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I. Contextul strategic european, național și regional pentru perioada 

2021 - 2027 

1. CONTEXTUL STRATEGIC EUROPEAN 

Strategia de Dezvoltare Locală a Comunei Pufești 2021-2027 se suprapune temporal pentru două 

cicluri de programare ale Uniunii Europene, respectiv: perioada de programare 2014-2020, care se va 

încheia efectiv doar la finalul anului 2023 (prin aplicarea mecanismului ”N+3”), respectiv perioada de 

programare 2021-2027. În plus, pandemia de Covid-19 instalată în Europa și la nivel global în trimestrul 

I 2020 va conduce, cel mai probabil, la adoptarea la nivelul U.E. de noi politici, orientate mai ales către 

contracararea efectelor economice și sociale ale acestui eveniment neprevăzut.  

Cu toate acestea, liniile directoare ale politicilor UE pentru următoarea perioadă de programare 

au fost deja stabilite: 

Politica de coeziune a UE 2021-2027 

Pentru perioada 2021-2027 se propun cinci obiective de politică: 

•   O Europă mai inteligentă – o transformare economică inovatoare și inteligentă; 

•   O Europă mai verde – cu emisii scăzute de carbon; 

•   O Europă mai conectată – mobilitate și conectivitate TIC regională; 

•   O Europă mai socială – implementarea Pilonului european al drepturilor sociale; 

•  O Europă mai aproape de cetățeni – dezvoltarea sustenabilă și integrată a zonelor urbane, 

rurale și de coastă prin inițiative locale. 

De asemenea, Politica de Coeziune are în vedere și două aspecte orizontale, respectiv: 

Consolidarea capacității administrative și Cooperarea în afara zonei de program. 

În anul 2018, Comisia Europeană a publicat propunerea privind pachetul legislativ privind 

Politica de Coeziune (PC) 2012-2027, care cuprinde: 
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• Regulamentul privind prevederile comune (CPR) - COM (2018) 375 final Propunere de 

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de stabilire a unor 

dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european plus, Fondul 

de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, și de instituire a unor norme 

financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil și migrație, Fondului pentru 

securitate internă și Instrumentului pentru managementul frontierelor și vize; 

• Regulamentul privind Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) și Fondul de 

coeziune (FC) - COM (2018) 372 final Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI 

EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de 

coeziune; 

•   Regulamentul privind cooperarea teritorială - COM (2018) 374 final Propunere de 

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind dispoziții 

specifice pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană (Interreg) sprijinit de Fondul european de 

dezvoltare regională și de instrumentele de finanțare externă; 

• Regulamentul privind mecanismul de cooperare transfrontalieră - COM (2018) 373 final 

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind 

un mecanism de soluționare a obstacolelor juridice și administrative în context transfrontalier; 

•   Regulamentul privind Corpul european de solidaritate - COM (2018) 440 final Propunere 

de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de instituire a 

programului ”Corpul european de solidaritate” și de abrogare a Regulamentului privind Corpul european 

de solidaritate și a Regulamentului (UE) nr. 375/2014; 

• Regulamentul privind „Fondul social european plus” (FSE+) - COM (2018) 382 final 

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind 

Fondul social european Plus (FSE+); 

•   Regulamentul privind planurile strategice PAC - COM (2018) 392 final Propunere de 

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de stabilire a normelor 
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privind sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre în cadrul 

politicii agricole comune (planurile strategice PAC) și finanțate de Fondul european de garantare 

agricolă (FEGA) și de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a 

Regulamentelor (UE) nr. 1305/2013 și (UE) nr. 1307/2013; 

• Regulamentul privind Fondul european pentru afaceri maritime și activități pescărești 

(FEAM) - COM (2018) 390 final Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI 

EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind Fondul european pentru afaceri maritime și activități 

pescărești și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 508/2014; 

• Regulamentul privind Fondul european de ajustare și globalizare (FEG) - COM (2018) 

380 final Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI 

privind Fondul european de ajustare la globalizare (FEG); 

• Regulament privind sprijinul pentru reforme - COM (2018) 391 final Propunere de 

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de instituire a 

Programului de sprijin pentru reforme. 

Regulamentul privind prevederile comune conține un set unic de norme pentru 7 fonduri UE 

implementate în gestiune partajată, respectiv: Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de 

coeziune, Fondul social european+, Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM), 

Fondul pentru azil și migrație (FAMI), Fondul pentru securitate internă (ISF) și Instrumentul pentru 

frontiere externe și vize (IBMF). Comparativ cu actuala perioadă de programare, CPR nu mai acoperă 

Fondul european pentru agricultură și dezvoltare rurală (FEADR). 

Agenda 2030 pentru dezvoltare sustenabilă 

Agenda 2030 este un plan inovator, primul acord internațional care recunoaște dezvoltarea 

urbană durabilă ca o precondiție fundamentală pentru prosperitatea orașelor. Acordul cuprinde 17 

obiective de dezvoltare durabilă (SDGs) și 169 de ținte care urmăresc să fie realizate până în 2030: 
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1. Fără sărăcie – Eradicarea sărăciei în toate formele sale și în orice context. 

2. Foamete „zero” – Eradicarea foametei, asigurarea securității alimentare, îmbunătățirea 

nutriției și promovarea unei agriculturi durabile. 

3. Sănătate și bunăstare – Asigurarea unei vieți sănătoase și promovarea bunăstării tuturor la 

orice vârstă. 

4. Educație de calitate – Garantarea unei educații de calitate și promovarea oportunităților de 

învățare de-a lungul vieții pentru toți. 

5. Egalitate de gen – Realizarea egalității de gen și împuternicirea tuturor femeilor și a fetelor. 

6. Apă curată și sanitație – Asigurarea disponibilității și managementului durabil al apei și 

sanitație pentru toți. 
7. Energie curată și la prețuri accesibile – Asigurarea accesului tuturor la energie la prețuri 

accesibile, într-un mod sigur, durabil și modern. 

8. Muncă decentă și creștere economică – Promovarea unei creșteri economice susținute, 

deschise tuturor și durabile, a ocupării depline și productive a forței de muncă și a unei munci decente 

pentru toți. 

9. Industrie, inovație și infrastructură – Construirea unor infrastructuri rezistente, promovarea 

industrializării durabile și încurajarea inovației. 

10. Inegalități reduse – Reducerea inegalităților în interiorul țărilor și de la o țară la alta. 

11. Orașe și comunități durabile – Dezvoltarea orașelor și a așezărilor umane pentru ca ele să fie 

deschise tuturor, sigure, reziliente și durabile. 

12. Consum și producție responsabile – Asigurarea unor tipare de consum și producție durabile. 

13. Acțiune climatică – Luarea unor măsuri urgente de combatere a schimbărilor climatice și a 

impactului lor. 

14. Viața acvatică – Conservarea și utilizarea durabilă a oceanelor, mărilor și a resurselor marine 

pentru o dezvoltare durabilă. 

15. Viața terestră – Protejarea, restaurarea și promovarea utilizării durabile a ecosistemelor 

terestre, gestionarea durabilă a pădurilor, combaterea deșertificării, stoparea și repararea degradării 

solului și stoparea pierderilor de biodiversitate. 
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16. Pace, justiție și instituții eficiente – Promovarea unor societăți pașnice și incluzive pentru o 

dezvoltare durabilă, a accesului la justiție pentru toți și crearea unor instituții eficiente, responsabile și 

incluzive la toate nivelurile. 

17. Parteneriate pentru realizarea obiectivelor - Consolidarea mijloacelor de implementare și 

revitalizarea parteneriatului global pentru dezvoltare durabilă. 

Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă se structurează pe cei trei piloni definiți în Raportul 

Comisiei Brundtland: 

1.   Echitatea socială – prin care națiunile în curs de dezvoltare trebuie să aibă posibilitatea de a-

și satisface nevoile de bază în ceea ce privește ocuparea forței de muncă, alimentația, asigurarea 

energiei, apei și canalizării; 

2.   Creșterea economică – la nivelul națiunilor în curs de dezvoltare pentru a se apropia de 

calitatea vieții din țările dezvoltate; 

3.   Mediul – cu nevoia de a conserva și îmbunătăți baza de resurse disponibile prin schimbarea 

treptată a modului în care trebuie să se dezvolte și să fie folosite tehnologiile. 

Agenda teritorială 2030 

Propunerea pentru Agenda Teritorială 2030 prezintă două obiective majore: O Europă Justă 

(echitabilă) și O Europă Verde, precum și șase priorități pentru dezvoltarea teritoriului european în 

ansamblul său și a tuturor teritoriilor sale: 

- O Europă Justă (echitabilă) – care oferă perspective de viitor pentru toate locurile și toți oamenii 

• Europă echilibrată – dezvoltare teritorială mai echilibrată, utilizând  diversitatea Europei. 

Încurajarea cartierelor, municipalităților, județelor, regiunilor și statelor membre să 

coopereze pentru îmbunătățirea calității lucrului și a vieții. Investirea în toate teritoriile și 

consolidarea prosperității economice și a competitivității globale în toată Europa. Factorii 

de decizie de la toate nivelurile de guvernare vor fi invitați să promoveze modele de 

dezvoltare policentrică, care oferă un rol pentru toate orașele. Încurajarea decidenților de 

la toate nivelurile de guvernare să utilizeze potențialul unic al teritoriilor cu specific 
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geografic și să răspundă în mod corespunzător constrângerilor acestora, prin abordări 

integrate și cooperative. 

• Regiuni funcționale – dezvoltare locală și regională și mai puține inegalități între teritorii. 

Dialogul cu factorii de decizie din orașe de toate mărimile pentru a aplica o abordare 

integrată de guvernare pe mai multe nivele. Implicarea actorilor de la diferite nivele de 

guvernare, sectoare de politică și grupuri ale societății. Decidenții de la nivel local și 

regional își vor întări cooperarea în cadrul strategiilor pe termen lung bazate pe teritoriu 

(paced-based strategies) pentru zonele urbane, periurbane, rurale, periferice și slab 

populate și vor aborda legăturile funcționale dintre zonele învecinate. 

• Integrare și dincolo de frontiere – trăind și muncind peste granițele naționale. 

Încorporarea stabilă a cooperării transfrontaliere, transnaționale și macroregionale în 

strategiile de dezvoltare naționale, regionale și locale. Cooperarea strategică 

interregională, grupările europene de cooperare teritorială, regiunile funcționale și 

acordurile juridice transfrontaliere sunt exemple de abordări stabile care facilitează 

cooperarea între diferite domenii administrative și depășesc proiectele de cooperare 

unică. Intensificarea dialogului cu factorii de decizie de la toate nivelurile pentru a 

coordona între țări, politicile sectoriale relevante la nivel național și pentru a diminua 

obstacolele existente în calea cooperării. 

- O Europă Verde – care ne protejează traiul comun și modelează procesele de tranziție a societății 

• Mediu sănătos – medii ecologice mai bune și orașe și regiuni neutre din punct de vedere 

climatic. Dezvoltarea de soluții bazate pe natură (nature-based solutions) și de rețele de 

infrastructură ecologică, care leagă ecosistemele și zonele protejate, în domeniul 

planificării spațiale și a altor politici relevante. Respectarea limitelor naturale ale traiului 

comun și creșterea rezilienței tuturor teritoriilor la impactul schimbărilor climatice. 

Concentrarea muncii pe întărirea conștientizării și abilitarea comunităților locale și 

regionale pentru protejarea, reabilitarea, utilizarea și reutilizarea mediilor (construite), 

peisajelor, culturilor și a altor valori unice. 
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• Economie circulară – economii locale puternice și durabile într-o lume globalizată. 

