apele reziduale astfel rezultate sunt 
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dirijate in reţeaua de rigole pluviale unde in funcţie de parcurs se poate considera un proces de 

dilutie si de autoepurare in final. 

In cazul tratării apei potabile (daca este cazul) nu sunt motive de îngrijorare, dozele 

reactivilor si adjuvantilor fiind strict limitate si dimensionate in consonanta cu standardele in 

vigoare si in funcţie de caracteristicile apei captate brute (STAS 4706/1988 privind calitatea 

apelor de suprafaţa, STAS 1342/1991 referitor la condiţiile de calitate ale apei potabile, SR 

9296/1996 privitor la statii clorare si SR 12362 - prescrisptii referitoare la gospodărirea de 

reactivi). 

Este respectata de asemenea cu strictete legea apelor (107/1996). 

 

 Calitatea solului 

 
Poluarea solului este determinată de sistemul exploatărilor agricole, de păşunatul 

intensiv. Extinderea suprafeţelor pomicole şi viticole, face că poluarea determinată de 

aplicarea unor amendamente şi tratamente chimice să nu producă o poluare activă a solurilor 

deoarece acestea sunt pretabile pe terenuri mai puţin fertile, faţă de celelalte culturi agricole. 

 

Aluvisol 2661 ha Lutoasă, argiloasă Localizat pe văi, terase, 

platou, câmpie, cu 

permeabilitate și potențial de 

levigare a azotului către surse 

de apă de suprafață, freatice 

mare, mica, mijlocie. 

Cernoziom 5269 ha Lutoargiloasă, argiloasă 

Erodosol 107 ha Lutoasă, lutonisipoasă 

Pelosol 841 ha  Argiloasă 

Solonceac 126 ha Argiloasa 

Solonet 226 ha Argiloasa 

Total 9030 ha   

Tipuri de soluri la nivelul comunei Ciorăști. 

 

BILANȚUL DE AZOT LA NIVELUL COMUNEI  

 

            Pentru calculul bilanțului de azot se consideră că aplicarea îngrășămintelor organice din 

gospodăriile populației se face pe o suprafață care nu depășește cu mai mult de 2,5 km limitele 

vetrei satului. În această zonă, din punct de vedere agricol, utilizarea terenului este: 

 Teren arabil: 130 ha 

 Pășuni și fânețe:  35 ha 

 Livezi: - 

 Vii: - 
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     Bilanțul azotului, definit ca diferența între cantitatea de azot introdusă în sol sub forma 

de îngrășăminte organice și cea extrasă din sol prin producția principală și secundară a culturilor 

agricole, este conform anexei de calcul. 

Cu toate acestea, comuna Ciorăști nu se încadrează în lista localităţilor unde există 

surse de nitraţi din activităţi agricole, conform Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile. 

Acest lucru se observa şi din discuţiile avute cu locuitorii. 

 Managementul deşeurilor 

Odată cu obligativitatea închiderii tuturor depozitelor de deşeuri menajere din mediul rural, 

primăria a fost nevoita să rezolve problema colectării şi transportului gunoiului la singurele 

depozite rămase neînchise ( până în anul 2017 ) – Haret(Vrancea),Muchea( Brăila) şi Rm. Sărat 

( Buzău). La aceasta data colectarea şi transportul deşeurilor este asigurată prin operator de 

ineteres public. 

In ceea ce priveşte reciclarea deşeurilor au fost montate doar câteva containere din plasă 

pentru deşeurile tip PET şi doar în instituţiile publice (primărie, şcoala, grădiniţa, dispensar) 

deşeurile sunt colectare selectiv, existând în fiecare dintre acestea cate 3 recipiente pentru 3 

categorii de deşeuri: plastic, hârtie şi sticla, dar acest lucru nu este suficient , având în vedere 

normele europene impuse, aceasta realitate reieşind şi din procentul foarte mare – 96% - care 

spun că deşeurile sunt colectate neselectiv, dar cu regularitate, bilunar de către operatorul de 

salubritate din subordinea Consiliului Local. 

 

4.3 Servicii sociale şi incluziune sociala 

 

Strategia de dezvoltare locală – domeniul asistenţă socială - este fundamentată pe o 

analiză relevantă a stării existente a comunităţii, realizată prin aplicarea de chestionare atât 

reprezentanţilor instituţiilor ce au incidenţă cu domeniul dar şi unui număr reprezentativ de 

cetăţeni şi prîntr-o analiză matriceală care identifică punctele tari şi punctele slabe, oportunităţile 

de dezvoltare şi posibilele riscuri ce trebuie evitate. 
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   Sistemul de servicii sociale este coordonat în 

România de Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de 

Şanse. Potrivit legislaţiei, sistemul acoperă „complexul de 

măsuri şi acţiuni necesare pentru a răspunde nevoilor 

sociale individuale, familiale sau de grup, în vederea 

prevenirii şi depăşirii unor situaţii de dificultate, 

vulnerabilitate sau dependenţă, pentru prezervarea 

autonomiei şi protecţiei persoanei, pentru prevenirea 

marginalizării şi excluziunii sociale, pentru promovarea 

incluziunii sociale şi în scopul creşterii calităţii vieţii” 

(Ordonanţa Nr. 68/2004 privind serviciile sociale).  

Din totalul furnizorilor de servicii sociale, doar 8% 

sunt autorităţi locale, aceasta datorită fragmentării 

responsabilităţilor în acest domeniu, lipsei resurselor financiare şi umane, unei capacităţi de 

insuficiente şi lipsei planificării.  

În ultimii 10 ani, furnizorii de servicii sociale s-au implicat activ la nivelul comunităţilor. 

În prezent, 86% din totalul ONG-urilor furnizează servicii sociale, singure sau în parteneriat 

public– privat cu autorităţile locale, care deţin marea majoritate a clădirilor. 

Sistemul de servicii sociale este flexibil şi interacţionează cu serviciile medicale, 

educaţionale, de locuinţe şi de ocupare, în funcţie de situaţia beneficiarilor. Serviciile sociale pot 

fi furnizate în comunităţi, la domiciliul beneficiarului, în centre de zi şi centre rezidenţiale. 

Serviciile sociale sunt furnizate de personal calificat care utilizează facilităţi şi echipamente 

adecvate. 

În ceea ce priveşte repartizarea regională a serviciilor sociale, regiunile Sud şi Sud Vest 

sunt semnificativ rămase în urmă, având cel mai mic număr de servicii.        

Sunt, de asemenea, diferenţe mari între furnizorii de servicii sociale din mediul rural şi 

cel urban: 482 de autorităţi locale în zonele urbane, comparativ cu 167 în cele rurale şi 2.224 

ONG -uri în mediul urban faţă de 107 în mediul rural . 

Infrastructura socială la nivelul comunităţilor locale furnizează servicii de asistenţă 

socială primară. Totuşi, problemele sociale din comunităţi sunt mult mai complexe. Potrivit 

Strategiei serviciilor sociale, a părut un nou concept, acela de „centre multifuncţionale” care 
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furnizează servicii integrate la nivel local. Ei furnizează diferite categorii de servicii (medicale, 

de consiliere, orientare pe piaţa muncii, work-shop-uri, etc.), adresându-se grupurilor sociale 

defavorizate. Se estimează că centrele multifuncţionale vor avea la bază un nucleu reprezentat 

de centre de zi, cantine sociale, etc.  

 In cadrul strategiei de dezvoltare a comunei Ciorăști s-a dat o mare importanta 

domeniului social, problemelor sociale existente şi evaluării impactului sărăciei asupra cererii 

de servicii 

Datele necesare studiului au fost culese prin intermediul instrumentului de cercetare şi 

anume: 

 focus grup organizat cu reprezentanţii instituţiilor din comună, membrilor comunităţii 

cu incidenţă în abordarea problemelor sociale. Interviul a urmarit:   

  identificarea nevoilor/ problemelor cu care 

se confrunta membrii comunităţii 

 tipurile de servicii sociale oferite în acest 

moment şi identificarea furnizorilor de 

servicii sociale, 

 identificarea grupurilor vulnerabile, 

Astfel, s-a dovedit că exista o strânsa 

legătura 

între fenomenul de sărăcie şi existenţa unui loc de muncă- lipsa unor slujbe permanente 

în zonă, lipsa unui loc de muncă permanent simţindu-se mult mai acut în zonele rurale, 

unde predomină muncă sezonieră, în agricultura. şi în Ciorăști principala activitate este 

agricultura. lipsa tehnicii agricole cât şi lipsa unor specialişti în domeniu au că urmare 

producţii slabe, mult sub cerinţele cetăţenilor, situaţie care determină gradul accentuat de 

sărăcie a populaţiei din comuna. 

Factorii care contribuie în special la sărăcia în zona rurală sunt: 

 accentuată tendinţă de îmbătrânire: 78% din totalul populaţiei cu vârstă peste 60 de ani 

se află în mediul rural 

 nivelul extrem de mic al pensiilor că foşti membrii ai cooperativelor agricole de 

producţie 

 acces dificil la servicii sociale şi medicale specializate; 
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 infrastructură rurală insuficient dezvoltată; 

 un segment important de populaţie în vârstă, deţinători de terenuri slab productive,care 

nu pot beneficia de venitul minim garantat (VMG) şi care nu au resurse financiare şi 

fizice de a exploata aceste terenuri şi de a obţine venituri.    

Serviciul public de asistenţă socială din Comuna Ciorăști Acesta este acreditat să furnizeze 

următoarele servicii sociale: 

 activităţi de identificare a nevoii sociale individuale, familiale şi de grup 

 activităţi de informare despre drepturi şi obligaţii 

 măsuri şi acţiuni de sprijin în vederea menţinerii în comunitate a persoanelor în 

dificultate. 

Asistența social de la nivelul comunei este asigurată prin compartimentul de specialitate din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ciorăști. 

Activitatea acestui compartiment constă în:                                           

 primirea şi înregistrarea dosarelor pentru acordarea 

de alocaţie copiilor nou născuţi; 

 întocmirea anchetelor sociale; 

 păstrarea evidentei minorilor, tinerilor şi 

vârstnicilor care necesita ocrotire speciala, prin efectuare 

de vizite periodice pe teren; 

 păstrarea evidentei persoanelor cu handicap grav şi accentuat; întocmirea dosarelor şi 

monitorizarea situaţiei asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav; 

 monitorizarea situaţiei tinerilor aflaţi în instituţiile de ocrotire şi a celor aflaţi în 

plasament. 

 Întocmirea și gestionarea dosarelor beneficiarilor de VMG în baza L416/2001, cu 

modificările și completările ulterioare, 

 Întocmirea și gestionarea dosarelor beneficiarilor de ASF în baza L277/2010, cu 

modificările și completările ulterioare, 

 Monitorizarea copiilor ai căror părinți sunt plecați în afara țării, 
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Beneficiarii serviciilor sociale sunt: 

 

 familiile cu copii minori; 

 persoane vârstnice; persoane cu handicap;               

 persoane victime ale violentei domestice; 

 alte persoane aflate în nevoi sociale. 

 

La nivel local nu exista parteneriate cu organizaţii non guvernamentale specializate pe 

probleme sociale (ex: Crucea Rosie). 

 

Cum caracterizati comunitatea în care traiti ? 

a.unita ,responsabila, 

participa activ la 

viata publica 

 

b.Există disensiuni la 

nivel de 

interrelationare între 

membrii comunitatii 

c. nu exista 

disensiuni, însă este 

caracterizata prin 

individualism 

 

d.nu stiu/nu 

raspund 

 

Opinia privind relatiile din comunitate 

 

 

 

18%

20%
60%

2%

a.unita ,responsabila,
participa activ la
viata publica

b.Există disensiuni la
nivel de
interrelationare între
membrii comunitatii

c. nu exista disensiuni, însă este
caracterizata prin individualism

d.nu stiu/nu
raspund
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Prestaţii sociale oferite în anul 2013 Ciorăști: 

Tipul prestației Nr. Beneficiari 

Salarii asistenți personali 11 

VMG 242 

Îndemnizații creștere copii 0 – 2 ani 33 

Îndemnizații persoane cu handicap 28 

Alocații de stat 249 

Alocaţii de susținere a familiei 43 

Ajutor pentru încălzirea locuinței 580 

 

Ca stare socială, populaţia comunei s-a situat la un nivel satisfăcător,dar în scădere faţă 

de anii anteriori. În majoritatea familiilor din comuna Ciorăști au fost resimţite efectele 

problemelor grave cu care se confruntă în prezent societatea românească. O parte dintre formele 

de asistenţă socială a familiilor aflate în nevoie sau cu copii au fost desfiinţate după 1 iulie 2010, 

o dată cu reducerea salariilor plătite din bugetul de stat. 

În cadrul interviului au fost specificate 2 întrebări cu privire la legătura posibil existenţa 

între Biserica, administraţia locala şi segmentul persoanelor care se confrunta cu fenomenul de 

sărăcie; astfel, la prima Întrebare, 77% dintre respondenţi considera că Biserica ar trebui 

sprijinita de către administraţia locala în vederea ajutorării persoanelor nevoiaşe, 14% considera 

că fiecare instituţie îşi are propriile acţiuni şi funcţii, independente unele de altele iar 9% nu au 

dorit să îşi spună părerea. 

 

Considerati ca administatia locala ar trebui să sprijine mai mult actiunile Bisericii în 

vederea ajutorarii persoanelor nevoiase? 

a.Da b. Nu c. Nu stiu/ Nu raspund 
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La cea de-a doua intrebare, 

In ce actiuni considerati ca ar trebui să se implice Biserica pentru dezvoltarea 

comunei? 
a.In ajutorarea 

persoanelor 

nevoiase/cu probleme 

de sanatate 

b. În actiuni de a-i 

apropia pe membrii 

comunitatii în scopul 

unei comunitati unite 

b. În actiuni de a-i 

apropia pe membrii 

comunitatii în scopul 

unei comunitati unite 

b. În actiuni de a-i 

apropia pe membrii 

comunitatii în scopul 

unei comunitati unite 

 

 52 % dintre respondenţi consideră că Biserica are un rol foarte important şi ar trebui 

să se implice în acţiuni pentru ajutorarea persoanelor vârstnice/cu handicap care nu au 

posibilitatea să muncească pentru a se întreţine şi în programe sociale, 19 % considera că 

apropierea dintre oamenii comunităţii este cea mai importantă latura în care trebuie să se implice, 

12% în indrumarea tinerilor şi 17 % considera ca Biserica are alte sarcini/indatoriri şi ca nu ar 

trebui să se implice în astfel de actiuni. 

77%

14%

9%

a.Da b. Nu c. Nu stiu/ Nu raspund
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Persoane vârstnice 

În perioada 1990-2010 calitatea vieţii s-a deteriorat sistematic în România şi peste 84% 

dintre pensionarii de asigurări sociale de stat se confruntă cu greutăţi considerabile în viaţa de zi 

cu zi. Veniturile lor sunt din ce în ce mai mici în comparaţie cu salariul mediu pe economie, dar 

mai ales în comparaţie cu indicele mediu de creştere a preţurilor produselor şi serviciilor, şi mai 

grav fiind faptul că pensionarii din regimul socialist erau total dependenţi de stat. 

Statisticile arată că mai mult de jumătate dintre persoanele vârstnice au mari dificultăţi 

în ceea ce priveşte achitarea facturilor la serviciile curente. Mulţi dintre ei, din lipsa resurselor, 

nu reuşesc să-şi satisfacă aportul caloric zilnic. Alţii au renunţat la telefon, la TV, la radio, pentru 

a-şi cumpăra medicamentele necesare şi pentru a-şi plăti facturile de întreţinere şi energie 

electrică. De altfel, la nivelul comunei aceasta categorie este perceputa că grup vulnerabil, 

reprezentând şi cea mai mare parte din populaţia comunei la momentul actual. 

O parte dintre vârstnicii care au urmaşi în viaţă se bucură de un anumit sprijin din partea 

acestora – mici sume de bani sau hrană – dar de cele mai multe ori vârstnicii sunt puşi în situaţia 

de a-i ajuta pe tineri, care sunt şomeri sau au salarii foarte mici. 

Date centralizate arată că avem un număr de 1798 de pensionari în anul 2013. 

 

 

58%
21%

13%

8%

a.In ajutorarea
persoanelor
nevoiase/cu probleme
de sanatate

b. În actiuni de a-i
apropia pe membrii
comunitatii în scopul
unei comunitati unite

c. În actiuni de sprijinire/
indrumare a tinerilor cu privire la
alegerile facute din punct de
vedere spiritual şi profesional

d. Biserica nu ar
trebui să se
implice în astfel de
actiuni
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Persoane neocupate 

Populatia activa în mediul rural este foarte slab reprezentata comparativ cu mediul urban, 

acolo unde ponderea salariatilor este de 92% din populaţie . Astfel se intampla şi în comuna 

Ciorăști, unde aproximativ 40% din populaţie este activa ( între 18-60 ani). 

In prezent, în agricultura românească, lucrează încă 30% din populaţia ocupata, faţă de 

5% în tarile UE -25, dar ponderea în PIB a agriculturii este de numai 8%. 

Ratele de ocupare sunt deosebit de mici în rândul tinerilor (15-24 de ani) şi femeilor (care 

au vârsta de pensionare cu trei ani mai mica decât a bărbaţilor, dar speranţa de viaţa este cu peste 

şase ani mai mare). Acest lucru se datorează în principal contextului economic local defavorabil 

care a determinat plecarea unui procent din populaţia activa spre mediul urban sau în străinătate, 

locaţii care oferă mai multe locuri de muncă, mai bine plătite. Grupurile care se confrunta în cea 

mai mare măsurăcu aceste riscuri sunt: tinerii, populaţia din mediul rural, populaţia de etnie 

rroma, femeile, populaţia cu nivel redus de educaţie şi calificare. 

Efectele acestei migraţii asupra comunei sunt atât pozitive, cât şi negative. Investirea 

unor mari sume de bani în comunitate (deschiderea unor firme/societăţi economice, construirea 

de locuinţe), creşterea gradului de civilizaţie în comună (prin influenţele şi unităţile aduse din 

afară) reprezintă părţile bune ale acestui fenomen. Efectele negative au legătură cu scăderea 

forţei de muncă pe plan local, declinul demografic şi îmbătrânirea populaţiei, creşterea 

numărului divorţurilor, accentuarea inegalităţilor sociale. 

 

Comuna dumneavostra va ofera oportunitatile pe care vi le doriti din punct de vedere 

profesional? 

a. Da b. Nu 
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Familie monoparentală 

Studiile asupra familiilor monoparentale arata că probabilitatea de a identifica naşteri 

ilegitime, abandonuri ale copiilor, tulburări de comportament, abandon/eşec şcolar sau chiar 

delincventa este mai mare în aceasta categorie de populaţie. 

Familiile monoparentale sunt adesea victime ale sărăciei, iar copiii au tendinţa de a repeta 

experienţa părinţilor. Aceleaşi studii arata că monoparentalitatea rezultata din divorţ este corelata 

cu o diminuare a activităţii educative: mama este suprasolicitata atât din punct de vedere 

emoţional cât şi material şi relaţional şi este mai puţin disponibila pentru copil exact când acesta 

are mai mare nevoie de atenţie şi eforturi sporite. 

Copii aflaţi în dificultate sau în situaţie de risc  

Integrarea în Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007 a 

reprezentat principalul moment de referinţă pentru România. 

Aderarea, în special reformele ce o însoţesc, aduc schimbări 

positive semnificative în toate sectoarele şi domeniile din România. 

Cu    toate acestea, restructurarea socială şi reformele sistematice sunt încă înplină desfăşurare, 

prezentând deficienţe majore în domeniul social. 

Rata sărăciei în rândul copiilor este ridicată, de 25% (peste 1 milion) cu 8% (peste 

350.000) din ei trăind în sărăcie extremă. Sărăcia din rândul copiilor rromi este de trei ori mai 

mare decât cea a populaţiei majoritare. 

Analiza situaţiei copiilor realizată de UNICEF a scos în evidenţă deficienţe considerabile 

şi noi provocări cu privire la respectarea drepturilor copiilor vulnerabili, excluşi şi discriminaţi 

13%

87%

a.Da

b. Nu
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din România. La nivel de comuna nu s-au confruntat cu abandon, delicventa juvenila, 

exploatarea copiilor cu muncă. 

Totuşi, un serviciu care se impune a fi dezvoltat, în special pentru familiile ocupate sau 

aflate în dificultate, este after school-ul. 