Sprijinirea tranziției Europei spre o economie circulară și dezvoltarea proceselor de 

simbioză industrială bazată pe teritoriu. Sprijinirea dezvoltării de strategii locale și 

regionale de economie circulară care leagă economiile locale și economiile globale. 

Încurajarea diversificării economiilor locale și a eforturilor de întărirea a capacităților de 

inovare în toate regiunile. 

• Conexiuni durabile – conectivitate digitală și fizică durabilă a teritoriilor. Inițierea unor 

dialoguri între actorii relevanți pe tema necesității unui acces corespunzător la rețele de 

internet de mare viteză și de telefonie mobilă în toate teritoriile și a nevoii unei 

infrastructuri digitale cu o amprentă scăzută de carbon. Îmbunătățirea, în continuare, a 

legăturii dintre planificarea regională și dezvoltarea rețelelor transeuropene (TEN), având 

în vedere că legarea tuturor teritoriilor cu noduri majore de transport sprijină conexiunile 

comerciale internaționale și oportunitățile de dezvoltare locală. Planificatorii spațiali și 

planificatorii din transport vor explora noi modele pentru mobilitate locală și regională, 

ca un serviciu, și vor coopera pentru accesul multimodal și ecologic la centrele urbane. 

Agenda Urbană pentru UE (Pactul de la Amsterdam, 2016) 

Principalele obiective ale Agendei Urbane, menționate în Pactul de la Amsterdam sunt: 

• urmărește să realizeze întregul potențial și contribuția zonelor urbane la realizarea 

obiectivelor Uniunii și a priorităților naționale aferente, respectând pe deplin principiile și 

competențele subsidiarității și proporționalității. 

• se străduiește să stabilească o abordare integrată și coordonată mai eficientă a politicilor 

și legislației UE cu impact potențial asupra zonelor urbane și, de asemenea, să contribuie 

la coeziunea teritorială prin reducerea disparităților socio-economice observate în zonele 

urbane și în regiuni. 

• se străduiește să implice autoritățile urbane în conceperea politicilor, să le mobilizeze 

pentru implementarea politicilor UE și să consolideze dimensiunea urbană în aceste 

politici. Își propune să permită autorităților urbane să lucreze într-un mod mai sistematic 
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și mai coerent pentru atingerea obiectivelor generale, prin identificarea și sprijinirea 

eforturilor de a depăși obstacolele inutile în politica UE. Mai mult decât atât, va contribui 

la realizarea unei politici UE mai prietenoasă cu mediul urban, mai eficace și mai 

eficientă. 

• nu va crea noi surse de finanțare ale UE, sarcini administrative inutile și nici nu va afecta 

distribuția actuală a competențelor legale și structurilor de lucru și luare a deciziilor și nu 

va transfera competențele la nivelul UE. 

În cadrul Agendei Urbane pentru UE au fost identificate următoarele parteneriate tematice, 

fiecare dintre acestea elaborând planuri de acțiune care urmăresc îmbunătățirea legislației, instrumente 

de finanțare și împărtășirea cunoștințelor prin diferite acțiuni, pentru a contribui la obiectivele pe termen 

lung ale Uniunii de creștere durabilă și coeziune socială, economică și teritorială: 

1. Calitatea aerului 

2. Incluziunea migranților și refugiaților 

3. Sărăcie urbană 

4. Locuri de muncă și abilități în economia locală 

5. Economia circulară 

6. Tranziția digitală 

7. Mobilitate urbană 

8. Adaptare climatică 

9. Tranziția energetică 

10. Achiziții publice 

11. Utilizarea durabilă a terenului 

12. Spații publice sigure 

13. Cultură/Patrimoniu cultural 
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Obiectivul de cooperare teritorială europeană (Interreg) pentru perioada 2021-2027 

În cadrul obiectivului de cooperare teritorială europeană (Interreg), Fondul European de 

Dezvoltare Regională și, după caz, instrumentele de finanțare externă ale Uniunii sprijină următoarele 

cinci componente: 

1. componenta 1 - cooperarea transfrontalieră între regiunile limitrofe pentru a promova 

dezvoltarea regională integrată (se concentrează asupra frontierelor terestre) și cuprinde: 

cooperarea transfrontalieră internă și cooperarea transfrontalieră externă (cu beneficiari ai 

Instrumentului de asistență pentru preaderare (IPA), țări partenere sprijinite de Instrumentul 

de vecinătate, dezvoltare și cooperare internațională (IVDCI) și Federația Rusă); 

2. componenta 2 - cooperarea transnațională și cooperarea maritimă pe teritorii 

transnaționale vaste sau în jurul bazinelor maritime naționale, cu implicarea partenerilor 

regionali și locali ai programelor din statele membre, din țările terțe și din țările partenere, 

precum și din Groenlanda, în vederea atingerii unui grad mai înalt de integrare teritorială; 

3. componenta 3 - cooperarea între regiunile ultraperiferice și între acestea și țări terțe 

învecinate, țări partenere sau alte teritorii sau țări și teritorii de peste mări (TTPM), pentru a 

le facilita integrarea regională în vecinătate; 

4. componenta 4 - cooperarea interregională pentru a spori eficacitatea politicii de coeziune 

prin promovarea: schimbului de experiență, a abordărilor inovatoare și a consolidării 

capacităților în ceea ce privește implementarea programelor Interreg, implementarea 

programelor din cadrul obiectivului privind investițiile pentru ocuparea forței de muncă și 

creștere economică, înființarea, funcționarea și utilizarea grupărilor europene de cooperare 

teritorială, precum și analiza tendințelor de dezvoltare în ceea ce privește obiectivele 

coeziunii teritoriale; 

5. componenta 5 - investițiile interregionale pentru inovare prin comercializarea și extinderea 

proiectelor interregionale de inovare cu potențial de încurajarea a dezvoltării lanțurilor 

valorice europene (ajută actorii implicați în strategiile de specializare inteligentă). 
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Pe lângă faptul că contribuie la cele cinci obiective de politică stabilite pentru 2021-2027, 

programele ETC vor servi două obiective specifice Interreg, unul de a sprijini consolidarea capacității 

instituționale și îmbunătățirea cooperării juridice și administrative („O mai bună guvernare a 

Interreg”), celălalt pentru a aborda probleme specifice de cooperare externă precum siguranța, 

securitatea, gestionarea trecerii de frontiere și migrația („O Europă mai sigură și mai securizată”). 

Politica agricolă și de dezvoltare rurală pentru perioada 2021-2027 

Conform regulamentelor propuse în 2018, politica agricolă comună și de dezvoltare rurală 

vizează îmbunătățirea în continuare a dezvoltării sustenabile a agriculturii, a sectorului alimentar și a 

zonelor rurale, prin intermediul celor două fonduri Fondul European pentru Garantare Agricolă 

(FEGA) și Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR). Acestea contribuie la 

îndeplinirea următoarelor obiective generale: 

• promovarea unui sector agricol inteligent, rezilient și diversificat care garantează securitatea 

alimentară; 

• stimularea îngrijirii mediului și a combaterii schimbărilor climatice și contribuția la 

îndeplinirea obiectivelor Uniunii legate de mediu și climă; 

• consolidarea structurii socioeconomice a zonelor rurale. 

Obiectivele generale sunt completate de obiectivul transversal al modernizării sectorului prin 

stimularea și împărtășirea cunoștințelor, prin promovarea inovării și a digitalizării în agricultură și în 

zonele rurale și prin încurajarea adoptării acestor măsuri. În regulament sunt propuse, de asemenea, 

următoarele obiective specifice: 

• sprijinirea veniturilor fiabile ale fermelor și a rezilienței în întreaga Uniune, în vederea 

îmbunătățirii securității alimentare; 

• îmbunătățirea orientării spre piață și sporirea competitivității, inclusiv punerea unui accent 

mai puternic asupra cercetării, tehnologiei și digitalizării; 

• îmbunătățirea poziției fermierilor în cadrul lanțului valoric; 
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• contribuirea la energia sustenabilă, precum și la atenuarea schimbărilor climatice și la 

adaptarea la acestea; 

• promovarea dezvoltării sustenabile și a gospodăririi eficiente a unor resurse naturale precum 

apa, solul și aerul; 

• contribuirea la protejarea biodiversității, îmbunătățirea serviciilor ecosistemice și conservarea 

habitatelor și a peisajelor; 

• atragerea tinerilor fermieri și facilitarea dezvoltării întreprinderilor din zonele rurale; 

• promovarea ocupării forței de muncă, a creșterii economice, a incluziunii sociale și a 

dezvoltării locale în zonele rurale, inclusiv a bioeconomiei și a silviculturii sustenabile; 

• îmbunătățirea răspunsului dat de agricultura UE exigențelor societale referitoare la hrană și la 

sănătate, inclusiv la alimentele sigure, hrănitoare și sustenabile, la deșeurile alimentare și la 

bunăstarea animalelor. 

Mecanismul pentru Interconectarea Europei (2021-2027) 

Programul Mecanismul pentru Interconectarea Europei are următoarele obiective specifice: 

 În sectorul transporturilor 

 Să contribuie la dezvoltarea proiectelor de interes comun referitoare la rețele și infrastructuri 

eficiente și interconectate pentru o mobilitate inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, în 

condiții de siguranță și securitate; 

 Să adapteze rețelele TEN-T la nevoile în materie de mobilitate militară. 

 

 În sectorul energetic 

 Să contribuie la dezvoltarea de proiecte de interes comun referitoare la o mai bună integrare a 

pieței interne a energiei, la interoperabilitatea rețelelor transfrontaliere și trans-sectoriale, la 

facilitarea decarbonizării și securitatea aprovizionării, precum și la facilitarea cooperării 

transfrontaliere în domeniul energiei din surse regenerabile. 
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 În sectorul digital 

 Să contribuie la instalarea unor rețele digitale de foarte mare capacitate și a sistemelor 5G, la 

sporirea rezilienței și a capacității rețelelor digitale centrale pe teritoriul UE, corelându-le cu 

teritoriile învecinate, precum și la digitalizarea rețelelor de transport și energie. 

De asemenea, prezintă 40 de inițiative concrete privind infrastructura și serviciile de transport de 

implementat în următorul deceniu. Inițiativele sunt corelate cu următoarele obiective de atins până în 

anul 2050: 

• Eliminarea autoturismelor cu combustibili convenționali din orașe; 

• Reducerea în ansamblu cu 60% a emisiilor generate de activitatea de transport. 

Programul Europa Digitală pentru perioada 2021-2027 

Programul are următoarele obiective generale: să sprijine transformarea digitală a economiei și a 

societății europene și să aducă beneficii cetățenilor și întreprinderilor europene. Programul va consolida 

capacitățile Europei în domenii-cheie ale tehnologiilor digitale prin implementarea acestora pe scară 

largă, respectiv va extinde difuzarea și adoptarea acestora în domenii de interes public și de către 

sectorul privat. 

Programul va avea cinci obiective specific și obiective operaționale corespunzătoare: 

• Obiectivul specific nr. 1: calculul de înaltă performanță 

• Obiectivul specific nr. 2: inteligența artificială 

• Obiectivul specific nr. 3: securitatea cibernetică și încrederea 

• Obiectivul specific nr. 4: competențele digitale avansate 

• Obiectivul specific nr. 5: dezvoltarea, utilizarea optimă a capacităților digitale și 

interoperabilitatea 
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Politici UE în domeniul energiei până în 2030 

Țintele stabilite pentru 2030 în cadrul politicii energetice sunt: 

• Gaze cu efect de seră - o reducere de 40% a emisiilor de gaze cu efect de seră comparativ cu 

nivelurile din 1990; 

• Energii regenerabile - cel puțin 32% consum de energie regenerabilă, cu o clauză de revizuire 

ascendentă pentru 2023; 

• Eficiență energetică - o țintă indicativă pentru o îmbunătățire a eficienței energetice la 

nivelul UE de cel puțin 32,5%, continuând ținta de 20% pentru 2020; 

• Piața internă de energie - sprijinirea finalizării pieței interne a energiei prin atingerea țintei 

de 10% de interconectare a energiei electrice până în 2020, în vederea atingerii a 15% până 

în 2030; 

Politica UE în domeniul schimbărilor climatice 

Propune ca și obiectiv pe termen lung (2050) reducerea emisiilor cu 80-95% comparativ cu 

nivelul din 1990. Strategia UE privind adaptarea la schimbările climatice include măsuri precum: 

utilizarea unei cantități mai mici de apă, adaptarea regulamentelor privind construcțiile, construcții 

împotriva inundațiilor, dezvoltarea unor culturi adaptate unor condiții de secetă. 

Drumul către o economie neutră din punct de vedere climatic necesită acțiuni comune în șapte 

domenii strategice: 

• Eficiență energetică; 

• Implementarea de surse regenerabile; 

• Mobilitate curată, sigură și conectată; 

• Industrie competitivă și economie circulară; 

• Infrastructură și interconectări; 

• Bio-economie și scurgeri naturale de carbon; 

• Captarea și stocarea carbonului pentru a face față emisiilor rămase; 
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Pactul ecologic european (European Green Deal) 

Obiectivele propuse în cadrul acestui pact sunt: 

• Sporirea nivelului de ambiție al UE în materie de climă pentru 2030 și 2050; 

• Furnizarea de energie curată, sigură și la prețuri abordabile; 

• Mobilizarea sectorului industrial pentru o economie curată și circulară; 

• Construirea și renovarea clădirilor într-un mod eficient din punct de vedere energetic și din 

• punctul de vedere al utilizării resurselor; 

• Accelerarea tranziției către o mobilitate durabilă și inteligentă; 

• „De la fermă la consumator”: conceperea unui sistem alimentar echitabil, sănătos și ecologic; 

• Conservarea și refacerea ecosistemelor și a biodiversității; 

• Reducerea poluării la zero pentru un mediu fără substanțe toxice; 

• Mobilizarea cercetării și încurajarea inovării; 

• Activarea educației și a formării profesionale. 

Politica UE în domeniul IMM-urilor 

Pentru următoarea perioadă în cadrul Politicii UE în domeniul IMM-urilor Comisia Europeană 

va derula noi inițiative care vizează șapte obiective strategice: 

1.   Să permită IMM-urilor să lucreze într-un mediu juridic și administrativ modern 

• regulile trebuie să fie suficient de flexibile să permită inovația, noi modele de afaceri și 

transformarea digitală; 

• legislația trebuie să evite ca IMM-urile să suporte sarcini administrative 

disproporționate. 

2.   Să realizeze o piață unică prietenoasă cu IMM-urile 

• îmbunătățirea accesului IMM-urilor la informații despre piețe și reglementări; 
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• să simplifice procedurile administrative necesare pentru operarea transfrontalieră; 

• combaterea barierelor datorate implementării proaste și neaplicării legislației pieței unice; 

• asigurarea faptului că activitatea legislativă națională nu generează noi bariere în calea 

comerțului; 

• adoptarea unor reguli UE care reflectă realitățile unei noi generații de produse în care 

bunurile, serviciile și tehnologiile digitale funcționează împreună. 

3.   Să ajute IMM-urile să se internaționalizeze în afara UE 

• viitoarele acorduri de comerț liber ar trebui să includă un capitol pentru IMM-uri; 

• strategia UE de acces la piețe ar trebui să se concentreze pe IMM-uri; 

• îmbunătățirea serviciilor UE în domeniul internaționalizării IMM-urilor. 

4.   Să sprijine IMM-urile în transformarea lor digitală 

• coordonarea inițiativelor naționale de digitalizare; 

• dezvoltarea unui program de digitalizare a Europei; 

• întărirea securității cibernetice, stabilirea unor standarde comune pentru infrastructura 

digitală și creșterea investițiilor în instruirea personalului. 

5.   Să sprijine IMM-urile în eforturile lor de inovare 

• întărirea ecosistemelor de cercetare și inovare; 

• crearea unui cadru pentru o piață UE prietenoasă cu inovarea, în care guvernele să 

acționeze ca și clienți care lansează produsele și sistemele inovatoare legate de tranziția 

energetică, economia circulară, etc. 

6.   Să îmbunătățească accesul IMM-urilor la finanțare 

• îmbunătățirea piețelor de capital și a cadrului de reglementare pentru finanțarea IMM-

urilor; 
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• UE ar trebui să încurajeze dezvoltarea de surse alternative de finanțare; 

• băncile ar trebui să ia în considerare și elemente calitative atunci când evaluează cererile 

de creditare pentru IMM-uri. 

7.   Să îmbunătățească accesul IMM-urilor la competențe, talente și consultanță externă 

• îmbunătățirea accesului IMM-urilor la o forță de muncă calificată; 

• asigurarea accesului antreprenorilor la instrumente care ajută la dezvoltarea abilităților lor 

pentru asumarea responsabilităților lor sociale; 

• reforma pieței muncii. 

O nouă agendă europeană pentru cultură (2018) 

Noua agendă are trei obiective strategice, cu dimensiuni sociale, economice și externe: 

1.   Dimensiunea socială - valorificarea potențialului culturii și al diversității culturale pentru 

coeziunea și bunăstarea socială; 

2.   Dimensiunea economică - sprijinirea creativității bazate pe cultură în domeniul educației, al 

inovării, al creării de locuri de muncă și al creșterii; 

3.   Dimensiunea externă - consolidarea relațiilor culturale internaționale. 

4.   Acțiuni transversale 

• Protejarea și valorificarea patrimoniului cultural; 

• Digital4Culture - strategie pentru a valorifica propunerile din domeniul drepturilor de 

autor, al audiovizualului și al radiodifuziunii. 

Politica UE în domeniul turismului 

Își propune să mențină Europa pe primul loc ca și destinație și, în același timp, să maximizeze 

contribuția industriei la creștere și ocupare și să promoveze cooperarea între statele membre UE, în 

special prin schimbul de bune practici.  
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În cadrul Comunicării Comisiei Europene ”Europa, destinația turistică nr. 1 la nivel mondial – 

un nou cadru politic pentru turism în Europa” au fost identificate patru acțiuni prioritare: stimularea 

competitivității în sectorul turismului european, promovarea dezvoltării unui turism sustenabil, 

responsabil și de calitate ridicată și consolidarea imaginii Europei ca o colecție de destinații sustenabile 

și de înaltă calitate. 

O agendă europeană reînnoită pentru cercetare și inovare – șansa Europei de a-și modela viitorul 

Noua Agendă prezintă o serie de acțiuni concrete care să aprofundeze capacitatea de inovare 

a Europei și să ofere o prosperitate durabilă. Acțiuni și etape propuse în cadrul Agendei sunt: 

1. Asigurarea investițiilor publice esențiale și stimularea investițiilor private 

2. Adaptarea cadrelor de reglementare la inovare 

3. Transformarea Europei într-un lider în inovarea creatoare de piață 

4. Stabilirea misiunilor de cercetare și inovare la nivelul întregii UE 

5. Sprijinirea diseminării rapide a inovării și a adoptării în întreaga Uniune 

6. Investiții în competențe la toate nivelurile și capacitarea universităților europene pentru a 

deveni mai antreprenoriale și interdisciplinare 

Fondul Social European + (FSE+) 

FSE+ sprijină următoarele obiective specifice în domeniile de politică ale ocupării forței de 

muncă, educației, incluziunii sociale și sănătății, contribuind astfel la obiectivul de politică intitulat „O 

Europă mai socială prin implementarea Pilonului european al drepturilor sociale” (https://eur- 

lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018PC0382&from=EN): 

 îmbunătățirea accesului la piața muncii pentru toate persoanele în căutarea unui loc de 

muncă, în special pentru tineri, șomerii de lungă durată și persoanele inactive, promovarea 

desfășurării de activități independente și a economiei sociale; 

 modernizarea instituțiilor și a serviciilor pieței muncii pentru ca acestea să evalueze și să 

anticipeze necesitățile în materie de competențe, să asigure o asistență promptă și 



 STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI PUFEȘTI PENTRU PERIOADA 2021-2027 

25 

personalizată și să sprijine corelarea cererii și a ofertei, tranzițiile și mobilitatea pe piața 

muncii; 

 promovarea participării femeilor la piața muncii, a unui echilibru mai bun între viața 

profesională și cea privată, inclusiv accesul la servicii de îngrijire a copiilor, a unui mediu de 

lucru sănătos care să reducă riscurile la adresa sănătății, a adaptării la schimbare a 

lucrătorilor, a întreprinderilor și a antreprenorilor și a îmbătrânirii active și în condiții bune 

de sănătate; 

 îmbunătățirea calității, a eficacității și a relevanței pentru piața muncii a sistemelor de 

educație și formare, pentru a sprijini dobândirea de competențe-cheie, inclusiv de 

competențe digitale; 

 promovarea accesului egal la educație și formare de calitate și favorabile incluziunii, 

precum și a absolvirii acestora, în special pentru grupurile defavorizate, începând de la 

educația și îngrijirea copiilor preșcolari, continuând cu educația și formarea generală și 

profesională și până la învățământul terțiar, precum și educația și învățarea în rândul 

adulților, inclusiv prin facilitarea mobilității în scop educațional pentru toți; 

 promovarea învățării pe tot parcursul vieții, în special a oportunităților flexibile de 

perfecționare și reconversie profesională pentru toți, ținând seama de competențele digitale, 

anticipând mai bine schimbările și noile cerințe în materie de competențe pe baza nevoilor 

pieței muncii, facilitând tranzițiile profesionale și încurajând mobilitatea profesională; 

 favorizarea incluziunii active pentru a promova egalitatea de șanse și participarea activă și a 

îmbunătăți capacitatea de inserție profesională; 

 promovarea integrării socioeconomice a resortisanților țărilor terțe și a comunităților 

marginalizate, cum ar fi romii; 

 creșterea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și cu prețuri 

accesibile; modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la 

protecție socială; îmbunătățirea accesibilității, a eficacității și a rezilienței sistemelor de 

sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung; 
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 promovarea integrării sociale a persoanelor expuse riscului de sărăcie sau de excluziune 

socială, inclusiv a persoanelor celor mai defavorizate și a copiilor; 

 reducerea deprivării materiale prin furnizarea de alimente și/sau asistență materială de bază 

persoanelor celor mai defavorizate, inclusiv prin măsuri auxiliare. 

Bună guvernanță pentru politica de coeziune. Consolidarea capacității administrative  

Documentul în legătură cu gestionarea politicii de coeziune: 

• Sprijinirea capacității administrative se referă la asigurarea structurilor corespunzătoare, a 

resurselor umane, a sistemelor și instrumentelor necesare, adică asigurarea faptului că 

responsabilitățile și sarcinile sunt clar atribuite și personalul este motivat și are competențele 

cerute pentru a gestiona fondurile. De asemenea, instituțiile trebuie să aibă la dispoziție 

instrumentele corespunzătoare (sisteme IT, manuale, regulamente etc.), care să le facă mai 

puțin vulnerabile; 

• Guvernanța include asigurarea interacțiunii și coordonării cu părțile interesate și 

responsabilizarea politicienilor și managerilor pentru performanță, protejarea împotriva 

corupției și a conflictelor de interese și promovarea transparenței. 