4.4 Educaţie 

La nivel regional, principala preocupare o constituie reabilitarea infrastructurii 

educaţionale, componentă de bază a structurii serviciilor, dar şi îmbunătăţirea condiţiilor de 

calificare a elevilor. Se pune accent pe infrastructura educaţională din mediul rural, în vederea 

diminuării ratei abandonului şcolar. 

Alte aspecte avute în vedere în planificarea strategică sunt dezvoltarea campusurilor 

preuniversitare pe nucleele unităţilor de învăţământ profesional şi tehnic, familiarizarea cu 

sistemele IT, începând cu nivelele educaţionale de bază, precum şi valorificarea potenţialului de 

inovare existent în centrele universitare. La acestea se adaugă necesitatea dotării cu echipamente 

didactice a spaţiilor de învăţământ, laboratoarelor didactice şi de cercetare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

S-a avut în vedere, în elaborarea strategiei de dezvoltare a comunei Ciorăști şi asigurarea 

complementarităţii cu documentele strategice elaborate şi aprobate la nivelul Regiunii de Dezvoltare 

Sud-Est şi a judeţului Vrancea. Un rol important în dezvoltarea sectorului educaţiei la nivel regional 

o au şi Centrele de Formare Profesională Continuă, prin intermediul cărora se asigură accesul egal 
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la educaţie iniţială şi continuă de calitate, ceea ce se reflectă într-un stoc de capital uman educat şi 

competitiv pe piaţa europeană a muncii. 

Toate aceste aspecte sunt sintetizate într-un obiectiv specific: “Dezvoltarea sectorului 

educaţiei prin îmbunătăţirea infrastructurii şi a dotărilor, prin creşterea calităţii serviciilor de 

educaţie, dezvoltarea de centre de formare continuă pentru adulţi, realizarea de reţele şcolare, 

dezvoltarea parteneriatului între unităţile de învăţământ şi mediul de afaceri, universităţi şi 

administraţia publică şi susţinerea cercetării-inovării”. 

În Strategia de dezvoltare a judeţului Vrancea pentru perioada 2007-2013 sunt 

identificate o serie de vulnerabilităţi ale sistemului de învăţământ: 

  stoc educaţional sub media naţională şi regională; 

 ponderea mare a şcolilor cu învăţământ simultan; 

 infrastructură educaţională slab dezvoltată, în special în 

mediul rural; 

 rata scăzută de cuprindere în învăţământ; 

 declinul interesului populaţiei şcolare faţă de domenii 

tradiţionale, cum este industria confecţiilor; 

 rata ridicată a abandonului şcolar. 

Aceste probleme se reflectă în obiectivul stabilit pentru îmbunătăţirea accesului la 

servicii educaţionale în perioada 2007-2013: “creşterea egalităţii de şanse şi reducerea 

dificultăţilor de integrare pe piaţa muncii a grupurilor defavorizate, prin reducerea abandonului 

şcolar şi dezvoltarea componentelor şi calificărilor de bază ale grupurilor vulnerabile şi prin 

continuarea îmbunătăţirii educaţiei incluzive.” 

Realizarea acestui deziderat depinde de punerea în practică a următoarelor măsuri, specifice 

Liniei Prioritare de intervenţie pentru acest sector de activitate (creşterea şanselor educaţionale 

ale zonelor şi segmentelor sociale defavorizate educaţional - mediu rural, săraci sever, romi): 

 prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii; 

 reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale; 

 acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate; 

 îmbunătăţirea accesului şi participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii prin 

programe de formare pentru dezvoltarea competenţelor şi calificărilor de bază. 
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Situaţia existenţa la nivel local 

 
 Infrastructura educaţională 

 

 

Locație 

Unitatea de 

învățământ 

Program Descriere 

 

Ciorăști 

Gradinita cu 

program normal 
8 – 12  1 grupă combinată 

Scoala gimnazială 

cls I-VIII ”Ionel 

Sârbu” Ciorăști 

8 – 14  Cls.1,2,4 – 8 . 

Mihălceni Scoala primară cls 

I-IV Mihălceni 

8 – 12  1 grupă grădiniță 

Grupa 0, cls. 3 

 

La nivelul comunităţii, pe fondul modificărilor legislative referitoare la perioada de 

concediu maternal apare ca necesitate înfiinţarea de creşe de minim 20 locuri sau modificarea 

programului grădiniţei în ,,Grădiniţa cu program prelungit,,. 

Cadrele didactice cooperează între ele în procesul muncii şi fac eforturi comune în 

menţinerea climatului optim de lucru în şcoala şi în afara şcolii, elevii participând la diferite 

concursuri de a care s-au întors cu premii, iar şcoala încheind şi parteneriate cu alte instituţii de 

învăţământ şi culturale. 

Cu toate acestea, la nivelul administraţiei publice locale şi a unităţilor de învăţământ se 

constată un grad redus de accesare a fondurilor europene destinate resurselor umane, reintegrării 

în educaţie a celor care au părăsit de timpuriu şcoala, elevilor proveniţi din grupuri defavorizate. 

În acest context, este indicată formarea în proiect management a personalului didactic cu 

responsabilităţi în atragerea de fonduri nerambursabile şi în implementarea acestora. 

În privinţa abandonului şcolar sunt înregistrate doar cazuri izolate, generate de situaţia 

materială precară a familiei. Însă, în condiţiile scăderii nivelului de trai, pe fondul crizei 

economice, se estimează o creştere a numărului de elevi cu risc de părăsire timpurie a şcolii, ceea 

ce ridică problema adaptării unităţilor şcolare la această situaţie şi a adoptării de măsuri pentru 

asigurarea accesului la educaţie. 
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Necesități 

 Amenajare teren sport 

 Sistem de supraveghere și pontaj 

 Sală de sport 

 Înființare și dotare laboratoare cu aparatură modernă 

 Încălzire centrală și Izolare termică 

 Program after school 

 

4.5 Sănătate 

 

Sănătatea publică este un concept a cărui semnificaţie a evoluat de-a lungul timpului de 

la preocuparea strictă asupra controlului bolilor infecţioase, sănătăţii mediului, ocrotirii sănătăţii 

grupelor defavorizate şi educaţiei pentru sănătate la o abordare comprehensivă a stării de sănătate 

a populaţiei. 

La nivelul comunităţilor rurale accentul se pune pe accesul cât mai facil la servicii de 

sănătate, precum şi nivelul de calitate al actului medical. Din acest punct de vedere, comunităţile 

locale au nevoie de infrastructura de sănătate şi resurse umane, starea de sănătate a populaţiei 

fiind dependenta de starea şi calitatea factorilor de mediu, de standardul de viaţă creat de 

comunitate cât şi de gradul de acces al populaţiei la resursele comunităţii. 

Instituţiile şi serviciile de interes public sunt reprezentate inegal în satele componente cu 

excepţia satul Ciorăști, reşedinţă de comună. 

Infrastructura de sanatate în comuna Ciorăști este formata din : 

 

Unitate sanitară  

 

Denumire 

Domeniu 

activitate 

 

Locație 

Cabinet Medical CMI Haiducu Gabriela Medicină de familie Ciorăști 

Cabinet Stomatologic privat Stomatologie Mihălceni 

Farmacie SC VIVA Celesta SRL Farmacie Ciorăști 

Farmacie SC MARCOS PROVIT SRL Farmacie Ciorăști 

Cabinet veterinar SC CADAVAS PHARM SRL Medicină veterinară Ciorăști 
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Necesitati cabinete medicina de familie: 

- Izolare termica integral 

- Dotare cu aparatura medical nouă 

- Mărirea numarului de personal atât medic cât și asistenți 

În comuna mai exista şi un cabinet veterinar care functioneaza de asemenea în sistem 

privat, nu este renovat sau modernizat. 

 

4.6 Cultura 

 

Din punct de vedere etno-cultural, judeţul Vrancea este unul dintre cele mai diverse din 

tara. O serie de tradiţii populare se mai păstrează încă şi revigorate, ele ar putea sta la baza unei 

viitoare dezvoltări a turismului rural. 

Pe raza comunei există există cinci Parohii și anume:  

- La Ciorăști care poartă hramul Adormirii Maicii Domnului 

- La Codrești 

- La Salcia Nouă 

- La Mihălceni 

- La Salcia Veche 

Școala din sat a primit numele istoricului Ionel Sârbu, iar în memoria acestuia a fost  

edificată o statuie cu bustul lui, ce se află situate în curtea școlii la intrarea principală. 

 

4.7 Turism 

 

Judeţul Vrancea se bucură de o localizare favorabilă, din punct de vedere al dezvoltării 

turismului, fiind situat la intersecţia drumurilor care unesc patru dintre zonele turistice ale ţării 

identificate în “Master Planul pentru Dezvoltarea Turismului Naţional”, că având potenţial 

maxim de atragere a turiştilor: drumul european E85 care conectează capital ţării cu Nordul 

Moldovei, Delta Dunării/Litoralul Mării Negre şi Transilvania. 

Cu toate acestea investiţiile străine au fost destul de reduse în judeţ, între anii 1991 şi 

2006 Vrancea ocupa doar locul 33 în clasamentul judeţelor României. Potenţialul natural al 

judeţului pe lângă avantaje prezintă şi factori care limitează activitatea turistică, datorită 
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 incidenţei relativ ridicate a riscurilor climatice şi mai ales a celor geomorfologice, care impun o 

analiză prudentă a investiţiilor. 

Infrastructura de cazare, de agrement și de alimentație este inexistentă.În comună nu 

există pensiuni, nici măcar agroturistice, nu există restaurante sau popasuri unde să se poată servi 

masa. 

Comuna Ciorăști dispune în zona de nord a comunei de un lac, Lacul Negru cu o suprafață 

a luciului de apă de aproximativ 5 ha, unde administrația locală a dispus spre analiză a apei, 

namolului, faunei și florei, respectiv a vegetației acvatice pentru valorificarea acestuia. Această 

zonă nu este valorificată, deși se află la o distanță de 2,5 km de satul Salcia Veche, comuna 

Ciorăști. În acest sens, există în stadiul de idee, un proiect de amenajare a unei arii naturale 

protejate, ar fi propice atât pentru camping, picnic, activități recreative în aer liber, pescuit 

sportiv și de agrement etc. 

Practicarea turismului rural, ar putea fi o bună sursă de venituri necesare dezvoltării 

economiei culturale a comunei. 

Pentru practicarea turismului în afara de condiţiile naturale, trebuie îndeplinite şi anumite 

cerinţe legate de asigurarea unor standarde de locuire şi de întreţinere. 

Sectorul serviciilor, fiind insuficient dezvoltat şi puţin diversificat ar putea constitui 

atractivitate, atât prin volumul relativ redus al investiţiilor de pornire, necesar, cât şi prin 

existenţa cererii pe piaţă. 

La nivel naţional şi mondial în sectorul turismului există nişte tendinţe, în ceea ce priveşte 

cererea şi oferta turistică. Luând în considerare aceste tendinţe “Master Planul pentru 

Dezvoltarea Turismului Naţional”, 2007 a identificat o serie de grupuri-ţintă pentru turismul 

românesc, dintre care unele sunt relevante pentru judeţul Vrancea şi posibil pentru comuna 

Ciorăști: 

 

 Turişti români: 

 Tineri profesionişti – turism cultural combinat cu ecoturism 

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

 Clasa muncitoare – vacanţe la ţară 

 Cupluri în vârstă – programe sociale, turism religios şi cultural 

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

 Căutătorii de aventură 

4.8 Tineret 

 

Strategia Europeană pentru Tineret defineşte două mari clase de obiective: pe de o parte 

asigurarea accesului tinerilor la educaţie şi pe piaţa muncii, iar pe de altă parte, participare civică, 

incluziune socială şi solidaritate. Din cele şase obiective principale pe care şi le propune 

strategia, două se referă la tineri şi vizează reducerea ratei de abandon şcolar de la valoarea 

actuală de 15% la 10% şi majorarea procentului persoanelor cu vârste cuprinse între 30 şi 34 de 

ani, cu studii superioare, de la 31% la cel puţin 40%. 

În afara Planului Naţional de Dezvoltare, legislaţia românească nu are însă, un cadru 

stabil în ceea ce priveşte integrarea tinerilor pe piaţa muncii în sensul că nu există nici o lege 

specifică în domeniu. 

Singurele reglementări sunt cele de la nivel judeţean sau local care încearcă să 

preîntâmpine problemele cu care tinerii se confruntă. 

În 2004, o statistică publicată în presă arată că aproximativ 60.000 de vrânceni muncesc 

în alte ţări, cei mai mulţi în Italia. În aceste condiţii, 23 de comune ale judeţului aveau rata 

şomajului sub 2%. Între aceste comune se află şi comuna Ciorăști. Acest fapt se datoreaza şi 

lipsei oportunităţilor din mediul rural fata de cel rural, în speta comuna Ciorăști, 87% dintre 

tinerii chestionati declarând ca dupa finalizarea studiilor gimnaziale, comuna unde locuiesc nu 

le poate oferi un loc de munca bine platit, programe de formare şi reconversie profesionala sau 

continuarea studiilor. 

Pe lângă numărul redus de locuri de muncă, o dificultate majoră cu care se confruntă 

tinerii este reprezentată de inadecvarea pregătirii profesionale cu piaţa muncii. Rugaţi să 

găsească o soluţie pentru stoparea fenomenului de migraţie a populaţiei tinere spre alte zone, 

59% dintre respondenţi sunt de părere că cel mai important lucru este crearea de noi locuri de 

muncă prin sprijinirea agenţilor economici, 25% vad în conceperea unor programe pentru 

creşterea nivelului de pregătire profesionala a forţei de muncă existente o soluţie şi doar 8% 

susţin că promovarea unor programe de formare şi reconversie profesionala adaptate la cerinţele 

pieţei muncii ar putea stimula tinerii să se restabilească încomunitate. 
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O problemă identificată de tineri este că, în cea mai mare parte, oferta locurilor de muncă, 

se adresează preponderent persoanelor necalificate, existând foarte multe locuri de muncă 

sezoniere şi prea puţine pe perioadă nedeterminată. Singura alternativă la această stare de fapt o 

reprezintă locurile de muncă din comerţ, domeniu văzut ca fiind printre singurele care mai sunt 

funcţionale, în condiţiile în care în ultima perioadă, invesţiile din producţie,industrie, sunt ca şi 

inexistente. 

O alta problema cu care se confrunta tinerii din comuna Ciorăști o reprezintă lipsa unor 

locuri de distracţie şi agrement, lipsa unei sali de sport amenajata corespunzator, lipsuri care le 

motivează şi mai mult dorinţa de a pleca din localitate pentru a avea acces la toate aceste 

facilitate. 

Din discuţiile avute cu membrii comunităţii pe perioada cercetării, majoritatea spera că 

în viitor toate aceste lipsuri să fie eliminate prin dezvoltarea mediului economic existent care să  

ofere mai multe locuri de muncă și tot odată crearea unui  mediu plăcut de petrecere a timpului 

liber şi ofertant din punct de vedere profesional pentru restabilirea populaţiei tinere în localitate. 

Chiar daca mulţi dintre ei par sceptici în acest sens, spera că autorităţile locale vor lua măsurile 

necesare pentru rezolvarea acestor probleme. 

 

4.9 Dezvoltarea economică a comunităţii 

 

Activităţi economice  

 

În mediul rural, s-au dezvoltat cu 

precădere industriile bazate pe prelucrarea 

resurselor locale agricole şi materiale de 

construcţii. Dintre factorii locali care 

stimulează dezvoltarea, cei mai importanţi 

sunt: resursele solului, fondul funciar şi 

resursele de muncă.  

Având în vedere criteriul ocupării populaţiei, mediul rural are drept principala 

caracteristică, foarte slaba dezvoltare a activităţilor economice. 
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În mai mult de jumătate din localităţile rurale ale judeţului, agricultura esteaproape 

singura  activitate economică. 

Comuna Ciorăști este o comună preponderant agrară, cea mai mare parte a forței de 

muncă fiind angajată de către agenții economici care lucrează pământtul agricol de pe raza 

comunei. 

 Comuna Ciorăști are în componenţă șapte sate: Ciorăşti - sat resedinta de comuna, Satu 

Nou, Mihălceni, Salcia Veche, Salcia Nouă, Spătăreasa și Codrești. 

TOTAL ADMINISTRATIV                                                9030 ha 

din care: 

TOTAL AGRICOL                                                               7998 ha 

Pășuni                                                                                        812 ha 

Satele comunei sunt clasificate ca fiind sate cu funcţiuni dominant agricole.Teritoriul 

comunei având un relief specific de deal - câmpie cu o suprafaţă de teren agricol în proporţie de 

64,81 % a facilitat cultivarea cerealelor, vitei de vie şi cresterea animalelor. 

Produsele agricole rezultate în urma activităţilor specifice sunt valorificate de către 

producătorii particulari în propriile gospodării sau se vând pe pieţele de desfacere ale comunelor 

invecinate. 

Activităţi industrial 

Activităţile industriale sunt prezente în următoarele domenii: 

 Activităță agricole 

 SC OVION COMSERV SRL Spătăreasa 

 SC MARSEM SRL Sat Nou 

 SC PITALUX SRL Mihălceni 

 SC COMCEREAL SA Punct de lucru Ciorăști 

 SC VAG &CO SRL  Ciorăști 

 SC AGRICOLA PROD SRL 

 SC CEZIANCA SRL 

 SC AGRITECH PROD SRL 

 Activități non – agricole 

 SC MOARA SRL Mihălceni 

 SC OVION COMSERV SRL – brutărie  
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 SC ACTIVOIL SRL 

 MAGAZINE COMERCIALE – 12 MAGAZINE 

 FARMACIE – 2  

 CABINET VETERINAR 

 CEC BANK – Filiala Ciorăști 

 GARA CFR 

 POȘTA ROMÂNĂ 

Comerţul privat a luat avânt după 1990 fiind înfiinţate şi funcţionând magazine mixte 

în care se comercializează produse de larg consum. 

Pentru realizarea unor obiective de utilitate publică - staţie epurare, circulaţia juridică a 

terenurilor în cadrul comunei va fi următoare: 

• terenuri ce se intenţionează a fi trecute în domeniul public pentru realizarea obiectivelor de 

utilitate publică; 

• terenuri care pot fi concesionate, vândute sau închiriate; 

Au fost propuse pentru a se realiza în etapa următoare şi cea de perspectivă, următoarele 

obiective de utilitate publica: 

• extindere intravilan - pentru construire; 

• imbunătăţirea legăturilor carosabile între localităţile comunei; 

• realizarea reţeleli de canalizare pentru toate satele comunei Ciorăşti; 

• realizare reţelei de distribuţie gaze naturale; 

• reparaţii curente la gradiniţele şi scolile din toate satele 

• extindere reţele electrice;  

• amenajare plantatii de aliniament în toate localităţile. 

Disfuncţionalităţi 

Zonificarea utilizării terenului pe folosinţe s-a conturat de-a lungul timpului. Zonele de 

locuinţe şi funcţiuni complementare prezintă carenţe calitative ale construcţiilor şi spaţiilor 

aferente sub aspect estetic. 

Instituţiile şi serviciile de interes public sunt reprezentate inegal în satele component cu 

excepţia satul Ciorăști, reşedinţă de comună. 

Astfel comuna este deservită de un singur cabinet medical individual şi o farmacie în 

satul Ciorăști. 
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Si celelalte servicii: postă, telefon, CEC, poliţie, se regăsesc tot în satul de reşedinţă. 

Acest inconvenient este redus doar la distanţele relativ mici dintre sate. 

 Zona centrală a satului reşedinţă este neclar definită; 

 Reabilitarea construcţiilor vechi sau afectate de cutremure: şcoli, cămine 

culturale, locuinţe; 

 Terenuri libere: arabil, păşune, aflate în intravilan ; 

 Terenuri împădurite şi cu vegetaţie forestieră sunt amplasate în extravilan; 

Fiind o comună cu localităţi mici, în cadrul intravilanelor nu există incomodări între 

zonele funcţionale. 

Toate unităţile cu profil agricol sunt amplasate la periferia zonei de locuinţe şi funcţiuni 

complementare. 

Fiind o zonă exclusiv agricolă nu s-au dezvoltat unităţi industriale semnificative care prin 

prezenţa sau profilul lor să incomodeze zona de locuinţe şi dotări. 

 

CONCLUZII, MĂSURI ÎN CONTINUARE 

Pe baza analizelor efectuate şi a propunerilor de amenajare teritorială şi dezvoltare a 

comunei Ciorăști se desprind următoarele concluzii: 

 Resursele materiale locale şi forţa umană, utilizate într-un sistem diversificat, pot 

asigura relansarea economico-socială a comunei. 

 Satisfacerea numeroaselor solicitări prin realizarea de locuinţe implică 

extinderea actualului intravilan. 

 Echiparea edilitară implică dezvoltări, cu precădere reţea alimentare cu apa şi 

canalizare în sistem centralizat. 

 Organizarea punct de colectare deseuri pentru depozitarea controlată, pe 

sortimente a deşeurilor menajere. 

Modernizări de străzi principale şi secundare din intravilan. 

 

4.10.Antreprenoriatul micilor afaceri 

IMM-urile reprezintă sursa principală de venit naţional, de valoare adăugată şi de locuri 

de muncă. În momentul de faţă, peste 70% din PIB şi aproape 50% din exportul României sunt 

produse direct şi indirect de către IMM-uri. 
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În România, 1 din 100 de tineri decid să înceapă o afacere pe cont propriu, faţă de 1 din 

4 tineri în Cehia, Polonia sau Ungaria. Foarte puţini tineri demarează o afacere pe cont propriu. 

Cele mai frecvente cauze invocate sunt lipsa banilor şi birocraţia. 

Comuna Ciorăști ca majoritatea localităţilor din mediul rural , este reprezentată de un 

număr foarte mic de IMM-uri, cu o pondere mare a activităţilor de comerţ, faţă de industrie şi 

servicii. 

Cauza principală a densităţii reduse a IMM-urilor o reprezintă slaba dezvoltare a 

infrastructurii de afaceri în comună şi la nivel de judeţ, care atrage după sine nivelul redus de 

investiţii străine. Principalele avantaje ale unor investiţii în infrastructura de afaceri ar fi 

accesibilitatea la pieţe, resursa umană bine pregătită şi ieftină, potenţialul de creare şi dezvoltare 

a unor industrii de nişă competitive. 

Comuna Ciorăști dispune de unele avantajecare promovate corespunzător ar putea atrage 

investiții în zonă și odată cu acestea dezvoltare economică: 

 Existența utilităților în zonă: apă, energie electrică 

 Existența de spații pentru deschidere mici afaceri 

 Calitatea bună a solurilor ceea ce poate determina obținerea unor producții 

agricole mari 
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La sfârșitul anului 2012, se înregistrau următorii agenți economici: 

 

DENUMIREA 

SOCIETĂȚII 

ACTIVITATEA 

DESFĂȘURATĂ 

LOCALITATE 

SC PRESTĂRI SERVICII 

CIORĂȘTI SRL 

Prestări servicii salubritate, 

construcții 

Ciorăști 

SC OVION COMSERV SRL MAGAZIN MIXT  

BRUTĂRIE 

Spătăreasa 

SC MOARA MIHĂLCENI MOARĂ Mihălceni 

SC DUMAGRI 2006 SRL MAGAZIN MIXT Codrești, Satu Nou 

SC VR CRONOS COM  SRL MAGAZIN MIXT Salcia Veche, Ciorăști 

SC VIVA CELESTA SRL FARMACIE Ciorăști 

SC CADAVAS PHARM 

SRL 

DISPENSAR VETERINAR Ciorăști 

SC MARSEM SRL BRUTĂRIE 

IND. ULEI 

Satu nou 

CMI HAIDUCU 

GABRIELA 

MEDICINĂ UMANĂ Ciorăști 

SC STERNIC LACTO SRL COLECTARE ȘI 

PRELUCRAREA LAPETLUI 

Mihălceni 

SC VITAGRIVAS SRL AGRICOL Ciorăști 

SC VAG & Co SRL AGRICOL Ciorăști 

SC COMCEREAL SA AGRICOL Ciorăști 

SC AGRITECH PROD SRL AGRICOL Ciorăști 

SC AGROMEC SA AGRICOL Ciorăști 

SC MARKO&CARLA SRL MAGAZIN MIXT Mihălceni, Ciorăști 

SCC CONSUMCOOP SA MAGAZIN MIXT Ciorăști, Salcia Nouă 

SC GESIMO NEW ERA 

SRL 

MAGAZIN MIXT Ciorăști 

II COMAN RODICA MAGAZIN MIXT Ciorăști 



Strategia de dezvoltare socio – economico a comunei Ciorăști 2014 – 2020  

94 
 

SC SAND VAD SRL  MAGAZIN MIXT Codrești 

SC AD COM CONSTRUCT 

SRL 

DEPOZIT MATERIALE 

CONSTRUCȚII 

Mihălceni 

SC TRIM COM SRL MAGAZIN MIXT Mihălceni 

 

SC PITALUX SRL 

BRUTĂRIE 

MAGAZIN MIXT 

BAR 

 

Mihălceni 

SC BENGALY SRL BAR Mihălceni 

SC GEFAMADO SRL AGRICOL Ciorăști 

SC ACTIVOIL SRL BENZINĂRIE Ciorăști 

SC AGRICOLA PROD SRL AGRICOL Mihălceni 

SC CEZIANCA SRL AGRICOL Ciorăști 

SC VALI MAX MARKET 

SRL 

MAGAZIN MIXT Mihălceni 

SC ALEGABANDREI SRL  MAGAZIN MIXT Ciorăști 

 POPME FUNEBRE Mihălceni 
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V. ANALIZA SWOT 

Conceptul analizei strategice SWOT provine 

dintr-o cercetare efectuată între anii 1960 și 1970 

la Stanford Research Institute din SUA. 

Acronimul SWOT provine din engleză Strengths, 

Weaknesses, Opportunities, Threats, însemnând 

„Puncte tari, Puncte slabe, Oportunități, 

Amenințări”. 

Analiza SWOT se realizează, în general, în 

prima fază a unui proiect, pentru ca elementele de 

analiză să poată alcătui baza planului de proiect și să poată fi folosite ulterior în cadrul 

proiectului, dacă acesta întâmpină dificultăți în ceea ce privește planificarea, livrabilele sau 

bugetul alocat și trebuie readus pe linia de plutire. 

În cadrul analizei SWOT se va ține seama de faptul că: 

Punctele tari și punctele slabe sunt concepte „statice”, bazate pe parametrii descriptivi ai 

unei zone, într-o perioadă determinată de timp. Ele reprezintă ceea ce există. 

Oportunitățile și amenințările au în vedere viitorul, și se referă la alegerile pe care le au 

de făcut persoanele implicate în procesul de planificare. Ele reprezintă ceea ce va fi. 

În urma analizei SWOT, indiferent de acțiunile stabilite, procesul decizional ar trebui să 

includă următoarele elemente prioritare: 

 construiește pe Punctele Tari, 

 elimină Punctele Slabe, 

 exploatează Oportunitățile, 

 îndepărtează Amenințările. 

Analiza SWOT are și limitările sale, deoarece organizațiile pot să vadă unele 

circumstanțe ca fiind foarte simple și pot trece cu vederea unele contacte strategice fundamentale 

care ar putea apărea. Mai mult decât atât, categorizarea aspectelor ca puncte tari, puncte slabe, 

oportunități și amenințări ar putea fi un lucru foarte subiectiv deoarece există un grad mare de 

incertitudine pe piață. 
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INFRASTRUCTURA LOCALITĂŢII ŞI TRANSPORT 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Traversarea prin comuna a drumurilor 

 DN23 A și DN 23B 

 Localizare în apropierea municipiului 

Focşani la 37 de km și la 25 km de Rm. Sărat 

 Acces la calea ferată  

 Gospodării racordate la reţeaua de 

alimentare cu apa în procent de 87% 

 Existenţa reţea iluminat public cu 

 grad de acoperire de 100% 

 Existenţa reţelelor de cablu TV şi 

internet în comuna Ciorăști 

 Existenţa infrastructurii de telefonie 

fixa şi mobila în comuna Ciorăști 

 Exista interes la nivelul instituţiilor 

locale pentru acţiuni/programe/proiecte 

locale de reabilitare şi conservare a 

infrastructurii şi a mediului. 

 Existenţa proiectului – ,,Realizare 

reţea de canalizare şi staţie de epurare a 

apelor uzate 

 Existența proiectului – Asfaltare DC  

192 Ciorăști – Salcia Nouă 

 Existența proiectului - ” Asfaltare  

uliță de la intersecția DN23B Biserică 

Ortodoxă – la intersecția cu DC764” 

 Inexistenţa reţelei de canalizare şi 

statie de epurare; 

 Calitatea slaba a drumurilor 

 (necesitatea asfaltarii şi reabilitării străzilor 

principale şi secundare) 

 Inexistenţa infrastructurii de 

agrement/distractie pentru tineri/adulţi 

 Inexistenta unor locuri de joaca 

pentru copii 

 Inexistenţa trotuarelor 

 Inexistenţa rigolelor şi spatiilor 

verzi din vecinătatea drumurilor principale 

 Inexistenta reţelei de alimentare cu 

 gaz în toate satele comunei 

 Lipsa experienţei în derularea de 

proiecte finanţate din fonduri europene 

 Inexistenţa unor parteneriate între 

administraţia publică locala şi alte 

administraţii publice învecinate pentru 

iniţierea şi derularea de proiecte de 

infrastructura 
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OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

 Posibilitatea de acces la fonduri 

nerambursabile în scopul soluţionării 

problemelor în domeniul alimentarii cu apa 

şi canalizării (POS Mediu, PNDR, FNM) 

 Programe de finanţare a proiectelor 

 de infrastructura (POR 2007-2013, PNDR) 

 Programe guvernamentale pentru 

dezvoltarea infrastructurii de transport în 

mediul rural 

 Posibilitatea realizării unor 

 parteneriate între administraţia publică locală 

şi alte administraţii publice învecinate pentru 

iniţierea şi derularea de proiecte comune 

de infrastructura. 

 Lipsa identificării de fonduri externe 

 pe termen mediu şi lung care nu pot fi 

identificate deoarece nu exista implementat 

un program strategic care să fie acceptat de 

Uniunea Europeana; 

 Necorelarea politicilor  

macroeconomice (bugetare, monetare, 

fiscale) cu realităţile şi nevoile existente 

 Dezvoltarea necorespunzătoare a 

infrastructurii de afaceri 

 Instabilitatea politica şi a cabinetelor 

de guvernare şi lipsa de continuitate a 

politicilor publice şi fiscale 

 Schimbările climatice cu încălzirea 

globala, extremizarea fenomenelor  naturale 

( calamităţi naturale) 

 Slaba consultanta în elaborarea şi 

administrarea proiectelor finanţate din 

Fonduri Structurale. 
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MANAGEMENTUL UNUI MEDIU SUSTENABIL 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Grad de poluare scăzut 

 Existenţa sistemului centralizat de 

alimentare cu apa 

 Existenţa proiectului de realizare şi 

implementare a reţelei de canalizare şi 

staţie de epurare a apelor uzate, în curs de 

evaluare 

 Existenta unei platforme pe un teren 

proprietatea primariei, unde se depoziteaza 

deseurile inerte 

 Existenta unor sisteme alternative de 

producere a energiei electrice – panouri 

foltovoltaice 

 Disponibilitatea unităţilor de 

 învăţământ de a iniţia şi participa la activităţi 

de educaţie ecologica 

 Disponibilitatea cetăţenilor şi 

 agenţilor economici de a-şi selecta spre 

colectare propriile deseuri; 

 Existenţa unui proiect în curs de 

implementare la nivelul judeţului Vrancea 

care include şi comuna Ciorăști, finanţat 

prin fonduri europene POS Mediu, numit “ 

Vrancea Curata” care va permite realizarea 

unui sistem integrat privind managementul 

deşeurilor; 

 Existenţa sistemului de alarmare a 

populaţiei în situaţii de urgenta, la sediul 

 Nivelul scăzut al managementului 

informaţiei de mediu şi al cunoştinţelor 

populaţiei asupra problemelor de mediu 

locale şi regionale; 

 Inexistenta unui sistem de colectare 

selectiv a deşeurilor 

 Capacitatea de gestionare redusa a 

problemelor de mediu la nivelul comunei; 

 Generarea de cantităţi semnificative 

de resturi vegetale şi gunoi de grajd în 

cadrul desfăşurării de activităţi agricole; 

 Inexistenţa unui sediu serviciu 

pentru situaţii de urgenta 

 Infrastructura slab dezvoltata 

pentru curăţenia stradală 

 Slaba implicare a populaţiei în 

probleme de mediu 
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Primariei. 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

 Posibilitatea încheierii unui 

 Parteneriat public-privat în domeniul 

protecţiei mediului; 

 Identificarea surselor de finanţări 

 externe pentru realizarea unor proiecte la 

nivelul comunei şi a comunelor învecinate; 

 Crearea unui cadru legal în vederea 

cooperării la nivel local, judeţean, naţional 

şi european în domeniul managementului 

deşeurilor şi politicilor de mediu; 

 Existenţa în cadrul sistemului de 

învăţământ romanesc a specializărilor 

legate de protecţia mediului 

 Existenţa în cadrul sistemului de 

învăţământ romanesc a specializărilor legate 

de protecţia mediului 

 Utilizarea şi valorificarea deşeurilor 

animaliere şi vegetale prin vânzarea acestora 

persoanelor interesate; 

 Utilizarea şi valorificarea deşeurilor 

animaliere şi vegetale pentru crearea unei 

centrale biomasa/biogas; 

 Campanii naţionale active de 

 conştientizare şi educaţie a populaţiei pentru 

protecţia mediului 

 Posibilitatea atragerii investitorilor şi 

accesării resurselor 

 Risc permanent de degradare a 

factorilor de mediu, din cauza schimbărilor de 

clima; 

 Slaba conştientizare a populaţiei 

 asupra pericolului poluării mediului 

Echiparea inadecvata a agenţilor 

economici şi a populaţiei în cazul situaţiilor 

de urgenţă, a calamitaţilor naturale etc. 

 Lipsa unor strategii viabile de 

restructurare a poluatorilor mari 

 Capacitate insuficienta în 

realizarea unor proiecte de mediu prin 

asigurarea cofinanţării 

 Implementarea dificila a legislaţiei 

datorita situaţiei economice de tranziţie 

 Investiţii financiare naţionale 

 strategice, orientate spre alte regiuni 

 Lipsa informaţiilor legate de normele 

 europene de mediu în rândul micilor 

întreprinzători; 

 Cadrul legislativ relativ instabil. 
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INCLUZIUNE SOCIALĂ ŞI MANAGEMENTUL DE 

DIMINUARE A  SĂRĂCIEI 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Disponibilitatea membrilor 

 Comunităţii la programe locale de orientare 

şi formare profesională şi recalificare 

 Colaborare între instituţiile locale 

 Existenţa unei baze de date cu 

informaţii despre copii şi familii aflate în 

dificultate; 

 Inexistenţa unor parteneriate între 

autoritatea publică locala şi sectorul ONG- 

lipsa voluntariatului 

 Inexistenţa infrastructurii fizice 

pentru dezvoltarea de servicii alternative de 

protecţie pentru copii, respectiv îngrijire şi 

asistenţă pentru persoane vârstnice sau cu 

handicap 

 Îmbătrânirea populaţiei 

 Lipsa persoanelor instruite la 

nivelul instituţiilor care să acceseze resurse 

 Lipsa serviciilor specializate pentru 

grupurile vulnerabile 

 Lipsa fondurilor pentru asigurarea 

sustenabilităţii proiectelor pe servicii 

alternative de protecţie; 

 Lipsa de programe locale de 

orientare şi formare profesională şi 

recalificare 

 Mentalitatea membrilor comunitarii 

faţă de grupurile vulnerabile 
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OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

 Existenţa unor programe de finanţare 

externe pentru sectorul serviciilor sociale 

(Fondul Social European) 

 Existenţa unor fonduri şi programe 

guvernamentale pentru categoriile 

defavorizate 

 Disponibilitatea din partea 

organizaţiilor nonguvernamentale şi a 

autorităţilor de a încheia parteneriate 

 Distanta mica faţă de reşedinţa de 

 Judeţ şi instituţiile judeţene cu 

responsabilităţi în domeniul social 

 Posibilitatea încheierii unor 

parteneriate între autoritatea publică locala 

şi sectorul ONG 

 Posibilitatea instruirii persoanelor din 

instituţiile publice care să acceseze resurse 

pe domeniul social 

 Accesul grupurilor vulnerabile la 

servicii specializate 

 Campanii organizate la nivel naţional 

pentru educarea populaţiei 

 Insuficienta fondurilor pentru 

susţinerea serviciilor sociale specializate 

 Fondurile Structurale destinate 

sectorului social sunt orientate cu precădere 

spre crearea de centre multifuncţionale 

 Descentralizarea sistemului de 

protecţie a copilului nu este sprijinita de 

resurse financiare şi umane corespunzătoare 

 Lipsa de susţinere a sistemului de 

protecţie a copilului de către consiliile 

locale de pe a căror raza provin copiii 

incluşi în sistemul protecţiei de stat 

 Reticenta şi insuficienta educaţie în 

ceea ce priveşte incluziunea persoanelor cu 

handicap fizic sau psihic pe piaţa muncii 

 Birocraţie pentru acreditarea 

furnizorilor de servicii sociale 

 Mentalitate neadecvata a comunităţii 

 în ceea ce priveşte rolul exclusiv al statului în 

protecţia socială 

 Situaţia economico-sociala precara 

a majorităţii populaţiei 

 Scăderea solidarităţii sociale 

 Concentrarea serviciilor specializate 

 în zone urbane 

 Instabilitate legislativă 
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EDUCAŢIE 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Personal didactic calificat 

 Comunitatea locală este implicată în 

viaţa şcolii şi în deciziile care privesc elevii şi 

preşcolarii 

 Necesitatea urgenta a unor reparaţii 

curente la gradiniţele şi scolile din cele două 

sate pentru obtinerea autorizatiilor de 

functionare 

 Scăderea constantă a numărului de 

elevi înscrişi în învăţământul primar şi 

gimnazial; 

 Gestionarea deficitara a 

materialelor informative şi de documentare. 

 Insuficienta dotare a unor laboratoare  

cu aparatură modern 

 Lipsa unui spaţiu pentru 

desfăşurarea unor programe de tip “after 

school” sau “a doua şansă”; 

 Inexistenţa unei creşe în comuna, 

conform solicitărilor 

 Lipsa unor spatii de joaca pentru 

copii în incinta scolii 

 Inexistenţa unui teren de sport 

amenajat  

 Grad redus de accesare a fondurilor 

europene destinate resurselor umane, 

reintegrării în educaţie a celor care au părăsit 

de timpuriu şcoala, elevilorproveniţi din 

grupuri defavorizate; 

 Resurse financiare reduse. 
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OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

 Înființarea  sistemului de incalzire 

centralizata în toate scolile din comuna 

 Existenţa fondurilor nerambursabile 

 alocate prin Programe Operaţionale pentru 

infrastructura educaţională şi dezvoltarea 

resurselor umane; 

 Existenţa unor surse de finanţare 

 pentru derularea de schimburi de bune 

practici în domeniul educaţiei 

 Închirierea unor spaţii ale scolii 

 persoanelor externe sau firmelor 

 Curricula şcolară îmbunătăţita şi  

relative adaptata la cerinţele pieţei muncii 

(abilităţi practice); 

 Acces liber la piaţa europeană a forţei 

de muncă specializata; 

 Crearea unui after-school pentru 

îmbunătăţirea sistemului educaţional. 

 Neaprobarea sau aprobarea cu 

întârziere a unor cheltuieli necesare pentru 

realizarea completă a proiectului de investiţii, 

reparaţii şi întreţinere. 