Acțiuni prioritare propuse în document sunt: 

• Instrumente (toolbox) pentru stimularea capacității; 

• Instruire și sprijin adaptate; 

• Proceduri de calitate și parteneriate. 
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2. CONTEXTUL STRATEGIC NAȚIONAL 

Propuneri arhitectură Programe Operaționale 2021-2027 

Conform Acordului de Parteneriat pentru perioada 2021-2027 la nivelul României se propune 

următoarea arhitectură a programelor operaționale aferente implementării politicii de coeziune la nivel 

național: 

1. Programul Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD) 

2. Programul Operațional Transport (POT) 

3. Programul Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 

(POCIDIF) 

4. Programul Operațional Sănătate (POS) 

5. Programul Operațional Educație și Ocupare (POEO) 

6. Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială (POIDS) 

7. Programul Operațional de Tranziție Justă (POTJ) 

8. Programele Operaţionale Regionale – implementate la nivel de regiune (8 POR) 

9. Programul Operațional Asistenţă Tehnică (POAT) 

La acestea se vor adăuga la nivel național: 

1. Programul Acvacultură și Pescuit (PAP) – finanțat din FEPAM 

2. Programul Național Strategic (PNS) – finanțat din FEADR 

3. Programul Interreg Next România – Republica Moldova 

4. Programul Național Fondul azil, migrație și integrare 

5. Programul Național Fondul securitate internă 

6. Programul Național Instrumentul pentru gestionarea frontierelor și vizelor 

Legătura dintre propunerile naționale și cele cinci obiective de politică ale Politicii de coeziune 

stabilite la nivelul UE pentru perioada 2021-2027 e prezentată în tabelul de mai jos: 
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Domeniu Obiectiv specific Priorități de investiții naționale/regionale 

OP 1 – O Europă mai inteligentă, prin promovarea unei transformări economice inovatoare 

și inteligente 

Cercetare – 

dezvoltare și 

inovare 

Dezvoltarea 

capacităților de 

cercetare, dezvoltare 

și inovare, atât în  

organizațiile de 

cercetare (institute                

de cercetare și 

institute de 

învățământ 

superior), cât și în 

întreprinderi 

Creșterea capacității organizațiilor CDI românești de a se 

integra în Spațiul European de Cercetare, creșterea 

participării românești la programele europene, precum și 

parteneriate și proiecte de cooperare interregionale și 

internaționale, aliniate domeniilor RIS3. 

Crearea unui sistem atractiv de inovare în economie, pentru 

toate tipurile de inovare, prin creșterea gradului de 

colaborare dintre organizațiile CDI și întreprinderi la nivel  

național  și  regional,  inclusiv  prin  investiții  în 

infrastructurile proprii ale organizațiilor de CDI/ 

întreprinderilor din domenii de specializare inteligentă, 

pentru a dezvolta nișe de specializare inteligentă la nivel 

național. 

Îmbunătățirea procesului de transfer tehnologic de la 

organizațiile de CDI către IMM-uri prin consolidarea 

capacității CDI, inclusiv a întreprinderilor și promovarea 

colaborării între Institutele Naționale CDI/ institute de 

învățământ superior și mediul de afaceri (pentru trecerea de 

la idee la piață), dar și între întreprinderile mari și IMM-uri, 

precum și prin crearea/dezvoltarea structurilor de transfer 

tehnologic și serviciilor. 

Continuarea dezvoltării și utilizării de infrastructuri mari 

CDI, de relevanță la nivel european și global, ca instrumente 

pentru transfer tehnologic. 
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Dezvoltarea oportunităților de afaceri prin utilizarea 

rezultatelor din cercetare și creșterea numărului de 

întreprinderi inovatoare, creșterea numărului de cercetători 

și investiții pentru trecerea de la concept la produs, 

sprijinirea dezvoltării și utilizării clusterelor cu accent pe 

exploatarea inovativă și completarea verigilor lipsă din 

cadrul lanțului de valoare. 

Creșterea succesului și performanței proiectelor de CDI prin 

identificarea mix-ului de intervenții, a necesarului de 

formare asociat specializărilor inteligente și dezvoltarea 

capacităților administrativ. 

Susținerea implementării mecanismelor de economie 

circulara în companiile românești. 

Digitalizare 

 

Utilizarea 

digitalizării, în 

beneficiul 

cetățenilor, al 

companiilor și al 

guvernelor 

Creșterea gradului de digitalizare al proceselor, produselor 

și serviciilor publice prin continuarea digitalizării 

proceselor și serviciilor publice aferente infrastructurilor 

critice (cum ar fi fiscalitate, pensii), evenimentelor de viață 

(EV) rămase neacoperite din perioada 2014-2020 ș.a., 

asigurarea interoperabilității și a securității cibernetice, 

precum și prin creșterea gradului de digitalizare în 

domeniile educație, cultură și ocupare. 

Digitalizarea în educație prin creșterea gradului de 

digitalizare în domeniu, atât în ceea ce privește evenimentele 

de viață aferente, cât și în ceea ce privește utilizarea 

digitalizării ca instrument pentru învățare și creștere a 

gradului de cultură. 

Îmbunătățirea procesului guvernamental de luare a 

deciziilor prin sisteme și soluții informatice complexe prin 

ameliorarea cadrului de interoperabilitate la nivelul 

serviciilor publice. 
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Digitalizarea administrației și serviciilor publice la nivel 

local (siguranța publică, servicii și utilități publice, 

monitorizare energie, mediu, iluminat public, sisteme GIS - 

intervenții de tip smart-city). 

Transformarea digitală a companiilor prin adoptarea 

tehnologiilor și instrumentelor digitale care conduc noi 

modele de afaceri, sprijin pentru dezvoltarea Hub-urilor 

Inovative Digitale (DIH). 

Digitalizarea în învățământul preuniversitar, profesional și 

tehnic/dual și universitar prin crearea și dezvoltarea unor 

platforme digitale, baze de date și biblioteci virtuale pentru 

studenți, live streaming, etc.. 

IMM-uri 

 

 

Impulsionarea 

creșterii și 

competitivității 

IMM-urilor 

Introducerea investițiilor tehnologice (inclusiv tehnologii 

IT&C, IoT, automatizare, robotică, inteligență artificială), a 

investițiilor pentru servicii și echipamente necesare pentru 

transformarea digitală a IMM-urilor, precum și susținerea la 

nivel regional a Hub-urilor Inovative Digitale. 

Suport pentru dezvoltarea și implementarea de noi modele 

de afaceri pentru IMM-uri, în special pentru 

internaționalizare, sprijinirea clusterelor, sprijin pentru 

crearea de noi întreprinderi și trecerea de la stadiul de start-

up la cel de scale-up. 

Stimularea accesului la finanțare al IMM-urilor prin 

utilizarea Instrumentelor Financiare. 

Cercetarea 

medicală 

Intervenții în 

cercetarea din 

domeniul medical 

Acțiuni dedicate cercetării și/sau utilizării clinice: ex. 

producție de plasmă sau derivate, producție de vaccinuri 

Cercetare în domeniul bolilor transmisibile/ netransmisibile 

(ex. combaterea cancerului). 

Realizarea unei infrastructuri de cercetare-dezvoltare în 

domeniul genomicii. 
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Digitalizarea 

în medicină 

Intervenții pentru 

digitalizare în 

domeniul medical 

Refacere  și  modernizare  sistem  informatic  (CNAS), 

Observatorul național pentru date în sănătate, soluții 

digitale în infrastructura din sănătate (ex.: digitizare internă 

și externă a instituțiilor medicale), uniformizarea fluxurilor 

informaționale. 

OP 2 – O Europă mai verde 

 

Energie 

Eficiență energetică 

Sprijinirea marilor întreprinderi, respectiv a IMM-urilor, în 

acțiunile de îmbunătățire a eficienței lor energetice, prin 

proiecte demonstrative și de eficientă energetică în IMM-uri 

și măsuri de sprijin adiacente și proiecte de eficiență 

energetică în întreprinderile mari și măsuri de sprijin 

adiacente. 

Îmbunătățirea eficienței energetice în clădiri publice și 

rezidențiale, inclusiv prin utilizarea unor surse alternative de 

energie, precum și consolidarea clădirilor, în funcție de 

riscurile identificate. 

Îmbunătățirea eficienței energetice în domeniul încălzirii 

centralizate pe baza de combustibili alternativi/SACET de 

condominiu. 

Sisteme și rețele 

inteligente de 

energie 

Promovarea  utilizării  de  echipamente  și  sisteme 

inteligente pentru asigurarea calității energiei electrice. 

Implementarea de soluții digitale pentru localizarea/ izolarea 

defectelor și realimentarea cu energie în mediul rural și 

urban. 

Măsuri de creștere a adecvanței SEN prin investiții în soluții 

de flexibilitate. 

Implementarea de soluții privind stocarea energiei “behind 

the meter”. 
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Apă și apă 

uzată 

Apă și apă uzată 

 

Construirea și reabilitarea rețelelor de canalizare și 

construirea/reabilitarea/modernizare (treaptă terțiară) a 

stațiilor de epurare a apelor uzate care asigură colectarea și 

epurarea încărcării organice biodegradabile în aglomerări 

mai mari de 2.000 i.e., inclusiv soluții pentru un 

management adecvat pentru tratarea nămolurilor rezultat în 

cadrul procesului de epurare a apelor uzate; sisteme 

individuale adecvate de tratare a apelor uzate pot fi 

finanțate, în cadrul proiectelor regionale integrate de apă 

uzată, ca soluții tehnice aplicate punctual și justificat, la 

nivelul anumitor aglomerări, ulterior stabilirii și 

implementării cadrului legal și metodologic de către 

autoritățile responsabile la nivel național. 

Construirea și reabilitarea de sisteme de captare și 

aducțiune, stații de tratare, rețele de transport și distribuire 

a apei destinate consumului uman în contextul proiectelor 

integrate de apă și apă uzată. 

Măsuri necesare pentru eficientizarea proiectelor și 

sustenabilitatea investițiilor (automatizări, SCADA, GIS, 

contorizări, măsuri privind implementarea managementului 

activelor, etc.). 

Pregătirea și gestionarea proiectelor de investiții de apă și 

apă uzată. 

Consolidarea capacității actorilor implicați în sector. 

Managementul 

deșeurilor 
Economie circulară 

Investiții în extinderea sistemelor de colectare separată atât 

în ceea ce privește colectarea din poartă în poartă a 

deșeurile reciclabile și a biodeșeurile, dar și colectarea 

deșeurile textile și deșeurile periculoase menajere 

(echipamente  mobile  de  colectare,  mașini  pentru 

colectarea separată, infrastructura suport pentru colectarea, 
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transportul deșeurilor și stocarea temporară, inclusiv centre 

de colectare prin aport voluntar). 

Investiții privind valorificarea materiala a deșeurilor (stații 

de sortare, stații de compostare și instalații de digestie 

anaerobă). 

Investiții privind instalații de tratare a deșeurilor reziduale, 

inclusiv îmbunătățirea instalațiilor TMB existente. 

Investiții individuale suplimentare pentru închiderea 

depozitelor de deșeuri neconforme. 

Întărirea capacității instituționale a actorilor din sector 

(MMAP, ANPM, UAT, ADI-uri, ANRSC) în vederea 

accelerării tranziției spre economia circulară. 

Biodiversitate Biodiversitate 

Îmbunătățirea accesului administratorilor/custozilor 

siturilor Natura 2000  la  servicii  de  asistență  tehnică 

specializată pentru elaborarea sau revizuirea Planurilor de  

management  a  siturilor  Natura  2000/Planuri  de acțiune 

pentru specii, pentru toate tipurile de habitate (inclusiv cele 

din mediu marin), prioritate la finanțare având planurile de 

management ale siturilor aflate în arealul proiectelor de 

infrastructură. 