 Sistem legislativ inflexibil, extrem 

de complicat şi restrictiv, în privinţa utilizării 

optime a resurselor de către directorul scolilor 

 Factorul politic influenţează 

managementul procesului de învăţământ şi 

reforma sistemului; 

 Mediul social de tranziţie favorizează 

 abandonul şcolar; 

 Migrarea personalului didactic, 

  auxiliar şi nedidactic spre mediul urban 

sau spre alte domenii de activitate mai bine 

plătite; 

 Inexistenţa unui buget planificat 

destinat formarii profesionale, inerţia şi slaba 

motivare a cadrelor didactice 

 Curricula şcolara deficitara în 

 privinţa educaţiei spiritului antreprenorial 

 Legislaţie fluctuanta în domeniul 

 educaţiei 

 Accentuarea fenomenului de 

migraţie externă a populaţiei; 

 Context economic naţional şi 

mondial nefavorabil 
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SĂNĂTATE 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Asistenţă medicală gratuită 

 Existenţa dispensarului veterinar 

 Existenţa personalului specializat: 

medic familie, farmacist, asistent 

 Inexistenţa în cadrul dispensarului 

a unor cabinete specializate pe diverse 

afecţiuni, în special pentru persoanele 

vârstnice 

 Necesitatea reabilitarii dipensarului 

în totalitate 

 Lipsa stimulentelor pentru 

atragerea şi/sau menţinerea specialiştilor 

tineri; 

 Absenta unui serviciu care să 

asigure îngrijirea persoanelor cu handicap; 

 Probleme legate de lipsa de 

cunoaştere a serviciilor de planificare 

familiala; 

 Lipsa cabinetelor şcolare în scoli 

 Nu exista un buget local în 

concordanta cu nevoile din domeniul 

sănătăţii; 

 Lipsa unui centru de permanenta; 
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OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

 Constituirea unui parteneriat public-  

privat în vederea sprijinirii asistentei 

medicale; 

 Existenţa fondurilor structural 

 pentru dotarea unităţilor medicale şi 

diversificarea serviciilor medicale din 

comuna Ciorăști 

 Crearea unui centru de permanenta 

 Posibilitatea încheierii de parteneriate 

cu ONG-uri specializate în tratarea 

persoanelor cu handicap. 

 Îmbătrânirea populaţiei şi migrarea 

 forţei de muncă tinere; 

 Deteriorarea stării generale de 

sănătate a populaţiei; 

 Defavorizarea mediului rural în 

domeniul sănătăţii prin politica de sănătate ; 

 Instabilitate legislativă; 

 Birocraţia exagerata în asigurarea 

serviciilor medicale; 

 Lipsa fondurilor pentru 

medicamentele compensate şi gratuite; 

 Slaba salarizare a cadrelor 

medicale, mai ales asistenţii medicali; 

 Lipsa fondurilor de sănătate la 

nivelul tarii ( Ministerul Sănătăţii şi 

Casa Naţională de Asigurări de 

Sănătate). 
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CULTURĂ 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Existența proiectului ”Schimbare 

 destinație din salon de dans în cămin cultural 

fără modificări structural și extindere cămin 

cultural” 

 

 Lipsa punctelor de recreere şi a 

spaţiilor de petrecere a timpului liber 

 Inexistenţa unor programe de 

manifestări culturale (spectacole, expoziţii, 

proiecţii de filme, festivaluri etc.) 

 Interesul scăzut al cetăţenilor 

 comunei Ciorăști pentru reactivarea/ 

continuarea unor tradiţii locale 

 Infrastructura culturală nevalorificata 

 corespunzator; 

 Resurse financiare limitate aferente 

procesului de cultura 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

 Legea 350/2006 pentru stimularea 

mediului asociativ în domeniul culturii, 

tineretului şi sportului 

 Reabilitarea/modernizarea căminului 

cultural multifuncţional pentru diverse 

evenimente şi manifestări culturaleducative 

 Posibilitatea încheierii de parteneriate 

pentru atragere de capital (parteneriat 

public-privat); 

 Existenţa unor programe de finanţare, 

guvernamentale şi europene, pentru 

infrastructura culturală şi pentru 

promovare; 

 Posibilitate de infrăţiri între localităţi 

 Finanţări insuficiente pentru acest 

domeniu la nivel naţional; 

 Orientarea fondurilor alocate prin 

programe europene sau 

guvernamentale spre alte zone 

considerate prioritare; 

 Condiţiile de eligibilitate ale 

programelor europene restrictive 

 Interes scăzut al populaţiei pentru 

participarea la evenimente culturale 

 Cadru legislativ instabil. 
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TURISM 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Potenţial de dezvoltare a unor 

 parteneriate /asocieri între unităţi 

administrativ – teritoriale cu interese comune 

pentru dezvoltarea turismului 

 Existența bălții/lacului ca fond 

 piscicol, recreere și agreement pe teritoriul 

comunei Ciorăști. 

 Slaba dezvoltare / inexistenţa  

infrastructurii specifice de petrecere a timpului 

liber şi divertisment la nivel de comună; 

 Absenţa unor concepte coerente de 

 dezvoltare a turismului la nivelul judeţului 

pentru zona comunei Ciorăști; 

 Insuficienta resurselor locale privind 

 desfăşurarea activităţilor turistice; 

 Lipsa investiţiilor statului în 

 dezvoltarea şi promovarea obiectivelor 

turistice; 

 Adaptarea mai lenta a populaţiei 

rurale mature şi vârstnice la schimbări; 

 Lipsa unor festivaluri de tradiţii şi 

folclor pe teritoriul comunei; 

 Lipsa de educaţie a populaţiei din 

mediul rural privind posibilitatea practicării 

turismului rural şi absenţa pachetelor turistice 

pe acest segment. 
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OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

 Tendinţa de dezvoltare a turismului 

alternativ şi natural; 

 Parteneriate cu proprietarii taberei de 

pe teritoriul comunei Ciorăşti pentru 

amenajarea acesteia în vederea practicarii 

turismului scolar; 

 Oferirea de servicii de informare 

complete pentru vizitatori şi pentru 

rezidenţi 

 Încurajarea unor noi forme de turism 

(de agrement, rural, ecologic); 

 Disponibilitatea unor resurse 

suplimentare, posibil a fi accesate prin 

utilizarea programelor de finanţare ale 

Uniunii Europene 

 Context economic nefavorabil 

 Migraţia externa a persoanelor 

tinere din comuna 

 Cadru legislativ instabil 

 Birocraţia în obţinerea finanţărilor 

 Prioritizarea investiţiilor către alte 

regiuni şi domenii 

 Existenţa riscurilor climatice şi mai 

ales geomorfologice 

 Adaptarea mai lenta a populaţiei 

rurale mature şi vârstnice la schimbări 

 Implicare insuficienta a 

organismelor centrale în promovarea şi 

susţinerea turismului, la nivel naţional 
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TINERET 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Învăţământul iniţial este asigurat de 

 un personal calificat şi dedicat procesului de 

învăţământ 

 Autorităţile locale sprijină acţiunile 

 de dezvoltare a serviciilor destinate tinerilor 

 Rata infracţionalităţii extrem de 

scăzută 

 Număr relativ redus al inadaptaţilor 

sociali 

 

 Accentuarea fenomenului de 

migrare a populaţiei tinere spre tari străine 

 Slaba dezvoltare a infrastructurii 

specifice formării profesionale a adulţilor 

 Inexistenţa unor programe de 

formare şi reconversie profesionala adaptate 

la cerinţele pieţei muncii 

 Lipsa locurilor de muncă pentru 

absolvenţi 

 Lipsa unei oferte satisfăcătoare de 

locuri de muncă pentru persoanele cu 

pregătire superioară 

 Lipsa ofertelor de locuri de muncă 

pentru grupurile vulnerabile 

 Lipsa dotarilor şi a aparaturii 

specifice unei sali de sport 

 Inexistenţa unui centru de activităţi 

pentru tineri 

 Spirit/iniţiativa antreprenoriala 

redusă în rândul tinerilor 

 Lipsa cunoştinţelor specifice 

dezvoltării unei afaceri 
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OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

 Legea 350/2006 pentru stimularea 

mediului asociativ în domeniul culturii, 

tineretului şi sportului 

 Crearea de locuri de muncă şi 

locuri/activităţi de petrecere a timpului 

liber specifice tinerilor 

 Politici de stimulare a angajărilor din 

rândul grupurilor vulnerabile (şomeri de 

lungă durată, absolvenţi) 

 Posibilitatea accesării Fondurilor 

structurale pentru activităţi de formare 

continuă în vederea calificării/recalificării 

şi dezvoltării IMM-urilor 

 Crearea unor servicii pentru tineri în 

cadrul unei/unor organizaţii 

nonguvernamentale 

 Educarea de la vârste fragede a 

 culturii voluntariatului 

 Atragerea în vederea investiţiilor a 

populaţiei plecata în străinătate 

 Instabilitatea legislativă 

 Deficit în bugetul local 

 Migraţia continua a tinerilor în 

afara judeţului şi a ţării 

 Ritmul scăzut al dezvoltării 

economice 

 Scăderea ratei de ocupare a 

locurilor de muncă de către tineri 

 Salarizarea nemotivată a 

persoanelor cu înaltă calificare şi specializare 

 Lipsa de informare cu privire la 

legislaţia muncii în Uniunea Europeană 

 Insuficienţa personalului cu 

experienţă în domeniul atragerii de fonduri 

nerambursabile, în special în mediul rural 
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DEZVOLTAREA ECONOMICĂ A COMUNITĂŢII 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Productivitate ridicata a terenurilor 

agricole; 

 Diversitatea agenţilor economici 

(agricol, zootehnie, comerţ, etc.); 

 Obţinerea produselor ecologice prin 

existenţa potenţialului; 

 Preocuparea administraţiei locale 

pentru determinarea cetăţenilor care deţin 

terenuri de a se asocia; 

 Existenţa spaţiilor pentru firme în 

vederea dezvoltării serviciilor; 

 Disponibilitatea administraţiei locale 

de a-i sprijini pe producători/agenţi 

economici în vederea dezvoltării economice a 

comunităţii. 

 Filială CEC BanK 

 Oficiu Poștal 

 Folosirea unor tehnologii vechi, cu 

productivitate şi eficienţă economică 

scăzută; 

 Resursele financiare ale 

producătorilor sunt foarte mici, 

insuficiente pentru investiţii 

 Ponderea mare a agriculturii de 

Subzistenta 

 Infrastructura deficitară de asistenţă 

pentru afaceri şi consultanta agricola; 

 Costuri mari de întreţinere şi 

exploatare a terenurilor agricole şi a 

zootehniei 

 Lipsa specialiştilor în domeniul 

agriculturii şi zootehniei 

 Informarea deficitara cu privire la 

normele europene 

 Birocraţie excesiva 

 Lipsa resurselor în vederea 

sprijinirii investitorilor străine 
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OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

 Existenţa bazei materiale (utilaje, 

clădiri) în vederea relansării agricole 

 Programe de finanţare ale UE şi ale 

statului disponibile pentru producătorii 

agricoli (PNDR) 

 Facilităţi şi subvenţii acordate 

 formelor asociative în agricultura pentru 

producţie 

 Reconversia unor capacitaţi 

 economice aflate în conservare în capacitaţi 

cu profil nou de fabricaţie 

 Existenţa fondurilor structurale  

pentru dezvoltarea unui centru de afaceri în 

mediul rural 

 Existenţa fondurilor pentru 

 Stimularea întoarcerii tinerilor în mediul 

rural 

 Practicarea unei agriculturi ecologice 

care pot genera profituri ridicate 

 

 Oferte de creditare greu accesibile 

(garanţii mari, dobânzi mari); 

 Legislaţia în continuă schimbare; 

 Datorită infrastructurii neadecvate, 

raportate la potenţialul comunei 

investitorii au un interes scăzut pentru 

începerea afacerilor în comună; 

 Valorificarea necorespunzătoare a 

producţiei agricole 

 Necunoaşterea legislaţiei în 

domeniul agriculturii 

 Posibilităţile reduse de angajare în 

comuna, în alte sectoare decât agricultura 

 Creşterea ponderii muncii la negru, 

 cu efecte negative asupra pieţei muncii, 

economiei locale şi asistenţei sociale în 

perspectivă; 

 Receptivitate şi flexibilitate scăzută 

a populaţiei locale la cerinţele noi ale pieţei 

care determină în timp decalaje economice 

mari; 

 Numărul în scădere al populaţiei 

active 

 Îmbătrânirea forţei de muncă 
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ANTREPRENORIATUL MICILOR AFACERI 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Existenţa utilităţilor în comuna (apa, 

electricitate, internet); 

 Existenţa spaţiilor pentru deschiderea 

micilor afaceri; 

 Localizarea în apropierea căii ferate 

 Localizare în aporpierea municipiului 

Focșani și a localității Rm. Sărat 

 Slaba calificare a forţei de muncă 

locale; 

 Inexistenţa unui centru de 

informare şi consiliere a tinerilor în domeniul 

deschiderii unei afaceri sau accesării de 

fonduri structurale pentru deschiderea de noi 

afaceri; 

 Inexistenţa unei statistici actualizate 

 cu privire la resursele umane disponibile în 

localitate. 

 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

 Crearea de agenţi economici ce vor 

avea că obiect de activitate servicii; 

 Promovarea unei politici de asociere 

 A întreprinzătorilor locali şi atraşi pentru 

dezvoltarea unor activităţi economice în 

domeniul serviciilor 

 Creşterea asistentei financiare din 

partea Uniunii Europene pentru IMM-uri, 

prin Fondurile Structurale; 

 Posibilitatea accesării creditelor cu 

dobândă subvenţionată pentru crearea de 

noi locuri de muncă în mediul rural. 

 Posibilitate de creştere a numărului 

IMM-urilor, densitatea la 1000 de locuitori 

fiind mult sub media naţionala; 

 Instabilitate legislativă; 

 Instabilitatea cursului valutar; 

 Birocraţia excesiva în domeniul 

obţinerii şi implementării proiectelor 

cu finanţare de la Uniunea Europeana 

 Fiscalitate excesiva 
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Analiza SWOT integrată 

 

PUNCTE TARI 

 Traversarea prin comuna a drumurilor naționale DN23A și DN 23B 

 Localizare în apropierea municipiului Focşani (20km) 

 Infrastructura de utilităţi cu acoperire mare (reţeaua electrica  și iluminat public-100%, 

 alimentare cu apa-87%) 

 Infrastructura de comunicaţii bine reprezentată: Vodafone, Romtelekom, Orange, RCS-RDS, 

TV – Sat  

 Infrastructura sociala şi de sănătate bine reprezentata (dispensar uman,cabinet 

stomatologic,farmacie umană, dispensar veterinar) 

 Productivitate bună a terenurilor agricole; 

 Existența bălții/lacului ca fond  piscicol, recreere și agreement pe teritoriul comunei Ciorăști. 

 Întreprinzători locali desfăşoară activităţi în domenii diverse, cum ar fi agricol, zootehnic şi 

în comerţ (magazine mixte); 

  Posibilitate de creştere a numărului IMM-urilor, densitatea la 1000 de locuitori fiind mult 

sub media naţionala; 

  Oportunitatea deschiderii de afaceri în domeniul serviciilor, acest sector fiind slab 

reprezentat în comuna că şi varietate a serviciilor; 

 Existenţa unui portofoliu de proiecte pentru iniţierea de investiţii în domeniul 

creării/reabilitării infrastructurii 
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PUNCTE SLABE 

 Infrastructura de transport de slaba calitate (străzi neasfaltate, trotuare lipsă 

sau impracticabile, lipsa spaţii verzi ) 

 Infrastructura educaţionala insuficienta 

 Lipsa locurilor de joaca amenajate pentru copii şi a punctelor de distractie 

pentru tineret 

 Număr redus de acţiuni culturale organizate în comună (spectacole, expoziţii, 

proiecţii de filme, festivaluri etc.) 

 Infrastructura deficitară de asistenţă pentru afaceri şi consultanta agricola; 

 Costuri mari de întreţinere şi exploatare a terenurilor agricole şi a zootehniei 

 Absenţa implementării sistemului de calitate în cadrul proceselor de producţie 

şi a produselor; 

 Lipsa canalelor de colectare a produselor agricole 

 Informarea succintă cu privire la fondurile şi normele europene. 

 Consiliul local nu dispune de resurse care ar putea fi utilizate că şi garanţii 

bancare în vederea contractării unor credite 

 Inexistenţa unui centru de informare şi consiliere a cetăţenilor şi instituţiilor 

în domeniul deschiderii unei afaceri sau accesării de fonduri structurale pentru 

deschiderea de noi afaceri şi alte investiţii; 

 Slaba calificare a forţei de muncă locale; 

 Slaba corelare a ofertei de formare profesională (iniţială sau continuă) cu 

cererea de pe piaţa muncii 

 Lipsa ofertei de locuri de muncă pe plan local 

 Inexistenţa unei statistici actualizate cu privire la resursele umane disponibile 
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OPORTUNITĂȚI 

 Sprijinirea agenţilor economici din comună în direcţia accesării fondurilor 

europene utilizate pentru dezvoltarea capacităţilor de producţie a acestora; 

 Sprijinirea producătorilor agricoli din localitate pentru accesarea fondurilor 

structurale, precum şi a subvenţiilor ce se acordă în temeiul actelor normative; 

 Sprijinirea crescătorilor de animale şi a producătorilor de legume/fructe prin 

asociaţii de profil, înfiinţate la nivelul comunei pentru accesarea subvenţiilor; 

 Existenţa fondurilor structurale pentru dezvoltarea afacerilor în mediul rural; 

 Existenţa fondurilor pentru stimularea întoarcerii tinerilor în mediul rural 

 Existenţa fondurilor guvernamentale şi structurale pentru realizarea de 

investiţii în infrastructură de utilitate publică, transport, mediu, educaţie, turism; 

 Politici de stimulare a angajărilor din rândul grupurilor vulnerabile (şomeri de 

lungă durată, absolvenţi) 

 Posibilitatea încheierii de parteneriate pentru atragere de capital (parteneriat 

public-privat, înfrăţiri); 
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AMENINȚĂRI 

 Migraţia tinerilor şi a persoanelor active în afara judeţului şi a ţării 

 Ritmul dezvoltării economice 

 Scăderea ratei de ocupare a tinerilor 

 Salarizarea nemotivată a persoanelor cu înaltă calificare şi specializare 

 Accentuarea procesului de dezindustrializare; 

 Creşterea ponderii muncii la negru, cu efecte negative asupra pieţei muncii, 

economiei locale şi asistenţei sociale în perspectivă; 

 Receptivitate şi flexibilitate scăzută a populaţiei locale la cerinţele noi ale 

pieţei care determină în timp decalaje economice mari; 

 Numărul în scădere al populaţiei active. 

 Oferte de creditare greu accesibile (garanţii mari, rata ridicată a dobânzii la 

credite); 

 Instabilitatea politică şi a cabinetelor de guvernare şi lipsa de continuitate a 

politicilor publice şi fiscale 

 Fiscalitate excesiva; 

 Instabilitate legislativă; 

 Instabilitatea cursului valutar; 

 Schimbările climatice cu încălzirea globală, extremizarea fenomenelor naturale: 

inundaţii, secete, cutremure etc. 

 Resurse financiare insuficiente pentru finanţarea şi co-finanţarea proiectelor finanţate 

prin Fonduri Structurale; 

 Cunoştinţe insuficiente legate de elaborarea şi administrarea proiectelor finanţate din 

Fondurile Structurale pentru proiecte de infrastructură pentru orizontul 2013 – 2020; 

 Birocraţia excesiva în domeniul obţinerii şi implementării proiectelor cu finanţare de 

la Uniunea Europeana 

 Orientarea fondurilor alocate prin programe europene sau guvernamentale spre alte 

zone considerate prioritare. 
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VI. VIZIUNE  

 

În viziunea reprezentanţilor autorităţii publice locale, Comuna Ciorăști va deveni până 

în anul 2020 o localitate mai atractiva, prospera şi durabilă, cu o mare capacitate a forţei de 

muncă bazata pe reîntoarcerea în comuna a populaţiei plecate, cu diversificarea economiei locale 

şi valorificarea avantajelor competitive datorate accesului la reţelele naţionale de transport şi a 

potenţialului industrial şi agricol ridicat. 

Creşterea economica va avea la bază noi tehnologii în domeniul comunicaţiilor şi 

informaticii, atragerea fondurilor nerambursabile, a investiţiilor. Învăţământul local va fi orientat 

spre menţinerea calităţii actului didactic şi a condiţiilor de derulare a acestuia, prevenirea şi 

combaterea abandonului şcolar şi promovarea conceptului de învăţare continua, astfel încât toate 

categoriile socio-profesionale şi de vârsta să participe şi să se identifice cu comunitatea. 