Menținerea/îmbunătățirea stării de conservare a speciilor și 

habitatelor prin măsuri de conservare specifice prevăzute în 

planurile de management al siturilor Natura 2000, planuri 

de acțiune pentru specii și, după caz, a ecosistemelor 

degradate și a serviciilor furnizate în afara ariilor naturale 

protejate. 

Facilitarea accesului autorităților si entităților cu rol în 

managementul biodiversității la servicii de asistență tehnică, 

cercetare și echipamente pentru îmbunătățirea nivelului de 

cunoaștere a biodiversității și a ecosistemelor (ex. realizarea 
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de studii științifice) și consolidarea capacitații de 

management al rețelei Natura 2000 și al altor arii naturale 

protejate de interes național. 

Poluarea 

aerului 
Calitatea aerului 

Dotarea  Rețelei  Naționale  de  Monitorizare  a  Calității 

Aerului cu echipamente noi, prin înlocuirea sau actualizarea 

echipamentelor existente de măsurare a poluanților uzate din 

punct de vedere moral și tehnic, astfel încât să se continue 

conformarea cu cerințele de asigurare și controlul calității 

datelor și de raportare a RO la CE, conform prevederilor 

directivelor europene. 

Riscuri 
Managementul 

riscurilor 

Amenajarea  complexă  a  bazinelor  hidrografice  prin 

utilizarea infrastructurii verzi sau prin adaptarea, 

construirea ori reabilitarea infrastructurii existente de 

gospodărire a apelor și îmbunătățiri funciare adaptate la 

noile practici UE, inclusiv cele privind asigurarea 

conectivității laterale și/sau transversale a râului. 

Dezvoltarea infrastructurii de monitorizare, avertizare și 

alarmare a fenomenelor hidro-meteorologice severe 

(inundații și secetă) pentru evaluarea și gestionarea durabilă 

a resurselor naturale, inclusiv activități în scopul 

conștientizării publice. 

Consolidarea capacității administrative pentru asigurarea 

implementării  directivelor europene în domeniu. 

Continuarea măsurilor de limitare a efectelor negative ale 

eroziunii costiere. 

Sprijinirea  măsurilor  pentru  sistemul  de  gestionare  a 

riscurilor, inclusiv creșterea rezilienței la nivel național și 

adaptarea continuă la realitatea operațională. 

Poluarea 

solurilor 
Situri contaminate 

Sprijinirea   procesului   de   inventariere   și   investigare 

preliminară și detaliată a siturilor Potențial contaminate, (în 
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principal prin dezvoltarea unei baze de date și a unei 

platforme GIS care să permită actualizarea permanentă. 

Remedierea   siturilor   contaminate   orfane   aflate   în 

proprietatea autorităților publice sau puse la dispoziția 

acestora de către proprietar, asigurarea calității factorilor 

de mediu, în vederea protejării sănătății umane și mediului, 

inclusiv monitorizare postremediere a acestora.. 

 

Spații urbane 

degradate 

Regenerare urbană 

Regenerarea spațiilor urbane degradate prin investiții în 

infrastructura verde în zonele urbane și/sau reconversia 

funcțională a acestora. 

Transporturi Mobilitate urbană 

Dezvoltarea infrastructurii urbane curate (infrastructuri de   

transport,   ciclism,   material   rulant, combustibili 

alternativi). 

Dezvoltarea unor culoare de mobilitate. 

Realizarea de infrastructuri specifice pentru combustibili 

alternativi. 

Dezvoltarea și modernizarea rețelei de transport public de 

metrou în regiunea București Ilfov. 

Dezvoltarea   transportului   metropolitan   precum   și 

îmbunătățirea calității serviciilor pe calea ferata prin 

asigurarea unor mijloace de transport ecologice pentru 

transportul călătorilor, precum și infrastructură pentru 

transportul public, sisteme inteligente de transport pentru 

transport public, ciclism și infrastructură de transport 

pietonal, dezvoltarea și optimizarea sistemelor de transport 

public, inclusiv: modernizarea, extinderea liniilor de 

tramvai, achiziționare, modernizare material rulant 

(tramvaie), achiziționare troleibuze, autobuze, modernizare, 

echipare depou, e-ticketing. 
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Acvacultură 
Pescuit și 

acvacultură 

Sprijinirea activităților de pescuit durabile din punct de 

vedere economic, social și al mediului. 

Promovarea activităților sustenabile de acvacultură. 

Promovarea marketingului, calității și valorii adăugate a 

produselor  din  pescuit  și  din  acvacultură,  precum și 

procesarea acestor produse. 

OP 3 – O Europă mai conectată prin creșterea mobilității și conectivitatea TIC regională 

Conectivitate 

Dezvoltarea 

infrastructurii de 

transport, în 

special pe rețeaua 

principală, precum 

și conexiunea 

regiunilor la rețeaua 

TEN-T prin 

realizarea 

variantelor 

ocolitoare și a 

racordurilor lipsă, 

care va permite o 

mai bună 

interconectare a 

regiunilor, dar și a 

României cu alte 

State Membre 

Creşterea  accesibilităţii  regiunilor  și  populației  prin 

construcția/modernizarea rețelei rutiere și feroviare, la 

standarde europene, în special la nivelul rețelei TEN-T. 

Finalizarea   tronsoanelor   rutiere   inițiate   anterior   și 

continuarea investițiilor în dezvoltarea rețelei TEN-T 

centrale  și  globale  pentru asigurarea accesibilității la 

piețele internaționale. 

Reabilitarea și modernizarea drumurilor naționale care 

asigură conectivitatea zonelor cu o accesibilitate redusă. 

Realizarea de legături rutiere secundare reabilitate și nou 

construite către rețeaua rutieră și nodurile TEN-T 

(drumuri județene), inclusiv de tip descărcări autostradă. 

Îmbunătățirea sistemului de management al infrastructurii 

rutiere și a condițiilor de siguranță. 

Finalizarea investițiilor inițiate pe tronsoanele feroviare 

care asigură conectivitatea cu piețele internaționale, în 

coordonare cu proiectele propuse spre finanțare în CEF, 

îmbunătățirea condițiilor de management și control al 

traficului feroviar; implementarea unui mixt de măsuri de 

reformă și optimizare a serviciilor. 

Creșterea atractivității transportului naval prin 

îmbunătățirea condițiilor de navigație prin investiții în 

infrastructura portuară și prin investiții în căi navigabile. 
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Creșterea atractivității transportului intermodal pentru 

atragerea unui volum crescut de mărfuri manipulat în 

terminale intermodale (inclusiv în porturi). 

OP 4 – O Europă mai socială prin implementarea Pilonului european al drepturilor sociale 

Educație 

Educație 

Investiții pentru îmbunătățirea accesibilității, calității și 

caracterului abordabil, din punctul de vedere al costurilor, 

ale educației și îngrijirii copiilor preșcolari, inclusiv ale 

infrastructurii aferente. 

Investiții pentru a preveni abandonul școlar timpuriu, 

prin introducerea: unei abordări centrate pe elev, pentru 

copiii expuși acestui risc, a unor programe „A doua șansă”, 

flexibile, dar și a unor servicii relevante de consiliere și 

orientare profesională, concomitent cu îmbunătățirea 

competențelor cadrelor didactice, astfel încât să poată să 

acorde atenția necesară copiilor din grupurile 

vulnerabile/dezavantajate. 

Investiții pentru a ameliora calitatea educației și formării 

profesionale, astfel încât să se adapteze evoluțiilor 

înregistrate pe piața forței de muncă, inclusiv formările 

necesare și furnizarea de echipamente specifice. 

Investiții pentru a sprijini dezvoltarea unor metode și 

tehnici de predare inovatoare și eficace 

Infrastructura 

educațională 

Îmbunătățirea  accesului  la  educație  prin  construire/ 

reabilitare/modernizare/dotare pentru toate tipurile de 

instituții de educație (preșcolar, învățământ primar, 

secundar, terțiar centre de educație și formare 

profesională/învățământ dual, etc.). 

Ocupare 
Accesul pe piața 

muncii 

Integrarea tinerilor pe piața muncii 

Asigurarea accesului la ocupare pentru categoriile 

vulnerabile, inclusiv creșterea ocupării femeilor. 
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Dezvoltarea culturii antreprenoriale, sprijinirea 

antreprenoriatului și a economiei sociale. 

Dezvoltarea mecanismelor  de anticipare a competențelor și 

de monitorizare a politicilor active de ocupare. 

Dezvoltarea dialogului social și implicarea partenerilor 

sociali în implementarea politicilor de ocupare, inclusiv 

prin creșterea capacității acestora. 

Asigurarea  unui  mediu  de  lucru  sigur  și  sănătos  și 

promovarea îmbătrânirii active. 

Creșterea participării la învățarea pe parcursul întregii 

vieți pentru asigurarea tranzițiilor pe piața muncii și a 

mobilității profesionale a angajaților. 

Sănătate Sănătate 

Investiții pentru construirea spitalelor regionale și 

infrastructuri spitalicești noi cu impact teritorial, inclusiv: 

implementarea planului de tranziție, acțiuni de 

instituționalizare/bugetare a spitalelor regionale, acțiuni de 

operaționalizare a spitalelor regionale, elaborarea și 

implementarea planului de formare a personalului. 

Dotarea și/sau modernizarea infrastructurii: cabinetelor 

medicilor de familie, a centrelor/compartimentelor unde se 

furnizează servicii de asistență medicală comunitară, în care 

se furnizează servicii de asistență medicală școlară, inclusiv 

servicii de asistență stomatologică. 

Dotarea/ extinderea/ modernizarea/ reabilitarea 

infrastructurii   publice: a unităților sanitare/altor structuri 

publice care desfășoară activități medicale de tip 

ambulatoriu, a centrelor regionale de screening (ex. cancer 

mamar, cancer colorectal, cancer col uterin, etc.). 

Dezvoltarea de instrumente de suport care să faciliteze 

creșterea accesibilității și eficacității serviciilor de asistență 

medicală primară și integrarea cu serviciile de asistență 

medicală comunitară. 
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Servicii de reabilitare, paliație și îngrijiri pe termen lung 

adaptate  fenomenului  demografic  de  îmbătrânire  a 

populației și profilului epidemiologic al morbidității. 

Investiții în infrastructură și servicii care vizează: unitățile 

sanitare dedicate serviciilor esențiale pentru afecțiuni 

complexe; structurile sanitare care au atribuții în 

prevenirea, controlul, diagnosticul și supravegherea bolilor 

transmisibile, inclusiv în epidemii, pandemii, controlul și 

supravegherea infecțiilor asociate actului medical și a celor 

implicate în sănătatea publică; sistemul național de 

transfuzii, inclusiv a infrastructurii de testare a sângelui 

și/sau procesare a plasmei. 

Implementarea de programe de screening populațional/ 

diagnosticare și tratament al stadiilor incipiente în special 

pentru persoane aparținând grupurilor vulnerabile. 

Măsuri privind diagnosticarea precoce și/sau tratament, 

precum și creșterea capacității de îngrijire medicală a 

pacientului critic prenatal/ neonatal/ postneonatal. 

Măsuri destinate controlului infecțiilor asociate actului 

medical 

Măsuri   destinate   creșterii   eficacității   serviciilor   de 

laborator. 