Transformarea localităţii se va realiza pe principii de dezvoltare durabilă garantânduse 

protecţia factorilor de mediu şi utilizarea eficienta a resurselor naturale locale. Creşterea calităţii 

vieţii, asigurarea accesului la utilităţi, dezvoltarea infrastructurii de transport şi revigorarea 

economiei locale vor deveni prioritare pentru următorii 3-4 ani. 

O atenţie deosebita va fi acordata dezvoltării economiei locale şi sprijinirii iniţiativelor 

locale pentru creştere economica; se va pune accent pe consilierea şi accesul la informaţie al 

potenţialilor investitori, crearea infrastructurii şi cadrului propice pentru dezvoltarea de noi 

afaceri;  

Prioritare vor îmbunătăţirea competitivităţii sectorului agricol diversificarea structurală 

în cadrul sistemelor agricole şi non-agricole, îmbunătăţirea condiţiilor pentru fermele mici şi 

dezvoltarea pieţelor locale. 
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VII. DIRECȚII STRATEGICE DE DEZVOLTARE ȘI PLAN 

DE ACȚIUNE 

 

PORTOFOLIU DE PROIECTE PRIORITARE 

 PERIOADA 2014 – 2020 

 

 Punctul de concentrare și mărimea eforturilor Dezvoltării locale depend de condițiile 

locale, inclusive de resurse, acțiuni politice, individuale și de trăsăturile remarcabile ale 

comunitții. Demersurile pentru susținerea comunităților au fost aplicate chestiunilor privind 

expansiunea urbană, dezvoltarea și progresul economic, conducerea (administrarea) 

ecosistemului, agriculturii, clădirii ecologice, conservarea energiei și prevenirea poluării. 

 Multe dintre aceste chestiuni și alte asemenea probleme ale comunității încă nu pot fi 

abordate cu ușurință, în societatea noastră, prin moduri sau elemente tradiționale. 

 

INFRASTRUCTURA LOCALITĂȚII ȘI TRANSPORT 

1. MODERNIZAREA DRUMURILOR COMUNALE 
1.1.IDENTIFICARE ȘI LOCALIZARE PROIECT 

MANAGER DE PROIECT/ 

SOLICITANTUL: 

Primăria și Consiliul Local al comunei Ciorăști 

ȚARA: 

JUDEȚUL: 

LOCALITATEA: 

România 

Vrancea 

Ciorăști 

TIPUL PROIECTUL Proiect Nou : DA 

În curs de execuție : NU 

VALOAREA PROIECTULUI: 

(estimativ) 

Nestabilită 

SURSE POSIBILE DE 

FINANȚARE: 

Buget local, Buget de stat, Fonduri Europene, 

Credite bancare, Parteneriate 

1.2.DESCRIEREA PROIECTULUI 

 

 

 

OBIECTIVE GENERALE: 

    Îmbunătățirea accesului în zonele rurale și a 

conexiunii cu zonele urbane prin reabilitare și 

modernizarea rețelei de drumuri comunale în vederea 

asigurării unui acces mai facil și rapid pentru toți 

locuiorii comunei, atragerii investitorilor și diversificării 

economiei locale. 
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OBIECTIVE SPECIFICE 

 

 

1.Reabilitarea și consolidarea rețelei de drumuri locale; 

2.Accesul populației la locuri de muncă, servicii 

medicale, educație, cultură, recreere; 

3.Îmnunătățirea legăturilor rutiere cu comunele 

învecinate și cu satele component; 

4.Consolidarea terenurilor afectate de alunecări; 

5.Fluidizarea transportului de mărfuri cu impact direct 

asupra dezvoltării economice teritoriale echilibrate; 

6.Conectarea diferitelor zone la drumuri locale; 

7.Comuna Ciorăști va deveni o zonă de interes atât 

pentru investitori cât și pentru turiștii care tranzitează 

comuna. 

POTENȚIALII BENEFICIARI 

AI PROIECTULUI/ GRUPUL 

ȚINTĂ 

- Locuitorii comunei 

- Potențialii investitori 

- Participanții la traficul rutier 

 

 

 

 

ACTIVITĂȚILE  

PROIECTULUI 

 Aprobarea începerii proiectului; 

 Realizarea studiului de fezabilitate; 

 Pregătirea şi depunerea cererii de finanţare 

(daca 

este cazul); 

 Elaborarea proiectului tehnic şi a detaliilor de 

execuţie; 

 Organizarea procedurilor de achiziţie a lucrărilor 

 Contractarea execuţiei lucrărilor proiectului; 

 Execuţia efectiva a lucrărilor; 

 Monitorizare, evaluare, control; 

 Auditul proiectului. 

DURATA PROIECTULUI Proiectul se va realiza în etape, în funcție de 

posibilitățile de finanțare. 

STADIUL DE MATURITATE 

A PROIECTULUI 

Idee : DA/     SPF:/     SF: /   PT:NU/    DE: NU 

Execuție: NU 

 

 

JUSTIFICAREA 

NECESITĂȚII 

IMPLEMENTĂRII 

PROIECTULUI 

      Exista deja o serie de proiecte care trebuie finalizate 

vizând reabilitarea infrastructurii de transport dar şi cea 

a utilităţilor, reţea canalizare şi staţie de epurare. De 

asemenea, în cadrul consultării opiniei publice realizate 

în procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locala, 

majoritatea populaţiei intervievate a răspuns că este 

importanta asfaltarea drumurilor comunale şi realizarea 

reţelei de canalizare. 
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2.MODERNIZAREA DRUMURILOR AGRICOLE 
2.1.IDENTIFICARE ȘI LOCALIZARE PROIECT 

MANAGERUL DE 

PROIECT/ SOLICITANTUL 

Primăria și Consiliul Local al comunei Ciorăști 

ȚARA: 

JUDEȚUL: 

LOCALITATEA: 

România 

Vrancea 

Ciorăști 

TIPUL PROIECTUL Proiect Nou : DA 

În curs de execuție : NU 

VALOAREA 

PROIECTULUI: (estimativ) 

Nestabilită 

SURSE POSIBILE DE 

FINANȚARE: 

 

Buget local 

Fonduri europene – PNDR – ”Îmbunătățirea și dezvoltarea 

infrastructurii legate de dezvoltarea și adaptarea 

agriculturii” 

2.1.DESCRIEREA PROIECTULUI 

 

 

 

 

 

 

 

OBIECTIVE GENERALE 

 Îmbunătățirea accesului în zonele rurale și a 

 conexiunii cu zonele urbane prin reabilitarea și 

modernizarea rețelei de drumuri comunale în vederea 

asigurării unui acces mai facil și rapid pentru toți locuitorii 

comunei, atragerii investitorilor și diversificării economiei 

locale. 

 Modernizarea drumurilor agricole va avea efecte 

 benefice asupra dezvoltării economice viitoare a comunei 

prin conectarea diferitelor zone la drumurile locale, 

îmbunătățirea legăturilor rutiere cu comunele învecinate și 

cu satele component. 

 Va deveni o zonă de interes atât pentru investitori 

 cât și pentru turiștii care tranzitează comuna 

 

 

 

OBIECTIVE SPECIFICE 

 

1.Facilitarea accesului producătorilor în zonele de interes; 

2.Consolidarea terenurilor afectate de alunecări; 

3.Fluidizarea transportului de mărfuri cu impact direct 

asupra dezvoltării economice teritoriale echilibrate. 

POTENȚIALII 

BENEFICIARI AI 

PROIECTULUI/ GRUPUL 

ȚINTĂ 

- Locuitorii comunei 

- Potențialii investitori 

- Participanții la traficul rutier 

  Aprobarea începerii proiectului; 
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ACTIVITĂȚILE  

PROIECTULUI 

 Realizarea studiului de fezabilitate; 

 Pregătirea şi depunerea cererii de finanţare (daca 

este cazul); 

 Elaborarea proiectului tehnic şi a detaliilor de 

execuţie; 

 Organizarea procedurilor de achiziţie a lucrărilor 

 Contractarea execuţiei lucrărilor proiectului; 

 Execuţia efectiva a lucrărilor; 

 Monitorizare, evaluare, control; 

 Auditul proiectului. 

DURATA PROIECTULUI Proiectul se va realiza în etape, în funcție de posibilitățile 

de finanțare. 

STADIUL DE 

MATURITATE A 

PROIECTULUI 

Idee : DA/SPF:   /SF:    /PT:NU   /DE: NU 

Execuție: NU 

JUSTIFICAREA 

NECESITĂȚII 

IMPLEMENTĂRII 

PROIECTULUI 

      Având în vedere că suprafața agricolă a comunei 

ocupă mai  mult 70 % din teritoriu și comuna are că 

activitate principală agricultura, se impune realizarea unui 

astfel de proiect. Proiectul este cuprins ca obiectiv în 

Strategia de Dezvoltare Locală. 
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3.AMENAJARE SPAȚII VERZI, CONSTRUIREA DE PARCURI 

PENTRU RECREERE ȘI LOCURI DE JOACĂ PENTRU COPIII 

COMUNEI 
3.1.IDENTIFICARE ȘI LOCALIZARE PROIECT 

MANAGERUL DE 

PROIECT/ 

SOLICITANTUL 

 

Primăria și Consiliul Local al comunei Ciorăști 

ȚARA: 

JUDEȚUL: 

LOCALITATEA: 

România 

Vrancea 

Ciorăști 

TIPUL PROIECTUL Proiect Nou : DA 

În curs de execuție : NU 

VALOAREA 

PROIECTULUI: (estimativ) 

 

Nestabilită 

SURSE POSIBILE DE 

FINANȚARE: 

Buget local, Buget de stat, Fonduri Europene, Fondul  de 

Mediu (Programul national de îmbunătățire a calității 

Mediului), Credite bancare, Parteneriate 

3.2.DESCRIEREA PROIECTULUI 

 

 

OBIECTIVE GENERALE 

     Creșterea gradului de atractivitate al comunei, crearea 

unui spațiu prietenos, familiar, care să stimuleze imaginația 

și creativitatea, desfășurarea unor activități artistice, 

educative și sportive pentru și împreună cu copii. 

 

 

 

OBIECTIVE SPECIFICE 

1.Acces la centru de joacă și recreere a tuturor copiilor 

comunei. 

2.Stimularea implicării părinților în educația copiilor. 

3.Desfășurarea numeroaselor activități artistice, festive        

(sărbătorirea zilelor de naștere ale copiilor), educative, 

sportive și împreună cu copii. 

DURATA PROIECTULUI Proiectul se va realiza în etape, în funcție de posibilitățile de 

finanțare. 

POTENTIALII 

BENEFICIARI AI 

PROIECTULUI/ GRUPUL 

ȚINTĂ 

-locuitorii comunei 

- potenţialii investitori 

- agenţii economici din zona 

ACTIVITATILE 

PROIECTULUI: 

 Aprobarea începerii proiectului; 

 Realizarea studiului de fezabilitate; 

 Pregătirea şi depunerea cererii de finanţare (daca 

este cazul); 

 Elaborarea proiectului tehnic şi a detaliilor de 

execuţie; 

 Organizarea procedurilor de achiziţie a lucrărilor; 
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 Contractarea execuţiei lucrărilor proiectului; 

 Execuţia efectiva a lucrărilor; 

 Monitorizare, evaluare, control; 

 Auditul proiectului. 

DURATA PROIECTULUI: proiectul se va realiza în etape, în funcţie de posibilităţile 

de finanţare 

STADIUL DE 

MATURITATE A 

PROIECTULUI 

Idee : DA/   SPF:NU/   SF:  NU/    PT:NU/    DE: NU 

Execuție: NU 

JUSTIFICAREA 

NECESITĂȚII 

IMPLEMENTĂRII 

PROIECTULUI 

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare 

Locală pentru că nu există infrastructură în zona de 

agreement, recreere, spații verzi. De asemenea, în cadrul 

consultării opiniei publice realizate în procesul de elaborare 

a strategiei de dezvoltare locală, majoritatea populației 

intervievate a răspuns ca este importantă amenajarea și 

dotarea unor parcuri, locuri de joacă pentru copii. 
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4. REALIZARE ALEI PIETONALE ŞI TROTUARE 
4.1. IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE PROIECT 

MANAGERUL DE 

PROIECT/ SOLICITANTUL: 

Primăria și Consiliul Local al comunei Ciorăști 

ȚARA: 

JUDEȚUL: 

LOCALITATEA: 

România 

Vrancea 

Ciorăști 

TIPUL PROIECTUL Proiect Nou : DA 

În curs de execuție : NU 

VALOAREA 

PROIECTULUI: (estimativ) 

 

Nestabilită 

SURSE POSIBILE DE 

FINANȚARE: 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

4.2.DESCRIEREA PROIECTULUI 

OBIECTIVE GENERALE  Îmbunătăţirea infrastructurii fizice a comunei 

pentru sprijinirea dezvoltării socio-economice durabile. 

 

OBIECTIVE SPECIFICE: 

1. Îmbunătăţirea accesului populaţiei şi agenţilor 

economici la infrastructura de baza conform normelor 

europene; 

2. Creşterea gradului de atractivitate a comunei. 

POTENTIALII 

BENEFICIARI AI 

PROIECTULUI/ GRUPUL 

TINTA: 

- locuitorii comunei 

- potenţialii investitori 

- agenţii economici din zonă 

 

 

 

 

 

ACTIVITATILE 

PROIECTULUI: 

 Aprobarea începerii proiectului; 

 Realizarea studiului de fezabilitate; 

 Pregătirea şi depunerea cererii de finanţare (daca 

este cazul); 

 Elaborarea proiectului tehnic şi a detaliilor de 

execuţie; 

 Organizarea procedurilor de achiziţie a lucrărilor; 

 Contractarea execuţiei lucrărilor proiectului; 

 Execuţia efectiva a lucrărilor; 

 Monitorizare, evaluare, control; 

 Auditul proiectului. 

DURATA PROIECTULUI: proiectul se va realiza în etape, în funcţie de posibilităţile 

de finanţare 

STADIUL DE MATURITATE 

A PROIECTULUI 

Idee : DA/   SPF:NU/   SF:  NU/    PT:NU/    DE: NU 

Execuție: NU 
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JUSTIFICAREA 

NECESITĂŢI 

IMPLEMENTĂRII 

PROIECTULUI: 

            Proiectul este cuprins că obiectiv în Strategia de 

Dezvoltare locală pentru că nu exista o infrastructura a 

drumurilor care să cuprindă trotuare şi alei pietonale, 

accesul făcându-se pe partea carosabilă. De asemenea, în 

cadrul consultării opiniei publice realizate în procesul de 

elaborare a strategiei de dezvoltare locala, majoritatea 

populaţiei intervievate a răspuns că este importanta 

realizarea de trotuare şi a aleilor pietonale. 
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5.REALIZAREA REȚELEI DE CANALIZARE ȘI A STAȚIEI DE 

EPURARE 
5.1 IDENTIFICARE ȘI LOCALIZARE 

MANAGERUL DE 

PROIECT/ 
SOLICITANTUL: 

Primăria și Consiliul Local al comunei Ciorăști 

ȚARA: 

JUDEȚUL: 

LOCALITATEA: 

România 

Vrancea 

Ciorăști 

TIPUL PROIECTUL Proiect Nou : DA 

În curs de execuție : NU 

VALOAREA 

PROIECTULUI: (estimativ) 

 

Conform studiului de fezabilitate și proiectului tehnic 

SURSE POSIBILE DE 

FINANȚARE: 

Fonduri Guvernamentale 

Fonduri europene 

Programul National de Dezvoltare a Infrastructurii 
Sistem de canalizare şi epurare a apelor uzate 

5.2.DESCRIEREA PROIECTULUI 

OBIECTIVE GENERALE  Creşterea standardului de viata al cetăţenilor şi 

asigurarea condiţiilor de baza ale unui trai modern, la 

nivelul standardelor Uniunii Europene, prin asigurarea 

accesului la utilităţi a tuturor locuitorilor comunei. 

 Asigurarea infrastructurilor minimale, ameliorarea 

 calitatii mediului şi diminuarea surselor de poluare 

 Zona va deveni mai atractiva pentru investitori, 

activitatea acestora va genera venituri suplimentare la 

bugetul local. 

 

OBIECTIVE SPECIFICE: 

         Realizarea reţelelor colectoare şi a reţelelor 

secundare de colectare a debitelor de ape uzate,in sistem 

separativ,de natura fecaloid menajară, impreuna cu 

staţia de epurare aferentă 

         Retea canalizare, Statie de epurare ape uzate, 

colector evacuare 

POTENTIALII 

BENEFICIARI AI 

PROIECTULUI/ GRUPUL 

TINTA: 

- locuitorii comunei 

- potenţialii investitori 

- agenţii economici din zonă 

 

 

 

 

 

 Pregătirea şi depunerea cererii de finanţare (daca 

este cazul); 

 Elaborarea proiectului tehnic şi a detaliilor de 

execuţie; 

 Organizarea procedurilor de achiziţie a lucrărilor; 
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ACTIVITATILE 

PROIECTULUI: 

 Contractarea execuţiei lucrărilor proiectului; 

 Execuţia efectiva a lucrărilor; 

 Monitorizare, evaluare, control; 

 Auditul proiectului. 

DURATA PROIECTULUI: proiectul se va realiza în etape, în funcţie de posibilităţile 

de finanţare 

STADIUL DE 

MATURITATE A 

PROIECTULUI 

Idee : DA/   SPF:DA/   SF:  DA/    PT:DA/    DE: NU 

Execuție: NU 

 

JUSTIFICAREA 

NECESITĂŢI 

IMPLEMENTĂRII 

PROIECTULUI: 

Proiectul se afla în curs de evaluare astfel este cuprins ca 

obiectiv în Strategia de Dezvoltare Locală. 
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6. EXTINDEREA REŢELEI DE ALIMENTARE CU APA 
6.1 IDENTIFICARE ȘI LOCALIZARE 

MANAGERUL DE 

PROIECT/ 
SOLICITANTUL: 

Primăria și Consiliul Local al comunei Ciorăști 

ȚARA: 

JUDEȚUL: 

LOCALITATEA: 

România 

Vrancea 

Ciorăști 

TIPUL PROIECTUL Proiect Nou : DA 

În curs de execuție : NU 

VALOAREA 

PROIECTULUI: (estimativ) 

 

Nestabilită 

SURSE POSIBILE DE 

FINANȚARE: 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Credite bancare 

Parteneriate 

6.2.DESCRIEREA PROIECTULUI 

 

 

OBIECTIVE GENERALE 

 Creşterea standardului de viata al cetăţenilor şi 

asigurarea condiţiilor de baza ale unui trai modern, la 

nivelul standardelor Uniunii Europene, prin asigurarea 

accesului la utilităţi a tuturor locuitorilor comunei 

 

 

 

 

 

OBIECTIVE SPECIFICE: 

1.Acoperirea necesarului şi satisfacerea cerinţelor 

de apă ale populaţiei 

2. Utilizarea eficienta a resurselor de apa; 

3. Asigurarea serviciilor de apă la tarife accesibile; 

4. Asigurarea calităţii corespunzătoare a apei 

potabile în toata comuna; 

5. Protecţia mediului înconjurător; 

6. Scăderea factorilor de risc pentru sănătatea 

populaţiei; 

7. Adaptarea la condiţiile europene. 

POTENTIALII 

BENEFICIARI AI 

PROIECTULUI/ GRUPUL 

TINTA: 

- locuitorii comunei 

- potenţialii investitori 

- agenţii economici din zonă 

 

 

 

 

 

ACTIVITATILE 

 Realizarea studiului de fezabilitate 

 Pregătirea şi depunerea cererii de finanţare (daca 

este cazul); 

 Elaborarea proiectului tehnic şi a detaliilor de 

execuţie; 
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PROIECTULUI:  Organizarea procedurilor de achiziţie a lucrărilor; 

 Contractarea execuţiei lucrărilor proiectului; 

 Execuţia efectiva a lucrărilor; 

 Monitorizare, evaluare, control; 

 Auditul proiectului. 

DURATA PROIECTULUI: proiectul se va realiza în etape, în funcţie de posibilităţile 

de finanţare 

STADIUL DE 

MATURITATE A 

PROIECTULUI 

Idee : DA/   SPF:DA/   SF:  NU/    PT:NU/    DE: NU 

Execuție: NU 

 

 

JUSTIFICAREA 

NECESITĂŢI 

IMPLEMENTĂRII 

PROIECTULUI: 

Proiectul este cuprins că obiectiv în Strategia de 

Dezvoltare Locala, deoarece se impune că în următorii 

ani toţi locuitorii comunei să beneficieze de reţea de 

alimentare cu apa, în acest moment fiind racordați doar 

locuitorii a 3 sate, din cele 7 sate la rețeaua locală de apă 

potabilă. 
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7. EXTINDERE REŢEA ALIMENTARE CU GAZ 
7.1 IDENTIFICARE ȘI LOCALIZARE 

MANAGERUL DE 

PROIECT/ 
SOLICITANTUL: 

Primăria și Consiliul Local al comunei Ciorăști 

ȚARA: 

JUDEȚUL: 

LOCALITATEA: 

România 

Vrancea 

Ciorăști 

TIPUL PROIECTUL Proiect Nou : DA 

În curs de execuție : NU 

VALOAREA 

PROIECTULUI: (estimativ) 

 

Nestabilită 

SURSE POSIBILE DE 

FINANȚARE: 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Credite bancare 

Parteneriate 

7.2.DESCRIEREA PROIECTULUI 

 

 

OBIECTIVE GENERALE 

 Creşterea standardului de viata al cetăţenilor şi 

asigurarea condiţiilor de baza ale unui trai modern, la 

nivelul standardelor Uniunii Europene, prin asigurarea 

accesului la utilităţi a tuturor locuitorilor comunei 

 

 

 

 

 

OBIECTIVE SPECIFICE: 

1. Posibilitatea racordării tuturor locuitorilor comunei 

la reţeaua de gaz; 

2. Racordarea tuturor instituţiilor şi agenţilor 

economici din comuna la reţeaua de gaz; 

3. Eficientizarea consumului de energie 

4. Creşterea nivelului de trai a populaţiei; 

5. Atragerea de investiţii; 

6. Racordarea la sistemul naţional de distribuţie a 

gazelor naturale; 

7. Adaptarea la standardele europene; 

8. Protejarea pădurilor. 

POTENTIALII 

BENEFICIARI AI 

PROIECTULUI/ GRUPUL 

TINTA: 

- locuitorii comunei 

- potenţialii investitori 

- agenţii economici din zonă 

 

 

 

 

 

ACTIVITATILE 

 Realizarea studiului de fezabilitate 

 Pregătirea şi depunerea cererii de finanţare (daca 

este cazul); 

 Elaborarea proiectului tehnic şi a detaliilor de 

execuţie; 
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PROIECTULUI:  Organizarea procedurilor de achiziţie a lucrărilor; 

 Contractarea execuţiei lucrărilor proiectului; 

 Execuţia efectiva a lucrărilor; 

 Monitorizare, evaluare, control; 

 Auditul proiectului. 

DURATA PROIECTULUI: proiectul se va realiza în etape, în funcţie de posibilităţile 

de finanţare 

STADIUL DE 

MATURITATE A 

PROIECTULUI 

Idee : DA/   SPF:NU/   SF:  NU/    PT:NU/    DE: NU 

Execuție: NU 

 

 

JUSTIFICAREA 

NECESITĂŢI 

IMPLEMENTĂRII 

PROIECTULUI: 

Proiectul este cuprins că obiectiv în Strategia de 

Dezvoltare locală pentru îmbunătăţirea infrastructurii 

fizice a comunei şi pentru sprijinirea dezvoltării socio 

economice durabile. 
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MANAGEMENTUL UNUI MEDIU SUSTENABIL 

8. IMPLEMENTAREA UNOR SISTEME ALTERNATIVE DE 

GENERARE A ENERGIEI ELECTRICA 
8.1 IDENTIFICARE ȘI LOCALIZARE 

MANAGERUL DE 

PROIECT/ 
SOLICITANTUL: 

Primăria și Consiliul Local al comunei Ciorăști 

ȚARA: 

JUDEȚUL: 

LOCALITATEA: 

România 

Vrancea 

Ciorăști 

TIPUL PROIECTUL Proiect Nou : DA 

În curs de execuție : NU 

VALOAREA 

PROIECTULUI: (estimativ) 

 

Nestabilită 

SURSE POSIBILE DE 

FINANȚARE: 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Credite bancare 

Parteneriate 

8.2.DESCRIEREA PROIECTULUI 

 

 

OBIECTIVE GENERALE 

 Asigurarea protecţiei şi calităţii mediului 

înconjurător în vederea creşterii standardului de viata al 

locuitorilor şi dezvoltării durabile a comunei Ciorăști 

 Promovarea unor tehnologii alternative de 

generare a energiei şi de eficientă energetică. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIECTIVE SPECIFICE: 

1. Creşterea eficientei energetice a clădirilor publice 

prin lucrări de reabilitarea termica; 

2. Crearea de sisteme centralizate de furnizare a 

energiei termice utilizând sisteme convenţionale de 

încălzire completate de sisteme ce utilizează energii 

nepoluante (panouri fotovoltaice, solare, eoliene, etc.) ; 

3. Reducerea consumului energetic al comunei prin 

modernizarea reţelei de iluminat public şi înlocuirea 

lămpilor actuale poluante cu lămpi solare sau alte 

sisteme care reduc consumul de energie electrica; 

4. Realizarea de infrastructuri de generare şi 

distribuire a surselor de energie alternativa, 

promovarea culturilor energetice şi a proiectelor de 

energie eoliana, biomasa, energie solara, panouri 

fotovoltaice 
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POTENTIALII 

BENEFICIARI AI 

PROIECTULUI/ GRUPUL 

TINTA: 

- locuitorii comunei 

- potenţialii investitori 

- agenţii economici din zonă 

 -instituţii publice 

 

 

 

 

 

ACTIVITATILE 

PROIECTULUI: 

 Pregătirea şi depunerea cererii de finanţare (daca 

este cazul); 

 Elaborarea proiectului tehnic şi a detaliilor de 

execuţie; 

 Organizarea procedurilor de achiziţie a lucrărilor; 

 Contractarea execuţiei lucrărilor proiectului; 

 Execuţia efectiva a lucrărilor; 

 Monitorizare, evaluare, control; 

 Auditul proiectului. 

DURATA PROIECTULUI: proiectul se va realiza în etape, în funcţie de posibilităţile 

de finanţare 

STADIUL DE 

MATURITATE A 

PROIECTULUI 

Idee : DA/   SPF:DA/   SF:  NU/    PT:NU/    DE: NU 

Execuție: NU 

 

 

JUSTIFICAREA 

NECESITĂŢI 

IMPLEMENTĂRII 

PROIECTULUI: 

Proiectul este cuprins că obiectiv în Strategia de 

Dezvoltare locală pentru că se doreşte o dezvoltare 

durabilă a comunei, având la baza protejarea mediului 

înconjurător şi managementul deşeurilor. 
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9. IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM INTEGRAT DE COLECTARE 

SELECTIVA A DEŞEURILOR 
9.1 IDENTIFICARE ȘI LOCALIZARE 

MANAGERUL DE 

PROIECT/ 
SOLICITANTUL: 

Primăria și Consiliul Local al comunei Ciorăști 

ȚARA: 

JUDEȚUL: 

LOCALITATEA: 

România 

Vrancea 

Ciorăști 

TIPUL PROIECTUL Proiect Nou : DA 

În curs de execuție : NU 

VALOAREA 

PROIECTULUI: (estimativ) 

 

Nestabilită 

SURSE POSIBILE DE 

FINANȚARE: 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

POS Mediu 

9.2.DESCRIEREA PROIECTULUI 

 

 

OBIECTIVE GENERALE 

 Dezvoltarea unui sistem integrat eficient de 

management al deşeurilor în vederea: 

- conservării şi protejării resurselor naturale; 

- eliminării deşeurilor menajere în spatiiorganizate; 

- îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă ale cetăţenilor; 

- promovării calităţii şi eficientei activităţilor de 

salubrizare; 

- dezvoltării durabile a serviciilor; 

- protecţiei mediului înconjurător. 

 

 

 

 

OBIECTIVE SPECIFICE: 

1. Implementarea unui sistem integrat de colectare 

selectiva a deşeurilor la nivel de comuna sau în 

parteneriat cu alte administraţii locale; 

2. Achiziţia de echipamente pentru staţia de sortare 

şi de transfer şi punerea în funcţiune a acesteia; 

3. Reducerea cantităţii de deşeuri biodegradabile 

depozitate prin realizarea unei staţii de compost şi prin 

achiziţionarea de echipamente specific. 

POTENTIALII 

BENEFICIARI AI 

PROIECTULUI/ GRUPUL 

TINTA: 

- locuitorii comunei 

- potenţialii investitori 

- agenţii economici din zonă 

- potenţialii turişti 

 -instituţii publice 
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ACTIVITATILE 

PROIECTULUI: 

  Realizarea studiului de fezabilitate 

  Elaborarea proiectului tehnic 

 Aprobarea începerii proiectului 

 Pregătirea şi depunerea cererii de finanţare 

(daca este cazul) 

  Contractarea proiectului 

  Organizarea licitaţiilor 

  Execuţia lucrării 

  Monitorizare, evaluare, control 

  Auditul proiectului 

DURATA PROIECTULUI: proiectul se va realiza în etape, în funcţie de posibilităţile 

de finanţare 

STADIUL DE 

MATURITATE A 

PROIECTULUI 

Idee : DA/   SPF:NU/   SF:  NU/    PT:NU/    DE: NU 

Execuție: NU 

 

 

JUSTIFICAREA 

NECESITĂŢI 

IMPLEMENTĂRII 

PROIECTULUI: 

Proiectul este cuprins că obiectiv în Strategia de 

Dezvoltare locală pentru că se doreşte o dezvoltare 

durabilă a comunei, având la baza protejarea mediului 

înconjurător şi managementul deşeurilor. Se doreşte 

continuarea acţiunii întreprinse la unităţile publice, accesa 

de a achiziţiona pubele speciale pentru selectarea 

selectiva a deşeurilor. 
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10. CONSTRUIREA ŞI DOTAREA UNUI SEDIU PENTRU SERVICIUL 

VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA 
10.1 IDENTIFICARE ȘI LOCALIZARE 

MANAGERUL DE 

PROIECT/ 
SOLICITANTUL: 

Primăria și Consiliul Local al comunei Ciorăști 

ȚARA: 

JUDEȚUL: 

LOCALITATEA: 

România 

Vrancea 

Ciorăști 

CATEGORIA 

PROIECTULUI 

Investiție: DA 

 

TIPUL PROIECTUL Proiect Nou : DA 

În curs de execuție : NU 

VALOAREA 

PROIECTULUI: (estimativ) 

 

Nestabilită 

SURSE POSIBILE DE 

FINANȚARE: 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

10.2.DESCRIEREA PROIECTULUI 

 

 

OBIECTIVE GENERALE 

 Îmbunătăţirea stării mediului înconjurător şi 

prevenirea riscurilor naturale şi de sănătate a populaţiei 

 Prevenirea/reducerea efectelor riscurilor naturale 

prin modernizarea sistemului de intervenţii în situaţii de 

urgenta (sistemul de avertizare); 

 

 

 

 

OBIECTIVE SPECIFICE: 

1. Îmbunătăţirea capacitaţii de Răspuns în situaţii de 

urgenta la nivelul comunei prin reducerea timpului de 

intervenţie pentru acordarea primului ajutor calificat şi 

pentru intervenţii în situaţii de urgenta; 

2. Dezvoltarea capacitaţii autorităţii publice locale în 

vederea gestionarii eficiente a serviciilor publice 

descentralizate în continuarea procesului de modernizare 

prin achiziţionarea unei autospeciale PSI şi alte 

echipamente de intervenţie pentru stingerea 

incendiilor la nivelul comunei şi a satelor componente. 

3. Compartimentul de voluntariat pentru situaţii de 

urgenta mai bine dotat tehnic, cu posibilităţi de menţinere 

a funcţiilor instituţiilor vitale, a condiţiilor de comunicare 

directa şi de intervenţie în timp real, în scopul utilizării 

optime a resurselor aflate la dispoziţie în caz de necesitate; 

4. Personal mai bine instruit, având competenta în 
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utilizarea echipamentelor moderne, a înaltei tehnologii, în 

scopul eficientizării serviciilor publice 

oferite cetăţenilor; 

POTENTIALII 

BENEFICIARI AI 

PROIECTULUI/ GRUPUL 

TINTA: 

- locuitorii comunei 

- potenţialii investitori 

- agenţii economici din zonă 

-instituţii publice 

 

 

 

 

 

ACTIVITATILE 

PROIECTULUI: 

  Realizarea studiului de fezabilitate 

  Elaborarea proiectului tehnic 

 Aprobarea începerii proiectului 

 Pregătirea şi depunerea cererii de finanţare 

(daca este cazul) 

  Contractarea proiectului 

  Organizarea licitaţiilor 

  Execuţia lucrării 

  Monitorizare, evaluare, control 

  Auditul proiectului 

DURATA PROIECTULUI: proiectul se va realiza în etape, în funcţie de posibilităţile 

de finanţare 

STADIUL DE 

MATURITATE A 

PROIECTULUI 

Idee : DA/   SPF:NU/   SF:  NU/    PT:NU/    DE: NU 

Execuție: NU 

 

 

JUSTIFICAREA 

NECESITĂŢI 

IMPLEMENTĂRII 

PROIECTULUI: 

Proiectul este cuprins că obiectiv în Strategia de 

Dezvoltare locală pentru că se doreşte o dezvoltare 

durabilă a comunei, având la baza protejarea mediului 

înconjurător. Acest proiect reprezintă prioritate şi pentru 

autorităţile locale. 
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11. CONSTRUIREA UNOR UNITĂŢI PRESTATOARE DE SERVICII 

SOCIALE ŞI DOTAREA ACESTORA CU ECHIPAMENT SPECIAL 
11.1 IDENTIFICARE ȘI LOCALIZARE 

MANAGERUL DE 

PROIECT/ 
SOLICITANTUL: 

Primăria și Consiliul Local al comunei Ciorăști 

ȚARA: 

JUDEȚUL: 

LOCALITATEA: 

România 

Vrancea 

Ciorăști 

TIPUL PROIECTUL Proiect Nou : DA 

În curs de execuție : NU 

VALOAREA 

PROIECTULUI: (estimativ) 

 

Nestabilită 

SURSE POSIBILE DE 

FINANȚARE: 

Buget local 

Buget de stat 

Parteneriate ONG uri 

Fonduri europene – Program Operaţional Regional 

11.2.DESCRIEREA PROIECTULUI 

 

 

OBIECTIVE GENERALE 

 Dezvoltarea infrastructurii de servicii sociale 

 Îmbunătăţirea serviciilor sociale furnizate pentru 

comunitatea locala şi asigurarea echitaţii, egalităţii de 

şansa şi facilitarea integrării sociale şi pe piaţa muncii a 

grupurilor defavorizate 

 

 

 

 

OBIECTIVE SPECIFICE: 

1. Construirea unui complex care să cuprindă cămin/azil 

pentru persoanele vârstnice din comuna având drept 

scop oferirea de soluţii pentru persoanele în vârsta şi 

neajutorate; 

2. Înfiinţarea de centre de zi de tip after school pentru 

copii defavorizaţi în parteneriat cu unităţile şcolare din 

comunitate; 

3. Crearea unui centru specializat pentru asistenţă şi 

consilierea copiilor aflaţi în dificultate, familii 

monoparentale, victime ale violentei domestice 

4. Înfiinţarea unui centru pentru sprijinirea şomerilor 

pentru a (re)intra pe piaţa forţei de muncă prin scheme 

speciale de consiliere, tutoriat, mediere şi plasare în 

muncă; 

5. Dotarea unităţilor prestatoare de servicii sociale cu 

echipament special (medical, social, terapie reparatorie). 

POTENTIALII 

BENEFICIARI AI 

- locuitorii comunei 
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PROIECTULUI/ GRUPUL 

TINTA: 

- potenţialii investitori 

- agenţii economici din zonă 

 

 

 

 

 

ACTIVITATILE 

PROIECTULUI: 

  Realizarea studiului de fezabilitate 

  Elaborarea proiectului tehnic 

 Aprobarea începerii proiectului 

 Pregătirea şi depunerea cererii de finanţare 

(daca este cazul) 

  Contractarea proiectului 

  Organizarea licitaţiilor 

  Execuţia lucrării 

  Monitorizare, evaluare, control 

  Auditul proiectului 

DURATA PROIECTULUI: proiectul se va realiza în etape, în funcţie de posibilităţile 

de finanţare 

STADIUL DE 

MATURITATE A 

PROIECTULUI 

Idee : DA/   SPF:NU/   SF:  NU/    PT:NU/    DE: NU 

Execuție: NU 

 

 

JUSTIFICAREA 

NECESITĂŢI 

IMPLEMENTĂRII 

PROIECTULUI: 

Proiectul este cuprins în Strategie pentru că accesul la 

serviciile de baza: sănătate, educaţie şi servicii sociale 

reprezintă una dintre condiţiile unei dezvoltări echilibrate 

şi incluzive. 
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INCLUZIUNE SOCIALĂ ŞI MANAGEMENTUL DE DIMINUARE A 

SĂRĂCIEI 

12. DEZVOLTAREA PARTENERIATELOR ŞI A SERVICIILOR 

SPECIALIZATE PENTRU GRUPURILE VULNERABILE 
12.1 IDENTIFICARE ȘI LOCALIZARE 

MANAGERUL DE 

PROIECT/ 
SOLICITANTUL: 

Primăria și Consiliul Local al comunei Ciorăști 

ȚARA: 

JUDEȚUL: 

LOCALITATEA: 

România 

Vrancea 

Ciorăști 

TIPUL PROIECTUL Proiect Nou : DA 

În curs de execuție : NU 

VALOAREA 

PROIECTULUI: (estimativ) 

 

Nestabilită 

SURSE POSIBILE DE 

FINANȚARE: 

Buget local 

Buget de stat 

Parteneriate ONG uri 

Subvenţii de la Ministerul Muncii 

Fonduri europene 

Fonduri FSE - POS DRU 

12.2.DESCRIEREA PROIECTULUI 

 

 

OBIECTIVE GENERALE 

 Dezvoltarea parteneriatelor public private şi a 

parteneriatelor cu primarii comunale/ autorităţi publice 

locale în vederea dezvoltării infrastructurii serviciilor 

de asistenţă sociala şi dezvoltarea de servicii specializate 

pentru grupurile vulnerabile. 

 

 

 

 

OBIECTIVE SPECIFICE: 

1. Încheierea de parteneriate public private cu ONG-uri 

acreditate în domeniile: 

- Servicii specializate pentru persoane vârstnice aflate în 

nevoie; 

- Servicii specializate pentru persoane cu handicap; 

- Calificării şi formarii profesionale a adultului; 

- Servicii specializate pentru copii aflaţi în dificultate şi 

familii monoparentale. 

2. Crearea unei reţele de îngrijire la domiciliu pentru 

persoane vârstnice dependente de ajutor în traiul de zi cu 

zi, în parteneriat cu furnizori acreditaţi în domeniu, din 

sectorul ONG. 
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3. Crearea unui serviciu de acompaniere la domiciliu 

pentru persoane vârstnice dependente, care locuiesc 

singure prin dezvoltarea unei reţele devoluntariat în 

parteneriat cu unităţile şcolare comuna. 

4. Organizarea de cursuri de calificare/ recalificare 

profesionala pentru persoanele neocupate, în parteneriat 

cu Agenţia Judeţeana de Ocupare a Forţei de Muncă 

Vrancea şi angajatorii locali. 

5. Organizarea de cursuri de antreprenoriat pentru 

angajatorii locali şi persoanele neocupate în vederea 

dezvoltării de noi activităţi economice în comuna. 

6. Crearea unor servicii sociale de tip alternativ 

pentru persoanele cu handicap (centre de zi, cluburi, 

ateliere). 