Incluziune 

socială 

Sprijinirea 

incluziunii și 

promovarea 

dreptului la 

demnitate socială 

Acoperirea nevoii de servicii sociale primare î n  mediul 

rural (rețele de asistenți sociali, servicii sociale pentru 

îngrijirea persoanelor vârstnice, rețea de asistență medicală 

comunitară). 

Extinderea rețelei de servicii de îngrijire de zi (inclusiv 

servicii de recuperare și respiro pentru copiii cu 

dezabilități), pentru copiii aflați în risc de separare de familii 

și pentru persoanele adulte cu dezabilități. 
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Creșterea capacității serviciilor de îngrijire a persoanelor 

vârstnice la domiciliu pentru mediul urban, centrelor de 

găzduire și de integrare pentru migranți, serviciilor pentru 

victimele violenței domestice și ale traficului de persoane. 

Dezvoltarea  unei  rețele  de  suport  pentru  persoanele 

vârstnice izolate/fără susținători legali și dezvoltarea de 

programe de voluntariat la nivel local. 

Sprijinirea    autorităților    locale    pentru    clarificarea 

situației juridice a așezărilor informale, pentru diagnoza 

socială în cadrul comunității și pentru nevoia de locuire în 

cazul calamitaților și pentru punerea în aplicare a 

strategiilor DLRC. 

Dezvoltarea  rețelei  de  servicii  pentru  persoanele  cu 

adicții și persoanele fără adăpost, pentru sprijinirea 

persoanelor post-detenție, de suport pentru încadrarea 

persoanelor cu dezabilități, de servicii mobile de recuperare 

pentru persoanele cu dezabilități. 

Crearea  serviciilor  de  suport pentru asistarea deciziei 

pentru persoanele cu capacitate restrânsa de exercițiu. 

Sprijinirea   persoanelor   cu   dezabilități   în accesarea 

echipamentelor și tehnologiilor asistive, a familiilor 

monoparentale, a participării copiilor școlari în tabere de 

creație/sportive. 

Consilierea și orientarea tinerilor în proces de 

dezinstituționalizare și a copiilor cu probleme legate de 

comportament. 

Asigurarea de ajutor material sub forma de alimente, 

produse igiena, pachet pentru copil și masă caldă pentru 

persoanele dezavantajate. 
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Creșterea  calității  serviciilor  sociale  prin asigurarea 

specializării/ perfecționării  specialiștilor  din  domeniul 

social. 

Dezvoltarea infrastructurii de locuințe sociale în mediul 

urban. 

Dezvoltarea  infrastructurii  de  servicii  de  recuperare 

pentru veterani. 

Dezvoltarea unei infrastructuri specifice pentru protejarea 

memoriei victimelor Holocaustului și promovarea 

nondiscriminării. 

OP 5 – O Europă mai aproape de cetățeni prin promovarea dezvoltării durabile și integrate a 

zonelor urbane, rurale și de coastă și a inițiativelor locale 

Dezvoltare 

urbană 

Dezvoltare     

urbană 

integrată 

Investiții în municipiile reședință de județ, inclusiv zonele 

funcționale, cu scopul de a consolida capacitatea de 

planificare și coordonare pentru gestionarea investițiilor 

urbane integrate, pentru a genera creștere economică, 

inovare  și  productivitate,  precum și pentru  a asigura 

accesul la noi locuri de muncă și servicii publice de bază la 

nivel local, în linie cu potențialul de creștere al acestora și 

în baza unei abordări personalizate. 

Investiții în zonele urbane de mici dimensiuni (municipii și 

orașe), inclusiv zonele funcționale, pentru asigurarea unui 

standard de viață minim acceptabil pentru toți cetățenii și 

creșterea rezilienței și potențialului de dezvoltare a acestora.  

Investiții  în  regenerarea  fizică  și  securitatea  spațiilor 

publice urbane. 

Patrimoniu       

și turism 

 

Investiții în 

Investiții   în   infrastructura   turistică,   inclusiv   în   noi 

tehnologii, dezvoltarea unei rețele de destinații turistice 

competitive, precum și creșterea calității serviciilor. 
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patrimoniul 

cultural, natural 

și turism 

Investiții  de  conservare  și  restaurare  a  patrimoniului 

cultural (cetăți medievale, mănăstiri și biserici, centre 

etnografice, monumente arheologice, case memoriale, alte 

măsuri de recunoaștere a valorilor naționale, etc.). 

Dezvoltare 

teritorială 

integrată 

Dezvoltare 

teritorială 

integrată 

Continuarea   implementării   Strategiei   Integrate   de 

Dezvoltare Durabilă a ITI Delta Dunării și implementarea 

Strategiei ITI Valea Jiului. 

Finanțarea strategiilor DLRC pentru comunități urbane cu 

peste 20.000 de locuitori. 
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3. CONTEXTUL REGIONAL 

 
Planul de Dezvoltare Regională Sud - Est 2021-2027 se afla la momentul elaborării prezentei 

strategii în etapa de pregătire, fiind disponibile versiuni de lucru ale analizei economico-sociale, 

analizelor SWOT și strategiei de dezvoltare regională (mai 2020). 

Viziunea dezvoltare a regiunii (versiunea draft a strategiei din luna mai 2020) este: Regiunea 

Sud - Est va fi un spațiu competitiv, durabil și incluziv, unde îți vei dori să locuiești, să lucrezi și să 

investești. Obiectivul general este: Derularea în regiune a unei dezvoltări echilibrate printr-un 

proces de creștere economică durabil, favorabil incluziunii sociale, care să conducă la creșterea 

standardului de viață și reducerea decalajelor de dezvoltare intra și inter regionale. 

Astfel, pare să existe o coerență la nivelul planificării regionale, în contextul în care viziunea 

formulată în Planul de Dezvoltare Regională (PDR Sud - Est) pentru perioada 2014-2020 (care este 

în vigoare până la momentul actualizării următorului document strategic regional), este următoarea: În 

anul 2022 Regiunea Sud - Est va fi un loc mai atractiv pentru a investi, a lucra și a locui! 

Prioritățile ș i  obiectivele specifice ale regiunii, conform versiunii draft (mai 2020) a strategiei 

de dezvoltare regională Sud - Est 2021-2027 sunt: 

P.1. Dezvoltarea unei economii competitive: 

O.S. 1.1. Stimularea capacităților de inovare-cercetare și promovarea adoptării tehnologiilor 

avansate 

O.S. 1.2. Sprijinirea înființării de noi firme, competitive și sustenabile, în domenii de interes local 

și regional 

O.S. 1.3. Îmbunătățirea competitivității firmelor prin creșterea productivității în domenii cu 

valoare adăugată 

O.S.  1.4.  Îmbunătățirea  competitivității prin creșterea accesului la serviciile tehnologiei 

informației și comunicațiilor 

O.S. 1.5. Creșterea competitivității și sustenabilității industriilor culturale și creative 

O.S. 1.6. Creșterea competitivității economice în mediul rural 



 STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI PUFEȘTI PENTRU PERIOADA 2021-2027 

44 

O.S. 1.7. Sprijinirea valorificării potențialului turistic existent 

P.2. Dezvoltarea capitalului uman: 

O.S. 2.1. Creșterea ocupării în rândul grupurilor vulnerabile și a tinerilor 

O.S. 2.2. Îmbunătățirea accesului și participării la educație și formare de calitate 

O.S. 2.3. Creșterea accesului la un act și sistem medical de calitate, eficient, modern 

O.S. 2.4. Combaterea sărăciei și promovarea incluziunii sociale prin regenerarea zonelor rurale și 

urbane aflate în declin 

P.3. Protejarea mediului și optimizarea utilizării resurselor:  

O.S. 3.1. Sprijinirea și promovarea eficienței energetice 

O.S. 3.2. Promovarea managementului durabil al apei 

O.S. 3.3. Promovarea tranziției către economia circulară 

O.S. 3.4. Promovarea adaptării la schimbările climatice și prevenirea riscurilor 

O.S. 3.5. Îmbunătățirea protecției și conservării biodiversității și reducerea poluării 

P.4. Dezvoltarea unei infrastructuri moderne, inteligente, reziliente și durabile 

O.S. 4.1.   Creșterea accesibilității, conectivității și siguranței prin realizarea de investiții în 

infrastructura de transport 

O.S. 4.2.  Îmbunătățirea accesului la infrastructura de comunicații de mare viteză 

O.S.  4.3.  Reducerea  emisiilor  de  carbon  prin  realizarea  și   implementarea  planurilor  de 

mobilitate urbană 

O.S. 4.4. Asigurarea condițiilor de dezvoltare în mediul urban, prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

O.S. 4.5. Asigurarea condițiilor de dezvoltare în mediul rural, prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

Strategia de Specializare Inteligentă a regiunii Sud - Est (RIS 3) stabilește un număr de 6 

domenii de specializare inteligentă ale regiunii, respectiv: 

• Agro-alimentar 

• Textile și noi materiale avansate 
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• Biotehnologii 

• Mediu și Energie 

• Tehnologia Informațiilor și Comunicațiilor (IT&C) 

• Turism pentru stil de viață sănătos 

Prioritățile orizontale pentru specializarea regională sunt: 

P.1. Dezvoltarea competențelor de inovare în rândul noilor generații: 

1.1 Promovarea parteneriatelor între instituțiile de învățământ regionale pentru sincronizarea 

ofertei de pregătire cu nivelul actual al inovării în domeniile prioritare smart 

1.2. Facilitarea schimburilor între elevi, studenți, masteranzi, doctoranzi și firmele inovatoare 

din sectoarele prioritare smart 

1.3  Promovarea  parteneriatelor  cu instituțiile  de  învățământ regionale  pentru  dezvoltarea 

activităților extrașcolare, promovarea creativității și atitudinii inovative 

P.2. Sprijinirea întreprinderilor inovative din Regiunea Sud - Est: 

2.1. Sprijin pentru transformarea ideilor inovative în idei de afaceri 

2.2. Dezvoltarea(crearea, extinderea, dotarea și acreditarea) infrastructurilor de TT și PST și a 

competențelor personalului propriu acestora pentru a diversifica oferta de servicii de transfer 

tehnologic și a comercializa rezultatele cercetării 

2.3. Sprijin pentru implementarea de către IMM inovative a unor instrumente financiare 

2.4. Sprijin pentru implementarea de către IMM și clustere a unor investiții directe pentru 

dezvoltarea tehnologica, a economiei durabile și incluzive 

P.3 Sprijinirea inițiativelor de clusterizare și internaționalizare 

3.1. Crearea și consolidarea rețelelor de afaceri și a clusterelor regionale 

3.2. Promovarea cooperării interregionale (în special Platformele Tematice S3) și 

internaționalizarea afacerilor  

3.3. Atragerea investițiilor străine directe în domenii prioritare smart 
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II. Profilul comunității – Prezentarea generală a comunei Pufești 

 

1. AȘEZARE GEOGRAFICĂ 

 

Comuna Pufeşti este o entitate administrativ-

teritorială situată în partea nordică a Judeţului Vrancea la 

35 km de Municipiul Focşani şi 15 km de Oraşul Adjud 

a cărei coordonate geografice sunt: 

 45 grade 59 minute 59 secunde latitudine N,  

 27 grade 12 minute 13 secunde longitudine E. 

Cu o suprafaţă 4855,75 ha unitatea administrativă 

este limitată de: 

 la N Comuna Rugineşti, 

 la E albia minoră a Râului Siret, 

 la S teritoriul Oraşului Mărăşeşti,   

 la V şi NV Comuna Păuneşti. 