 

POTENTIALII 

BENEFICIARI AI 

PROIECTULUI/ GRUPUL 

TINTA: 

- locuitorii comunei 

- potenţialii investitori 

- agenţii economici din zonă 

 

 

 

 

 

ACTIVITATILE 

PROIECTULUI: 

  Realizarea studiului de fezabilitate 

  Elaborarea proiectului tehnic 

 Aprobarea începerii proiectului 

 Pregătirea şi depunerea cererii de finanţare 

(daca este cazul) 

  Contractarea proiectului 

  Organizarea licitaţiilor 

  Execuţia lucrării 

  Monitorizare, evaluare, control 

  Auditul proiectului 

DURATA PROIECTULUI: proiectul se va realiza în etape, în funcţie de posibilităţile 

de finanţare 

STADIUL DE 

MATURITATE A 

PROIECTULUI 

Idee : DA/   SPF:NU/   SF:  NU/    PT:NU/    DE: NU 

Execuție: NU 

 

 

JUSTIFICAREA 

NECESITĂŢI 

IMPLEMENTĂRII 

PROIECTULUI: 

Proiectul este cuprins în Strategie pentru că accesul la 

serviciile de baza: sănătate, educaţie şi servicii sociale 

reprezintă una dintre condiţiile unei dezvoltări echilibrate 

şi incluzive. 
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CULTURĂ 

13. RENOVARE, MODERNIZARE şi DOTARE CAMIN CULTURAL 
13.1 IDENTIFICARE ȘI LOCALIZARE 

MANAGERUL DE 

PROIECT/ 
SOLICITANTUL: 

Primăria și Consiliul Local al comunei Ciorăști 

ȚARA: 

JUDEȚUL: 

LOCALITATEA: 

România 

Vrancea 

Ciorăști 

TIPUL PROIECTUL Proiect Nou : DA 

În curs de execuție : DA 

VALOAREA 

PROIECTULUI: (estimativ) 

 

Conform studiu și proiect tehnic 

SURSE POSIBILE DE 

FINANȚARE: 

Buget local 

13.2.DESCRIEREA PROIECTULUI 

 

 

OBIECTIVE GENERALE 

 Dezvoltarea culturii locale, prin 

reabilitarea/construcţia obiectivelor de patrimoniu 

cultural, revigorarea mediului cultural, creşterea 

consumului de cultura şi crearea de facilităţi pentru 

petrecerea timpului liber. 

  Promovarea turismului cultural de interes local. 

 

 

 

 

OBIECTIVE SPECIFICE: 

1. Construirea/Renovarea unui cămin cultural 

multifunctional pentru diverse evenimente (expoziţii, 

festivităţi, sala cinematograf etc); 

2. Elaborarea şi realizarea unui program de manifestări 

culturale 

POTENTIALII 

BENEFICIARI AI 

PROIECTULUI/ GRUPUL 

TINTA: 

- locuitorii comunei 

- potenţialii investitori 

- agenţii economici din zonă 

- turiştii care tranzitează comuna 

 

 

 

 

 

ACTIVITATILE 

PROIECTULUI: 

  Realizarea studiului de fezabilitate 

  Elaborarea proiectului tehnic 

 Aprobarea începerii proiectului 

 Pregătirea şi depunerea cererii de finanţare 

(daca este cazul) 

  Contractarea proiectului 

  Organizarea licitaţiilor 

  Execuţia lucrării 

  Monitorizare, evaluare, control 
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  Auditul proiectului 

DURATA PROIECTULUI: proiectul se va realiza în etape, în funcţie de posibilităţile 

de finanţare 

STADIUL DE 

MATURITATE A 

PROIECTULUI 

Idee : DA/   SPF:DA/   SF:  DA/    PT:DA/    DE: DA 

Execuție: este în lucru 

 

 

JUSTIFICAREA 

NECESITĂŢI 

IMPLEMENTĂRII 

PROIECTULUI: 

Proiectul este cuprins că obiectiv în Strategia de 

Dezvoltare locală pentru că este absolut necesar 

accesul la cultura în orice comunitate şi realizarea de 

mijloace pentru a avea acces la acte culturale. De 

asemenea proiectul se afla în curs de evaluare şi se 

impune a fi finalizat. 
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14. REABILITARE şi MODERNIZARE BIBLIOTECA 
14.1 IDENTIFICARE ȘI LOCALIZARE 

MANAGERUL DE 

PROIECT/ 
SOLICITANTUL: 

Primăria și Consiliul Local al comunei Ciorăști 

ȚARA: 

JUDEȚUL: 

LOCALITATEA: 

România 

Vrancea 

Ciorăști 

TIPUL PROIECTUL Proiect Nou : DA 

În curs de execuție : DA 

VALOAREA 

PROIECTULUI: (estimativ) 

 

Conform studiu și proiect tehnic 

SURSE POSIBILE DE 

FINANȚARE: 

Buget local 

14.2.DESCRIEREA PROIECTULUI 

 

 

OBIECTIVE GENERALE 

 Dezvoltarea culturii locale, prin  

reabilitarea/construcţia obiectivelor de patrimoniu 

cultural, revigorarea mediului cultural, creşterea 

consumului de cultura şi crearea de facilităţi pentru 

petrecerea timpului liber. 

 

OBIECTIVE SPECIFICE: 

 Construirea/Renovarea în incinta noului cămin cultural a 

bibiotecii. 

POTENTIALII 

BENEFICIARI AI 

PROIECTULUI/ GRUPUL 

TINTA: 

- locuitorii comunei 

- potenţialii investitori 

- agenţii economici din zonă 

- turiştii care tranzitează comuna 

 

 

 

 

 

ACTIVITATILE 

PROIECTULUI: 

  Realizarea studiului de fezabilitate 

  Elaborarea proiectului tehnic 

 Aprobarea începerii proiectului 

 Pregătirea şi depunerea cererii de finanţare 

(daca este cazul) 

  Contractarea proiectului 

  Organizarea licitaţiilor 

  Execuţia lucrării 

  Monitorizare, evaluare, control 

  Auditul proiectului 

DURATA PROIECTULUI: proiectul se va realiza în etape, în funcţie de posibilităţile 

de finanţare 

STADIUL DE 

MATURITATE A 

PROIECTULUI 

Idee : DA/   SPF:DA/   SF:  DA/    PT:DA/    DE: DA 

Execuție: este în lucru 
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JUSTIFICAREA 

NECESITĂŢI 

IMPLEMENTĂRII 

PROIECTULUI: 

Proiectul este cuprins că obiectiv în Strategia de 

Dezvoltare locală pentru că este absolut necesar 

accesul la cultura în orice comunitate şi realizarea de 

mijloace pentru a avea acces la acte culturale. De 

asemenea realizarea acestui proiect poate aduce 

beneficii comunei şi pe partea de turism. 
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EDUCAŢIE 

15.MODERNIZAREA UNITATILOR DE INVATAMANT 
15.1 IDENTIFICARE ȘI LOCALIZARE 

MANAGERUL DE 

PROIECT/ 
SOLICITANTUL: 

Primăria și Consiliul Local al comunei Ciorăști 

ȚARA: 

JUDEȚUL: 

LOCALITATEA: 

România 

Vrancea 

Ciorăști 

TIPUL PROIECTUL Proiect Nou : DA 

În curs de execuție : NU 

VALOAREA 

PROIECTULUI: (estimativ) 

 

Nestabilit 

SURSE POSIBILE DE 

FINANȚARE: 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

15.2.DESCRIEREA PROIECTULUI 

 

 

OBIECTIVE GENERALE 

  Dezvoltarea infrastructurii educaţionale 

  Dezvoltarea sistemului de învăţământ la nivelul 

comunei Ciorăști, prin îmbunătăţirea infrastructurii şi a 

dotărilor, crearea cadrului pentru desfăşurarea de activităţi 

extracurriculare, creşterea calităţii şi diversificarea 

serviciilor educaţionale. 

 

OBIECTIVE SPECIFICE: 

 1. Reabilitarea sediilor scolilor şi a gradinitelor 

2. Extinderea reţelei de incalzire în sistem 

centralizat la toate scolile din comuna 

3. Infiintarea grupurilor sanitare în toate scolile 

4. Dotarea laboratoarelor şi a salilor de spor 

POTENTIALII 

BENEFICIARI AI 

PROIECTULUI/ GRUPUL 

TINTA: 

 

- copii cu vârsta preşcolara ai comunei 

 

 

 

 

 

ACTIVITATILE 

PROIECTULUI: 

  Realizarea studiului de fezabilitate 

  Elaborarea proiectului tehnic 

 Aprobarea începerii proiectului 

 Pregătirea şi depunerea cererii de finanţare 

(daca este cazul) 

  Contractarea proiectului 

  Organizarea licitaţiilor 

  Execuţia lucrării 
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  Monitorizare, evaluare, control 

  Auditul proiectului 

DURATA PROIECTULUI: proiectul se va realiza în etape, în funcţie de posibilităţile 

de finanţare 

STADIUL DE 

MATURITATE A 

PROIECTULUI 

Idee : DA/   SPF:NU/   SF:  NU/    PT:NU/    DE: NU 

Execuție: NU 

 

 

JUSTIFICAREA 

NECESITĂŢI 

IMPLEMENTĂRII 

PROIECTULUI: 

Proiectul este cuprins că obiectiv în Strategia de 

Dezvoltare locală pentru că din discuţiile avute cu 

autorităţile locale şi membrii comunităţii, este necesara 

reabilitarea şi modernizarea sediilor unitatilor de 

invatamant din comuna. 
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16. CONSTRUIRE şi DOTARE CU ECHIPAMENT CORESPUNZATOR 

A SALII DE SPORT 
16.1 IDENTIFICARE ȘI LOCALIZARE 

MANAGERUL DE 

PROIECT/ 
SOLICITANTUL: 

Primăria și Consiliul Local al comunei Ciorăști 

ȚARA: 

JUDEȚUL: 

LOCALITATEA: 

România 

Vrancea 

Ciorăști 

TIPUL PROIECTUL Proiect Nou : DA 

În curs de execuție : NU 

VALOAREA 

PROIECTULUI: (estimativ) 

 

Nestabilit 

SURSE POSIBILE DE 

FINANȚARE: 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

16.2.DESCRIEREA PROIECTULUI 

 

 

OBIECTIVE GENERALE 

 Dezvoltarea infrastructurii educaţionale 

  Dezvoltarea sistemului de învăţământ la nivelul 

comunei Ciorăști, prin îmbunătăţirea infrastructurii şi 

dotărilor, crearea cadrului pentru desfăşurarea de 

 diversificarea serviciilor educaţionale 

 

OBIECTIVE SPECIFICE: 

 Construirea și dotarea salii de sport cu 

echipament corespunzător pentru desfăşurarea în 

condiţii optime a activităţilor recreative din timpul liber. 

POTENTIALII 

BENEFICIARI AI 

PROIECTULUI/ GRUPUL 

TINTA: 

 

- locuitorii comunei 

- potentialii investitori 

 

 

 

 

 

ACTIVITATILE 

PROIECTULUI: 

  Realizarea studiului de fezabilitate 

  Elaborarea proiectului tehnic 

 Aprobarea începerii proiectului 

 Pregătirea şi depunerea cererii de finanţare 

(daca este cazul) 

  Contractarea proiectului 

  Organizarea licitaţiilor 

  Execuţia lucrării 

  Monitorizare, evaluare, control 

  Auditul proiectului 

DURATA PROIECTULUI: proiectul se va realiza în etape, în funcţie de posibilităţile 

de finanţare 
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STADIUL DE 

MATURITATE A 

PROIECTULUI 

Idee : DA/   SPF:NU/   SF:  NU/    PT:NU/    DE: NU 

Execuție: NU 

 

 

JUSTIFICAREA 

NECESITĂŢI 

IMPLEMENTĂRII 

PROIECTULUI: 

Proiectul de construire și dotare a sălii de sport din 

comuna se impune pentru accesul locuitorilor comunei 

şi nu numai la condiţiile minime impuse în cadrul unei 

comunitati moderne, în prezent,aceasta sala fiind 

inexistentă. 
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17. CONSTRUIRE UNEI CREȘE 
17.1 IDENTIFICARE ȘI LOCALIZARE 

MANAGERUL DE 

PROIECT/ 
SOLICITANTUL: 

Primăria și Consiliul Local al comunei Ciorăști 

ȚARA: 

JUDEȚUL: 

LOCALITATEA: 

România 

Vrancea 

Ciorăști 

TIPUL PROIECTUL Proiect Nou : DA 

În curs de execuție : NU 

VALOAREA 

PROIECTULUI: (estimativ) 

 

Nestabilit 

SURSE POSIBILE DE 

FINANȚARE: 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

17.2.DESCRIEREA PROIECTULUI 

 

 

OBIECTIVE GENERALE 

  Dezvoltarea infrastructurii educaţionale 

  Dezvoltarea sistemului de învăţământ la nivelul 

comunei Ciorăşti, prin îmbunătăţirea infrastructurii şi 

a dotărilor, crearea cadrului pentru desfăşurarea de 

activităţi extracurriculare, creşterea calităţii şi 

diversificarea serviciilor educaţionale. 

 

OBIECTIVE SPECIFICE: 

 Construirea unei creşe de 20 locuri 

POTENTIALII 

BENEFICIARI AI 

PROIECTULUI/ GRUPUL 

TINTA: 

- copii cu vârsta preşcolara ai comunei 

 

 

 

 

 

ACTIVITATILE 

PROIECTULUI: 

  Realizarea studiului de fezabilitate 

  Elaborarea proiectului tehnic 

 Aprobarea începerii proiectului 

 Pregătirea şi depunerea cererii de finanţare 

(daca este cazul) 

  Contractarea proiectului 

  Organizarea licitaţiilor 

  Execuţia lucrării 

  Monitorizare, evaluare, control 

  Auditul proiectului 

DURATA PROIECTULUI: proiectul se va realiza în etape, în funcţie de posibilităţile 

de finanţare 
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STADIUL DE 

MATURITATE A 

PROIECTULUI 

Idee : DA/   SPF:NU/   SF:  NU/    PT:NU/    DE: NU 

Execuție: NU 

 

 

JUSTIFICAREA 

NECESITĂŢI 

IMPLEMENTĂRII 

PROIECTULUI: 

Proiectul este cuprins că obiectiv în Strategia de 

Dezvoltare locală pentru că din discuţiile avute cu 

autorităţile locale şi membrii comunităţii, este necesara 

construirea unei creşe pentru copiii din comuna Ciorăşti, 

momentan existând doar grădiniţe cu program normal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Strategia de dezvoltare socio – economico a comunei Ciorăști 2014 – 2020  

153 
 

TINERET 

18. DEZVOLTAREA SERVICIILOR SOCIALE PENTRU TINERET 
18.1 IDENTIFICARE ȘI LOCALIZARE 

MANAGERUL DE 

PROIECT/ 
SOLICITANTUL: 

Primăria și Consiliul Local al comunei Ciorăști 

ȚARA: 

JUDEȚUL: 

LOCALITATEA: 

România 

Vrancea 

Ciorăști 

TIPUL PROIECTUL Proiect Nou : DA 

În curs de execuție : NU 

VALOAREA 

PROIECTULUI: (estimativ) 

 

Nestabilit 

SURSE POSIBILE DE 

FINANȚARE: 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

18.2.DESCRIEREA PROIECTULUI 

 

 

OBIECTIVE GENERALE 

 Crearea unei game largi de servicii destinate 

tinerilor, accesibile, de calitate şi adaptabile nevoilor 

individuale şi globale ale acestora care să prevină, să 

limiteze, să combată situaţiile de marginalizare socială 

a tinerilor, să recupereze şi să reintegreze social tinerii 

aflaţi în situaţii de risc; 

  Dezvoltarea sportului de masă şi a infrastructurii 

sportive 

 

OBIECTIVE SPECIFICE: 

 1.Construirea unei creşe de 20 locuri1. Realizarea de 

parteneriate cu instituţii publice (locale, judeţene, 

regionale) în vederea dezvoltării unor acţiuni comune 

pentru creşterea calităţii serviciilor sociale adresate 

tinerilor din comuna Ciorăști; 

2. Promovarea voluntariatului în rândul tinerilor din 

comuna Ciorăști în vederea susţinerii unor servicii 

sociale destinate altor categorii de beneficiari 

(persoane vârstnice, persoane cu dizabilităţi); 

3. Înfiinţarea unui centru multifuncţional destinat 

tinerilor din comuna Ciorăști care să asigure servicii în 

procesul de formare continuă a tinerilor, recalificare şi 

reconversie profesionala precum şi facilităţi de 

recreere; 

4. Dezvoltarea de servicii prin care să se sprijine 
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integrarea socială a tinerilor; 

5. Promovarea derulării de activităţi culturale pentru 

tineri; 

6. Crearea unei legături între comunitatea locala şi 

AJOFM, Primărie şi Inspectoratul Şcolar Judeţean în 

vederea analizării situaţiei şi elaborării unor strategii 

comune şi eficiente în domeniul tinerilor şi formarii 

profesionale; 

7. Crearea de Unităţi formatoare la locul de muncă 

pentru domeniile noi solicitate pe piaţa muncii 

8. Sporirea participării tinerilor la viata economica, 

prin proiecte pilot în afaceri şi experimentarea unor 

centre pentru dezvoltarea şi folosirea eficienta a 

resurselor umane; 

9. Stimularea aptitudinilor antreprenoriale ale 

tinerilor prin învăţare, consiliere şi prin implicarea 

acestora în structurile economice private, inclusiv prin 

acordarea de credite şi facilitaţi fiscale; 

10. Iniţierea şi susţinerea de programe de informare, 

consiliere şi orientare profesionala a tinerilor, precum 

şi susţinerea de iniţiative în domeniul consilierii de 

cariera, reconversiei profesionale şi medierii muncii; 

11. Crearea de evenimente sportive la nivel local şi 

încurajarea participării tinerilor la activităţi 

culturalsportive 

şi de petrecere a timpului liber, la nivel 

naţional şi internaţional; 

12. Construcţia, extinderea şi/sau modernizarea de 

baze sportive; 

13. Construcţia unor terenuri de dimensiuni: mari - 

pentru practicarea următoarelor discipline: fotbal, oină, 

hochei pe iarba etc. 

POTENTIALII 

BENEFICIARI AI 

PROIECTULUI/ GRUPUL 

TINTA: 

-locuitorii comunei 

- potenţialii investitori 

 

 

 

 

 

ACTIVITATILE 

  Realizarea studiului de fezabilitate 

  Elaborarea proiectului tehnic 

 Aprobarea începerii proiectului 

 Pregătirea şi depunerea cererii de finanţare 

(daca este cazul) 



Strategia de dezvoltare socio – economico a comunei Ciorăști 2014 – 2020  

155 
 

PROIECTULUI:   Contractarea proiectului 

  Organizarea licitaţiilor 

  Execuţia lucrării 

  Monitorizare, evaluare, control 

  Auditul proiectului 

DURATA PROIECTULUI: proiectul se va realiza în etape, în funcţie de posibilităţile 

de finanţare 

STADIUL DE 

MATURITATE A 

PROIECTULUI 

Idee : DA/   SPF:NU/   SF:  NU/    PT:NU/    DE: NU 

Execuție: NU 

 

 

JUSTIFICAREA 

NECESITĂŢI 

IMPLEMENTĂRII 

PROIECTULUI: 

Se impun luarea unor astfel de măsuri şi dezvoltarea 

serviciilor sociale pentru tineret în vederea eliminării 

disparităţilor socio-economice generate de mărimea 

demografica , structura activităţilor economice , gradul 

de accesibilitate , nivelul dotărilor infrastructurale. 
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DEZVOLTAREA ECONOMICĂ A COMUNITĂŢII 

19.DIVERSIFICAREA ECONOMIEI LOCALE, BAZA A 

DEZVOLTARII SOCIO-ECONOMICE A COMUNEI 
19.1 IDENTIFICARE ȘI LOCALIZARE 

MANAGERUL DE 

PROIECT/ 
SOLICITANTUL: 

Primăria și Consiliul Local al comunei Ciorăști 

ȚARA: 

JUDEȚUL: 

LOCALITATEA: 

România 

Vrancea 

Ciorăști 

TIPUL PROIECTUL Proiect Nou : DA 

În curs de execuție : NU 

VALOAREA 

PROIECTULUI: (estimativ) 

 

Nestabilit 

SURSE POSIBILE DE 

FINANȚARE: 

Bugetul local 

Bugetul de stat 

Subvenţii APIA 

Toate axele din PNDR 

măsură121 a "Modernizarea exploataţiilor agricole" 

măsură123 „Creşterea valorii adăugate a produselor 

agricole şi forestiere” 

Fonduri FEADR 

măsură312 "Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de 

micro-întreprinderi" 

Fonduri FSE – POS DCA 

Fonduri FSE – POS DRU 

Scheme de ajutor/granturi de stat 

19.2.DESCRIEREA PROIECTULUI 

 

 

OBIECTIVE GENERALE 

 Asigurarea condiţiilor pentru crearea unor 

activităţi rentabile în agricultură şi zootehnie şi 

valorificarea produselor agricole locale, cu accent 

pe produsele tradiţionale şi/sau ecologice şi 

sprijinirea accesului la noi pieţe, cu precădere 

europene. 

  Diversificarea economiei locale prin sprijinirea 

activităţilor nongricole din mediul rural. 

  Dezvoltarea serviciilor de consultanta pentru 

sprijinirea afacerilor. 

 

OBIECTIVE SPECIFICE: 

 1. Investiţii pentru dezvoltarea fermelor agricole şi 

zootehnice, în vederea creşterii competitivităţii 
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produselor; 

2. Promovarea de parteneriate pentru înfiinţarea 

şi/sau dezvoltarea de ferme agricole sau/si viticole; 

3. Susţinerea iniţiativelor asociative pentru creşterea 

eficientei economice a exploataţiilor agricole, 

creşterea puterii de negociere pe pieţele de desfacere 

şi a capacitaţii de valorificare superioara a producţiei; 

4. Dezvoltarea sectoarelor agricole de nisa: 

agricultura ecologica, silvicultura etc. 

5. Investiţii noi şi/sau modernizarea colectării, depozitarii, 

procesării şi produselor agricole, zootehnice; 

6. Reabilitarea şi întreţinerea păşunii comunale 

7. Înfiinţarea unor centre de prestări servicii pentru 

agricultură (mecanizare, reparaţii utilaje, furnizare 

seminţe, îngrăşăminte, insectofungicide etc.); 

8. Crearea de parteneriate public-privat în vederea 

demarării de activităţi în domeniul industrial; 

9. Stimularea dezvoltării sectorului serviciilor prin 

facilitarea implantării micilor afaceri în comuna; 

10. Stimularea dezvoltării industriilor existente în 

comuna (industria confecţiilor, construcţii, etc.); 

11. Înfiinţarea unui centru de consultanta pentru 

afaceri şi consultanta agricola; 

12. Asistarea locuitorilor în înfiinţarea şi dezvoltarea 

societăţilor comerciale şi cooperatiste 

13. Informarea cetăţenilor asupra programelor de 

finanţare nerambursabila şi asistenţă pentru 

întocmirea documentaţiilor de accesare (cereri de 

finanţare, studii de fezabilitate, de piaţa, planuri de 

marketing, planuri de afaceri, analize cost/beneficiu 

şi financiare etc.); 

14. Sprijinirea cetăţenilor în obţinerea subvenţiilor 

destinate dezvoltării agriculturii; 

15. Realizarea unui studiu asupra situaţiei resurselor 

umane din comuna şi furnizarea acestor informaţii 

potenţialilor investitori; 

16. Elaborarea unei baze de date disponibile pe 

internet privind oportunităţile locale de dezvoltare a 

afacerilor în comună. 

POTENTIALII 

BENEFICIARI AI 

-locuitorii comunei; 
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PROIECTULUI/ GRUPUL 

TINTA: 

-agenţii economici; 

-producătorii agricoli; 

 

 

 

 

 

ACTIVITATILE 

PROIECTULUI: 

  Realizarea studiului de fezabilitate 

  Elaborarea proiectului tehnic 

 Aprobarea începerii proiectului 

 Pregătirea şi depunerea cererii de finanţare 

(daca este cazul) 

  Contractarea proiectului 

  Organizarea licitaţiilor 

  Execuţia lucrării 

  Monitorizare, evaluare, control 

  Auditul proiectului 

DURATA PROIECTULUI: proiectul se va realiza în etape, în funcţie de posibilităţile 

de finanţare 

STADIUL DE 

MATURITATE A 

PROIECTULUI 

Idee : DA/   SPF:NU/   SF:  NU/    PT:NU/    DE: NU 

Execuție: NU 

 

 

JUSTIFICAREA 

NECESITĂŢI 

IMPLEMENTĂRII 

PROIECTULUI: 

Viaţa economică a comunei Ciorăşti, trebuie revigorată şi 

dezvoltată în toate domeniile sale: agricultură, zootehnie, 

industrie, comerţ. revitalizarea vieţii economice a 

comunei, trebuie să fie prioritatea numărul unu, deoarece 

produce cele mai mari efecte benefice. Demararea de noi 

afaceri sau dezvoltarea celor existente vor avea că efecte 

imediate crearea de noi locuri de muncă, creşterea 

veniturilor pentru localnici şi pentru bugetul local. 
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20. CONSTRUIREA UNEI PIEŢE AGRO-ALIMENTARE 
20.1 IDENTIFICARE ȘI LOCALIZARE 

MANAGERUL DE 

PROIECT/ 
SOLICITANTUL: 

Primăria și Consiliul Local al comunei Ciorăști 

ȚARA: 

JUDEȚUL: 

LOCALITATEA: 

România 

Vrancea 

Ciorăști 

TIPUL PROIECTUL Proiect Nou : DA 

În curs de execuție : NU 

VALOAREA 

PROIECTULUI: (estimativ) 

 

Nestabilit 

SURSE POSIBILE DE 

FINANȚARE: 

Bugetul local 

Bugetul de stat 

Fonduri Europene 

20.2.DESCRIEREA PROIECTULUI 

 

 

OBIECTIVE GENERALE 

  Asigurarea condiţiilor pentru crearea unor 

activităţi rentabile în agricultură şi zootehnie şi 

valorificarea produselor agricole locale, cu accent 

pe produsele tradiţionale şi/sau ecologice şi 

sprijinirea accesului la noi pieţe, cu precădere 

europene 

 

OBIECTIVE SPECIFICE: 

 1. Amenajarea unei pieţe agroalimentare că punct de 

desfacere a producţiilor agricole locale 

2. Construirea unei fabrici de conserve legume/fructe 

pentru valorificarea producţiilor locale 

3. Crearea de noi locuri de muncă pentru membrii 

comunităţii 

4. Apariţia unor noi operatori economici 

POTENTIALII 

BENEFICIARI AI 

PROIECTULUI/ GRUPUL 

TINTA: 

-locuitorii comunei; 

-agenţii economici; 

-producătorii agricoli; 

 

 

 

 

 

ACTIVITATILE 

PROIECTULUI: 

  Realizarea studiului de fezabilitate 

  Elaborarea proiectului tehnic 

 Aprobarea începerii proiectului 

 Pregătirea şi depunerea cererii de finanţare 

(daca este cazul) 

  Contractarea proiectului 

  Organizarea licitaţiilor 

  Execuţia lucrării 
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  Monitorizare, evaluare, control 

  Auditul proiectului 

DURATA PROIECTULUI: proiectul se va realiza în etape, în funcţie de posibilităţile 

de finanţare 

STADIUL DE 

MATURITATE A 

PROIECTULUI 

Idee : DA/   SPF:NU/   SF:  NU/    PT:NU/    DE: NU 

Execuție: NU 

 

 

JUSTIFICAREA 

NECESITĂŢI 

IMPLEMENTĂRII 

PROIECTULUI: 

Viaţa economică a comunei Ciorăşti, trebuie revigorată şi 

dezvoltată în toate domeniile sale: agricultură, zootehnie, 

industrie, comerţ. revitalizarea vieţii economice a 

comunei, trebuie să fie prioritatea numărul unu, deoarece 

produce cele mai mari efecte benefice. Demararea de noi 

afaceri sau dezvoltarea celor existente vor avea că efecte 

imediate crearea de noi locuri de muncă, creşterea 

veniturilor pentru localnici şi pentru bugetul local. 
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ANTREPRENORIATUL MICILOR AFACERI 

21. DIVERSIFICAREA ECONOMIEI LOCALE PRIN PROMOVAREA 

ANTREPRENORIATULUI 
21.1 IDENTIFICARE ȘI LOCALIZARE 

MANAGERUL DE 

PROIECT/ 
SOLICITANTUL: 

Primăria și Consiliul Local al comunei Ciorăști 

ȚARA: 

JUDEȚUL: 

LOCALITATEA: 

România 

Vrancea 

Ciorăști 

TIPUL PROIECTUL Proiect Nou : DA 

În curs de execuție : NU 

VALOAREA 

PROIECTULUI: (estimativ) 

 

Nestabilit 

SURSE POSIBILE DE 

FINANȚARE: 

Bugetul local 

Bugetul de stat 

Fonduri private 

Scheme/granturi de ajutor de stat 

PNDR măsură312 "Sprijin pentru crearea şi dezvoltareade 

micro-întreprinderi” 

Fonduri FSE – POS DRU  

Fonduri Europene 

21.2.DESCRIEREA PROIECTULUI 

 

 

OBIECTIVE GENERALE 

  Facilitarea accesului la finanţare al IMM-urilor; 

 Diversificarea economiei locale prin sprijinirea 

micilor afaceri şi promovarea antreprenoriatului; 

  Sprijinirea dezvoltării şi diversificării micilor 

afaceri în comuna Ciorăști în special în domeniul 

serviciilor şi producţiei. 

 

OBIECTIVE SPECIFICE: 

1. Înfiinţarea unui birou de informare şi consultanţă 

în domeniul economic şi juridic; 

2. Înfiinţarea unui birou notarial pentru a facilita 

circulaţia liberă a terenurilor; 

3. Sprijinirea dezvoltării I.M.M.-urilor din domeniul 

industrial şi al serviciilor (creşterea numărului IMMurilor 

cu domeniu de activitate non-agricol ); 

4. Identificarea spaţiilor disponibile şi a terenurilor 

aparţinând Primăriei, care pot fi concesionate 

eventualilor investitori; 

5. Construirea infrastructurii publice necesare 
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desfăşurării activităţilor economice (utilităţi, 

construire spatii de desfacere a produselor, spatii 

pentru funcţionarea firmelor; 

6. Organizarea de evenimente, în parteneriat cu 

AJOFM pentru promovarea culturii antreprenoriale 

în rândul tinerilor; 

7. Promovarea programelor derulate de guvern 

pentru stimularea înfiinţării microîntreprinderilor. 

POTENTIALII 

BENEFICIARI AI 

PROIECTULUI/ GRUPUL 

TINTA: 

-locuitorii comunei; 

-agenţii economici; 

-producătorii agricoli; 

 

 

 

 

 

ACTIVITATILE 

PROIECTULUI: 

  Realizarea studiului de fezabilitate 

  Elaborarea proiectului tehnic 

 Aprobarea începerii proiectului 

 Pregătirea şi depunerea cererii de finanţare 

(daca este cazul) 

  Contractarea proiectului 

  Organizarea licitaţiilor 

  Execuţia lucrării 

  Monitorizare, evaluare, control 

  Auditul proiectului 

DURATA PROIECTULUI: proiectul se va realiza în etape, în funcţie de posibilităţile 

de finanţare 

STADIUL DE 

MATURITATE A 

PROIECTULUI 

Idee : DA/   SPF:NU/   SF:  NU/    PT:NU/    DE: NU 

Execuție: NU 

 

 

JUSTIFICAREA 

NECESITĂŢI 

IMPLEMENTĂRII 

PROIECTULUI: 

Viaţa economică a comunei Ciorăşti, trebuie revigorată şi 

dezvoltată în toate domeniile sale: agricultură, zootehnie, 

industrie, comerţ. revitalizarea vieţii economice a 

comunei, trebuie să fie prioritatea numărul unu, deoarece 

produce cele mai mari efecte benefice. Demararea de noi 

afaceri sau dezvoltarea celor existente vor avea că efecte 

imediate crearea de noi locuri de muncă, creşterea 

veniturilor pentru localnici şi pentru bugetul local. 
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VIII.  SURSE DE DOCUMENTARE ȘI REFERINȚE 

BIBLIOGRAFICE 

 

8.1.Terminologie și surse de informare 

1. Glosar de termeni privind planificarea strategicã 

Patrimoniu tangibil:  

• Cadrul natural realizat de secole ca rezultat al intervenției umane asupra mediului 

înconjurãtor 

• Patrimoniu fix cu destinație agricolã, meșteșugãreascã sau industrialã, case de odihnã sau 

clãdiri publice care evidențiazã activitãți specifice sau un stil de arhitecturã 

• Patrimoniu mobil care conține obiecte de uz casnic (mobilier realizat în stilul locului) de 

uz religios și obiecte de uz festiv (ex. Embleme ale comunei sau ale unor meserii/bresle, etc) 

• Produse, plante, fructe, legume, specii de animale, rezultate din adaptarea la condițiile 

locale și cultivate, procesate și gãtite conform tradițiilor locale. 

(sursa: European Rural Heritage, observation guide, CEMAT, 2003-4) 

Patrimoniu intangibil (patrimoniu viu): 

• Tehnici și aptitudini, care au dat posibilitatea amenajãrii cadrului natural, construirea de 

clãdiri și mobilier și realizarea de produse locale; 

• Dialecte locale, folclor local 

• Moduri de organizare a vieții sociale (sursa: European Rural Heritage, observation guide, 

CEMAT, 2003-4) 

Peisaj: 

Teritoriul ale cãrui trãsãturi/caracteristici sunt rezultatul actiunii și interacțiunii factorilor 

naturali și/sau umani. 

(sursa: Convenția EC privind protecția peisajului, 2000) 
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Managementul peisajului: 

Acțiuni întreprinse din perspectiva dezvoltãrii durabile care sã asigure întreținerea regulate 

a peisajului, astfel încât sã ghideze și sã armonizeze schimbãri cauzate de procese sociale, 

economice și naturale. 

(sursa: Convenția EC privind protecția peisajului, 2000) 

Personal financiar reprezentând bãnci (private sau publice), eventual grupate întrun pol bancar; 

Investitori instituționali - societãți de asigurãri; 

Întreprinderi care investesc pentru a-și crea în acest fel o piațã; 

Societãți de amenajare private; 

Camere de comerț și industrie; 

Promotori și constructori. 

Competențele fiecãruia sunt împãrțite și se completeazã pentru reușita proiectului urban. 

(sursa: Ministerul Echiparii, Transportului si turismului - Franta - Parteneriate - sinteza, 

Studiu de caz - Operațiunea Atlanpole Nantes - Articol, 1993 - Rp2.1). 

Managementul urban/rural: 

Reprezintã procesul de dezvoltare, execuție, coordonare și evaluare a strategiilor integrate, 

în conformitate cu politicile urbane formulate, cu ajutorul actorilor urbani/rurali relevanți, 

reprezentând practic faza de implementare a deciziei în dezvoltarea urbanã/ruralã. 

(sursa: IHS - Stabilirea sistemului de indicatori de analizã-diagnostic, 2002). 

 

Marketing urban/rural: 

La nivel urban/rural, reprezintã procesul de analizã a condițiilor pieței și se definește prin 

alinierea politicilor urbane/rurale la cererile factorilor existenți în economia localã și la 

speranțele factorilor potențiali, în scopul promovãrii economiei locale. În analizã sunt 

importanți: autoritatea localã, sectorul privat, comunitatea. 



Strategia de dezvoltare socio – economico a comunei Ciorăști 2014 – 2020  

165 
 

(sursa: IHS - Stabilirea sistemului de indicatori de analizã-diagnostic, 2002). 

Marketing regional 

Promovarea economicã a regiunii prin rețele de cooperare teritorialã și comunicare 

instituționalã, în scopul coordonãrii dezvoltãrii unitãților teritoriale cu strategiile administrației 

publice centrale și locale și a valorificãrii oportunitãților de cooperare pe coridoarele economice 

naþionale și transnaționale. 

(sursa: IHS - Integrare instituþionalã pentru dezvoltare, 2002) 

Planificarea strategicã și planificarea pe termen lung: 

Sunt privite în multe situații ca fiind sinonime. Autorul aratã cã planificarea strategicã 

are în vedere în special identificarea și rezolvarea problemelor unei organizații în timp ce 

planificarea pe termen lung se concentreazã asupra obiectivelor specifice pe care le are în vedere 

în cadrul bugetelor și programelor. 

(sursa: Benjamin Reif - Models in Urban and Regional Planning, 1973 - It.3). 

Politicile urbane: 

Reprezintã direcțiile de acțiune, formulate de Consiliul local pe baza programului 

electoral, privind modul de rezolvare a unor clase identificabile de probleme. 

Direcțiile de acțiune se realizeazã pe urmãtoarele domenii: politica de terenuri, politica 

de locuințe, dezvoltarea economicã, îmbunãtãțirea serviciilor publice, protecția mediului, 

revitalizarea urbanã. 

(sursa: IHS - Stabilirea sistemului de indicatori de analizã-diagnostic, 2002). 

 

Concept strategic: 

Reprezintã formularea succintã a strategiei de dezvoltare, a direcției în care poate evolua 

orașul, în conformitate cu tendințele sale de dezvoltare. Se vor lua în considerare aspecte legate 

de sectoarele cu rol determinant în economia localã, legãturile dintre economia localã și cea 

regionalã, potențialul existent și tendințele de expansiune, stabilitate sau declin. 
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(IHS - Stabilirea sistemului de indicatori de analizã - diagnostic, 2002). 

Strategie de dezvoltare: 

Direcționarea globalã sau pe domenii de activitate, pe termen scurt, mediu și lung, a 

acțiunilor menite sã determine dezvoltare urbanã. 

(Legea privind amenajarea teritoriului și urbanismul, nr.350/2001). 

Rezultat al analizei economice și sociale a unei regiuni și al descrierii punctelor tari și 

a punctelor slabe ale acesteia, bazat pe: 

• nevoia de asistențã din partea Fondurilor Structurale; 

• modul în care acțiunile planificate corespund cu prioritãțile de asistențã ale fondurilor; 

• modul în care se completeazã politicile economice și sociale ale statului membru 

sau aplicant și, dacã este relevantã, politica sa regionalã. 

(Note informative pentru Consiliile de Dezvoltare Regionalã / Programul Phare 1997) 

Planul strategic: 

Este produsul metodei de lucru în implementarea politicilor locale, metoda ce stabilește 

obiective de dezvoltare, prioritãți, evalueazã șansele acestora de implementare (forțele exterioare 

ce sunt în favoarea lor sau împotrivã), traseazã acțiuni și asigurã, în permanențã, corelarea 

dezvoltãrii spațiale cu mecanismele de finanțare și cu cele instituționale. Scopul unui plan 

strategic constã în: 

- a oferi o interpretare plauzibilã a viitorului, a sensului dezvoltãrii;  

-a stabili nivele de cooperare între acțiunile întreprinse de sectorul public și cel privat; 

- încurajarea inițiativelor care au suportul comunitãții și folosesc resurse locale; 

- a sprijini un sistem de administrare inovativ și antreprenorial. 

(IHS - Stabilirea sistemului de indicatori de analizã-diagnostic, 2002). 

Planul de acțiune: 
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Este o componentã a planului strategic, ce ghideazã implementarea proiectelor prin 

propunere de acțiuni, resurse, responsabili, eșalonare în timp. 

(sursa: IHS - Stabilirea sistemului de indicatori de analizã-diagnostic, 2002). 

 

2.Cadrul legislativ care reglementeazã politica de coeziune și instrumentele 

structurale în România: 

• Hotãrârea de Guvern nr. 497/2004 

• Hotãrârea de Guvern nr. 1179/2004 

• Hotãrârea de Guvern nr.1200/2004 

• Hotãrârea de Guvern nr. 1115/2004 

• Legea nr. 315/2004 

• Legea nr. 500/2002 

• Legea nr. 108/2004 

• Legea nr. 84/2003 

• Legea nr. 672/2002 

• Ordonanța Guvernului nr. 79/2003 

• Ordonanța de Urgențã a Guvernului nr. 63/1999 

• Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 

• Hotãrârea de Guvern nr. 68/2004 

8.2. Site-uri internet 

http://europa.eu.int/com/regional_policy/index_en.htm 

http://europa.eu.int/scadplus/leg/en.htm 

http://www.infoeuropa.ro 
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http://www.mie.ro 

http://www.finantare.ro 

https://en.wikipedia.org/wiki/Romania 
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“Lumea noastră, demnitatea 

noastră, viitorul nostru”. 
Sursa: ”Sloganul Anului european al dezvoltării 2015” 

 

 
 Prezenta “STRATEGIE de DEZVOLTARE DURABILĂ a 

COMUNEI CIORĂȘTI pentru PERIOADA 2014 – 2020”, a fost elaborată şi tehnoredactată 

de către,  Ing. Ioniță Carmen Lăcrămioara 