Aşezată în plină zonă de luncă a Râul Siret, la baza sud – estică a Platformei Zăbrăuţi, este 

compusă din următoarele subunităţi administrative: 

 Localitatea Pufeşti – centru administrativ, 

 Localitatea Ciorani, 

 Localitatea Domneşti Sat, 

 Localitatea Domneşti Târg. 
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2. ISTORIC 

Din cele mai vechi timpuri, terasele largi ale Siretului ce se continuă cu platourile a căror 

înclinare lină spre est ale Platformei Zăbrăuţ, au constituit elemente majore ce au atras stabilirea 

comunităţilor umane încă din neolitic (cca. 4 500 ani Î. de Hr.). 

Avantajele cadrului natural privind practicarea principalelor îndeletniciri: cultivarea plantelor, 

creşterea animalelor, pescuitul, vânatul, meşteşugurile, au constituit principalele motive în alegerea 

acestor locuri pentru aşezări stabile.  

Densitatea populaţiei şi îndeletnicirile acestora a suscitat interesul arheologilor care au început în 

1957 o campanie activă de studii şi săpături arheologice în zonă.  

 Descoperirile arheologice s-au materializat prin obiecte aparţinând epocilor Hallstat B., 

Bronzului – Cultura Basarabi Ic3 – Ic2, Eneolitic – Cultura Cucuteni A – B, Epoca daco – romană 

secolele III – IV.  

Aşezările din întreaga zonă sunt atestate documentar abia în secolul al XVII-lea, primul sat 

menţionat în analele scrise fiind Ciorani (1623), printr-un act de vânzare – cumpărare. Însăşi toponimia 

locală demonstrează apariţia şi dezvoltarea localităţilor, de exemplu Loc. Domneşti îşi are originea la 

curtea şi castelul domnitorilor E. Dabija şi Gh. Duca.  

Localitatea Domneşti Tîrg a luat fiinţă în a doua jumătate a sec. al XIX-lea ca urmare a aşezării 

sale pe vadul comercial din Valea Siretului prin care tranzitau din sud spre nord diferite mărfuri încă din 

perioada anterioară voivodatelor şi cnezatelor. Populaţia autohtonă era reprezentată prioritar din români 

– moldoveni dar pe lângă aceştia şi-au găsit locul evrei şi armeni unanim recunoscuţi pentru 

preocupările lor comerciale şi culturale, având în proprietate prăvălii în care practicau schimbul şi 

vânzarea de mărfuri provenite fie din ţară fie din străinătate. 

Poziţia geografică de la întretăierea drumului comercial cu cele practicate de vestiţii oieri în 

drumul transhumanţei lor, a dus în decursul anilor la îndeletniciri permanente şi constante ale populaţiei: 

cultivarea plantelor în special viţa de vie, creşterea animalelor preponderent ovinelor (tradiţia mioritică – 

vrânceană), dezvoltarea meşteşugurilor precum olăritul şi cojocăritul.  
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Istoria agriculturii în comuna Pufești  

Din lucrarea lui Ion Ionescu de la Brad aflăm că majoritatea locuitorilor din Domneşti se ocupa 

cu agricultura, comercianţii şi meseriaşii fiind o minoritate. Aproape un sfert de veac mai târziu, în anul 

1893, 234 de locuitori ai satului Domneşti se ocupau cu agricultura, aceştia având în proprietate 391 

stupi de albine, 8 erau meseriaşi, 33 comercianţi, 11 cu profesiuni liberale şi 15 servitori. Putem trage 

următoarele concluzii: ocupaţia agricolă specifică mediului rural este prezentă şi astăzi, cum este firesc; 

se relevă structura de târg prin cei 33 de comercianți şi cele 11 profesiuni liberale; existenţa curţilor 

domneşti/boiereşti, confirmată prin cei 15 servitori. În anul 1895, 150 de persoane erau cultivatori, 

dispunând de următorul inventar agricol: 3 maşini de treierat, cu abur ; una de bătut porumb, cu aburi ; 

20 de pluguri din lemn şi 24 pluguri din fier, 3 tăvăluguri, 1 moară de apă, şi 2 maşini de vânturat. Se 

creşteau, următoarele animale: 953 de vite, din care 351 de boi şi 272 de vaci, 162 de cai, 78 de oi, 15 

capre şi 153 de porci. 

Locuitorii comunei Pufeşti lucrau terenul agricol cu 112 pluguri din lemn şi 2 din fier ; deţineau 

şi obţineau produse animaliere de la 630 de vite (din care 350 de boi şi 280 de vaci), 655 de oi şi 130 de 

porci, la care se adaogă şi 90 de cai. 

Domnitorul Alexandru Ioan Cuza, reformatorul României, a încercat să pună o amprentă pozitivă 

si asupra domeniului agricol. ,,Claca este desfiinţată pentru de-a pururea şi de astăzi voi sînteţi 

proprietari liberi pe locurile supuse stăpânirii voastre. ”Domnitorul devine binefăcătorul ţăranilor: ,,Te 

numim Părintele cel binevoitor şi slobozitorul neamului ţărănesc. ”Cu toată această deschidere, muncile 

agricole şi veniturile insuficiente, făceau ca traiul să fie unul extenuant. În acest context, în anul 1898, 

muncitorii agricoli de pe moşia Domneşti, vor intra în greva. Astfel de manifestări au avut loc în multe 

sate vrâncene. A mai existat o împroprietărire, în anul 1881, cunoscută sub numele ,,a însurăţeilor’’.  

Viaţa rurală era una grea, reformele agricole nereuşind substituirea problemelor, sătenii lucrând 

pe marile proprietăţi, veniturile din gestionarea terenului propriu fiind insuficiente. Pentru a obţine 

recolte de pe un hectar de păioase, ţăranii munceau 6 zile şi jumătate cu vitele sau 17 zile jumătate 

manual, la care se mai adăugau încă 11 zile cu palmele, adică 28 de zile. La sfârşitul sec. al XIX –lea şi 

începutul sec. al XX-lea munca, era insuficient plătită: cel mult 59 de lei pentru 1 ha. de păioase, minim 
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40 lei, în medie 46 de lei. Salariul cel mai mare al unui ţăran era 2 lei şi 10 bani, acesta scăzând până la 

1,15 lei pentru angajamentele făcute iarna, în termen mediu câştigul zilnic fiind de 1,35 lei după 

contracte şi 1,65 lei după preţurile curente. Porumbul se semăna cu mâna prin aruncarea boabelor, peste 

terenul pregătit. Pentru cultivarea unui hectar de pământ cu porumb, erau necesare 34 de zile lucrate cu 

palmele şi 5 zile cu vitele. În aceste condiţii, nu e de mirare numeroasele frământări sociale din anii 

1888, 1899 şi 1904, de pe întregul teritoriu al ţării, toate ca un preambul al Răscoalei de la 1907.  

Pe 7 martie 1907, nu doar sătenii din comuna Pufeşti, dar şi cei din Moviliţa, Pădureni, Crucea 

de Jos, în total 4000 de oameni, s-au strâns în curtea moşiei Găvani din Pădureni, cerând reducerea 

aranjamentelor agricole. În zile următoare au fost arestaţi peste 100 de răsculaţi, iar armata era pregătită 

să intervină în forţă.  

Autorităţile au încercat elaborarea unui pachet legislativ ce va fi întâmpinat Camerei Deputaţilor 

şi Senatului în anul 1908, cu scopul atenuării fricţiunilor existente între clasele sociale şi desfiinţării 

marilor proprietăţi, dar menţinând sistemul latifundiar. Legislaţia admitea ca învoială banii sau dijma ; 

începerea dijmăritului la maximum 15 zile după încheierea recoltării. 

Moşierii pretindeau muncă în natură sau diferite sume de bani ce depăşeau cuantumul stabilit 

prin lege, au provocat protestul ţăranilor nu doar din comuna Pufeşti, ci şi a vecinilor de la Păuneşti. 

Aceştia au depus petiţii la Prefectura judeţului Putna, în care se arătau abuzurile contesei Divonné, ce 

deţinea teren agricol în proprietate, pe teritoriul celor două comune.  

În anul 1921, are loc o nouă reformă agricolă, a cărei aplicare s-a desfăşurat pe o perioadă de 

peste 10 ani, iar în unele localităţi din fostul judeţ Putna nu s-a concretizat nici până în anul 1944. Din 

acest judeţ au fost expropriați 135 de moşierii, ce deţineau 45 000 hectare. Ţăranii au fost 

împroprietăriţi, din aceste terenuri cu 29 592 ha, adică 65,76 % din proprietăţile latifundiarilor.  

În comuna Pufeşti, locuitorii au fost împroprietăriţi prin exproprierea moşierilor Mavrocordat şi 

Săbăreanu. Au primit teren la „Poligon”, pufeştenii şi cei din Ciorani, iar domneştenii la „grădina 

bulgarilor”. Cei doi latifundiari, au rămas proprietari ai unor suprafeţe însemnate de teren agricol. 

Concret, au fost împroprietăriţi 486 de locuitori ai comunei cu 1134 ha. 
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Comuna Suprafaţa (ha) Nr. împroprietăriţi 

Pufeşti 538 ha 335 

Domneşti 596 ha 151 

Total 1134 ha 486 

Sursa: I., Cherciu, Vrancea şi Ţinutul Putnei – o lume de altădată. 1921- 1945, Ed. Andrew, Focşani, 2005, p. 119 

Reforma s-a desfăşurat până în 1927, prin intermediul unor Consilierate agricole (create în 

1918). Aceste instituţii aplicau reforma prin intermediul unor specialişti de profesie ingineri sau 

tehnicieni agricoli, ce au colaborat cu primăriile în mod excepţional. Pentru regiunea agricolă II 

Mărăşeşti, responsabil cu măsurarea terenului şi aplicarea legii în spiritul său era Gheorghe Tita (Tiţă?).   

În urma reconstituirii unor documente de arhivă, au primit teren agricol: din moşia comunei Pufeşti – 

Domneşti (116 ha), dar şi Moviliţa (381 ha), Păuneşti (694 ha); din moşia comunei Domneşti – 

Angheleşti (216 ha), Păuneşti (307 ha), Rugineşti (552 ha); din moşia comunei Păuneşti – Domneşti 

(308 ha) şi Păuneşti (695ha); Comuna Moviliţa a primit de la Pufeşti 381 ha.  

Efectul reformei agricole din 1921, a constat în ameliorarea nivelului de trai a locuitorilor 

comunei. În 25 de ani de la această schimbare socială, ţăranii au pierdut pământurile. Cauzele, au constat 

în scăderea preţurilor produselor agricole, ca urmare a crizei economice, lipsa utilajelor agricole şi a 

unor credite împovărătoare, cu dobânzi de 40 – 60 %. Agricultorii au devenit dependenţi de aceste 

credite, de moşieri. În aceste condiţii, cuprinşi de disperare au trecut cu forţa la folosirea pădurii 

moşierului Mavracordat.  

Suprafaţa agricolă a comunei Pufeşti, era între anii 1938 – 1939, de 3501 ha, pe care se cultiva: 

grâu, porumb (cultură dominantă), orz, sfeclă de zahăr, zarzavaturi, cânepă, dar şi viţă de vie, pomi 

fructiferi. Terenul agricol, era împărţit astfel: 1333 ha, aflate în proprietatea moşierilor Săbăreanu şi 

Mavrocordat, 153 ha deţinute de 14 familii („chiaburi”), iar 1015 ha lucrate de 854 de familii. Dacă vom 

face un calcul, observăm că, în medie, exista următoarea distribuţie a terenului agricol: fiecărei familii 

de plugari îi revenea puţin peste 1 ha (1, 19), spre deosebire de o familie de chiaburi ce deţinea aproape 

11 ha (10, 92).  
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Munca terenului agricol era îngreunată datorită lipsei utilajelor agricole, pe care ţăranii pufeşteni 

erau nevoiţi sa le împrumute de la moşierii comunei, în schimbul produselor agricole, a prestării unor 

servicii. Inventarul agricol era compus din 480 de atelaje, aflate în proprietatea a 274 familii, iar 580 de 

familii erau lipsite de ajutor, practicând o agricultura cu mijloace rudimentare. Pe întreg teritoriul 

judeţului, existau 75 de tractoare, 91 maşini pentru păioase, 147 maşini prăşitoare, 95 maşini de treierat, 

22 de secerători - legători, 7 autocamioane. La un tractor revenind aproximativ 1012 ha de teren arabil. 

Spre o eventuală comparaţie, în anul 1938, pe terenul arabil din comună lucrau 2 – 3 tractoare 

(proprietari fiind moşierii Săbăreanu şi Mavrocordat).  

În tabelul de mai jos, oferim ca informaţie, suprafaţa totală a localităţii şi suprafaţa arabilă, 

pentru toate cele trei sate componente ale comunei. 

Localitate ST (ha) SA (ha) RST (%) RSTC (%) 

Ciorani 991 663 66,90 14,00 

Domneşti 1 767 768 43,46 16,21 

Pufeşti 1 977 1 562 79, 00 32,98 

Total 4 735 2 993 63,21 % * 

Sursa: Monografia judeţului Putna, 1943, p. 71; date calculate 

ST – suprafaţa totală; SA – Suprafaţa Agricolă; RST% - suprafaţa – procent suprafaţa agricolă din suprafaţa totală a 

loclităţii; RSTC % - Raport suprafaţa agricolă a localităţii din suprafaţa totală a comunei; * - Valoare obţinută prin 

raportarea suprafeţei agricole totale (a întregii comune), la suprafaţa totală a comunei. 

După al II-lea Război Mondial, a început implementarea unei alte reforme agricole. În 20 de 

comune ale judeţului, printre care şi Pufeşti, s-au constituit comitete cu scopul demarării acestei 

reforme. În anul 1944, luna noiembrie, din comitetul constituit la nivelul comunei făceau parte: Ion 

Negrea, Iancu Panfil, Vasile Radu.  Conducătorul acestui comitet era muncitorul dulgher Negrea Ion, 

din satul Domneşti. Acesta, împreună cu ţăranii din satele Pufeşti, Domneşti, Păuneşti şi Moviliţa, au 
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măsurat 1500 de ha teren arabil aflat în proprietatea moşierilor Ionel Săbăreanu şi Mavrocordat 

Vladimir. Suprafaţa a fost împărţită printr-o brazdă în patru tarlale, câte una pentru fiecare sat. Au fost 

împroprietăriţi ţăranii lipsiţi de teren agricol sau cu teren insuficient, precum şi veteranii de război.  

Moșierul Săbăreanu (Pufeşti), a fost expropriat cu 676 ha şi va deceda, în urma unui infarct. Clara 

Mavracordat (Domneşti), a pierdut  204,50 ha., ce au fost împărţite la 360 de plugari, în data de 3 aprilie 

1945, fiecărei familii revenindu-i câte 1,7 ha. 

Principiul „luptei de clasă” a fost motto-ul acestei reforme agrare, ce s-a desfăşurat cu rapiditate 

şi duşmănie împotriva moşierilor. Această reformă a pregătit, de fapt, colectivizarea din anul 1949, un 

prim pas fiind realizat şi prin constituirea Frontului Plugarilor. Organizaţia ţăranilor, apărută în 

decembrie 1944, la care şi-au adus contribuţia comuniştii, a fost condusă de muncitorul Nicolae Duma 

(primul preşedinte), apoi de inginerul basarabean Alexandru Praniţki.  Frontul Plugarilor s-a extins în 

toată ţara, prin organizaţii – filiale, ajungând  la sfârșitul anului 1944, să adune 13 000 de membri, 

numai în Moldova.  În judeţul Putna, Frontul Plugarilor avea peste 6000 de membri constituiţi în 30 de 

organizaţii. În comuna Pufeşti, organizaţia, avea în noiembrie 1944, 76 de membri.   

Întreaga reformă agrară era controlată de Subcomisia Aliată de Control, ce primea note 

informative sub forma unor formulare scrise în limba rusă (!).   

În anul 1945, media loturilor gospodăriilor agricole individuale în satele comunei era de 2,4 ha, 

din care 2 ha reprezentau terenul arabil, iar 0,40 ha islaz comunal.  „Zestrea agricolă” era completată 

printr-un „inventar viu”, format din una pereche vite (vaci, boi, vaci de plug) ce revenea la 6 gospodării; 

vacile pentru lapte, una la 7-8 gospodării. Ovinele, în cadrul comunei, reveneau la 1-2 familii, o oaie.   

Pentru a ne putea realiza o comparaţie, aceasta era inventarul agricol al judeţului:  22 008 ha teren arabil, 

17 576 ha viţă de vie, 7177 cabaline, aproximativ 2000 capete bovine (din care 7783 boi şi 11935 vaci).  

Va urma o perioadă foarte grea, datorată ocupaţiei armatei sovietice, a instabilităţii politice, a 

neajunsurilor datorate conflagraţiei mondiale, a unor manifestări meteorologice extreme (secetă). 

„Populaţia din regiunea Vrancei este îngrijorată din cauza lipsei de porumb. Sunt familii întregi care nu 

au ce mânca. Federala „Putna”, a distribuit la primării, pentru cei mai nevoiaşi, câte 10 kg în schimbul 

altor produse. Porumbul se vinde la speculă, clandestin la suma de 80 000 lei sacul Populaţia satelor  
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este nemulţumită din cauză ca sunt supuşi de autorităţi la foarte multe corvezi, atât cu braţele cât şi cu 

mijloacele de transport, pentru a scoate lemnele de pădure, necesare instituţiilor şi armatelor sovietice”.  

În aceste condiţii, agricultorii a fost nevoiţii să-şi vândă pământurile, drept pentru care, statul va legifera 

redobândirea terenurilor agricole. 

Anul 1949 a reprezentat debutul unei noi forme de organizare pentru activităţile agricole. La 

nivelul judeţului vor fi înființate 30 de centre agricole, ce vor fi dotate cu unelte agricole. Un astfel de 

centru, a fost înfiinţat şi în satul Domneşti.  O altă formă de organizare, a fost şi înfiinţarea în anul 1949, 

din terenul agricol al moşierului Săbăreanu, a G.A.S  Pufeşti (Gospodăria Agricolă de Stat) ; pentru ca în 

anul 1952 în satele comunei se formează „întovărăşirile agricole”. Numai, în satul Pufeşti, 127 de familii 

formau o „întovărăşire agricolă”.  Din comitetul organizatoric al asociaţiei făceau parte Panfil Iancu, 

Fane Grigoraş, Tititi Popovici, aceştia fiind şi promotorii înfiinţării unei Cooperative Agricole de 

Producţie (C.A.P). Prima astfel de asociaţie s-a înfiinţat în anul 1960, cu 130 de familii din satul Ciorani. 

Organizaţia era condusă de Calistrat Popa şi Simionescu Alestire. Un an mai târziu, se vor forma 

organizaţii şi în satele Pufeşti (278 familii) şi Domneşti (118 familii). La 13 martie 1962, la nivelul 

comunei Pufeşti s-a format o singură Cooperativă Agricolă de Producţie, ce reunea 1242 de familii.  

Terenul arabil era lucrat cu 4 tractoare, o batoza, o semănătoare, 30 de pluguri. În 1966, zestrea C.A.P – 

ului s-a mărit considerabil, ajungând la 19 tractoare, 2 batoze, 4 combine, 5 semănători, 5 sape rotative, 

iar în 1988, inventarul mecanizat a crescut la 27 tractoare, 16 combine, 12 semănători, 5 macuri, 10 sape 

rotative.  Toate aceste maşini erau de producţie autohtonă (combinele de tip „Semănătoarea” se fabricau 

la Bucureşti, iar tractoarele la uzina „Tractorul” din Braşov).  

Exista o permanentă preocupare pentru îmbunătăţirea activităţii cu scopul creşterii producţiei 

agricole. În acest sens, aproximativ 130 de ha de teren neproductiv au fost recuperate şi introduse în 

circuitul agricol. 20 de ha au fost obţinute prin defrişarea unor pâlcuri de pădure degradată, prin 

desţelenirea fâneţelor şi păşunilor slab productive. Din albia majoră a Siretului şi Trotuşului s-au 

recuperat  110 ha inundabile. Productivitatea agricolă a fost ridicată şi prin folosirea irigaţiilor. Dacă în 

1962 erau irigate doar 5 ha, în 1966 – 20 ha, în anul 1988, suprafaţa era în jur de 300 ha.   
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Tabel: Cantităţi obţinute (kg/ha), la principele culturi 

An 

Cultura 

Grâu Porumb Floarea soarelui Sfeclă  de zahăr 

1962 1104 kg/ha 2300 kg/ha 1280 kg/ha 11 122 kg/ha 

1966 2200 kg/ha 3130 kg/ha 2020 kg/ha 32 000 kg/ha 

1988 6000 kg/ha 10000 kg/ha - 40 000 kg/ha 

Sursa: I. Apostolescu, Monografia com. Pufeşti, mss, p. 73, 75 – apud Arhiva C. A.P – dispărută. 

Un rol important în activitatea agricolă îl are zootehnia. La înfiinţarea C.A.P, sectorul zootehnic 

se constituia cu: 158 taurine (din care 63 vaci pentru lapte şi junici), 570 ovine, 190 porcine. În anul 

1966, cu 4 ani mai târziu, nr. animalelor va creşte considerabil. Din cele 635 taurine, 170 erau junici şi 

182 vaci pentru lapte. Numărul ovinelor a crescut cu 67 % faţă de anul 1962, ajungând la 1721. 

Efectivul era întregit şi de 135 cabaline. Nu era o herghelie, caii fiind în inventarul C.A.P, dar erau 

crescuţi în gospodăria ţăranilor. Aceştia erau folosiţi la muncile agricole, în special căratul recoltei. 

Fiecare agricultor trebuia să presteze un nr. de zile munca, iar pentru proprietarii de animale acesta era 

mai mic. Exista o proprietate comună, dar şi o proprietate individuală, un lot de teren agricol, pe care îl 

cultiva fiecare, iar producţia obţinută era folosită în gospodăria sa. Animalele din gospodărie erau 

inventariate, iar cele de talie mare (bovinele) erau interzise a se tăia şi comercializa. La sfârşitul anilor 

1980, a intervenit un sistem de plată prin produse agricole. Astfel, pentru a cumpăra de la magazinul 

mixt din sat un anumit produs, pe lângă plata în bani erai nevoit sa mai dai anumite produse (ouă, făină 

de porumb, etc.) sau animale (găini).    

Productivitatea animalieră  a cunoscut şi aceasta creşteri consistente de la data înfiinţării C. A. P 

–ului, în 1962, aşa cum se poate observa din tabelul următor: 
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An 

Produs 

Lapte vacă* Lapte oaie* Lână  (kg) Carne (kg) 

1962 516  litri 31 litri 897 970 

1966 1762 litri 36 litri 3004 47 007** 

1972 1878 litri 39 litri 6800 - 

1988 - 41, 5 litri 18 348 - 

Sursa: I., Apostolescu, Monografia com. Pufeşti, 1988, mss, p. 74 apud Arhiva C.A.P 

Unde: * litri / cap de vacă ; litri/ cap de oaie; ** reprezintă o producţie totală, astfel: 7225 kg carne de ovine, 7533 

kg carne porcine şi 32 249 kg carne de taurine. 

În anul 1949, se înfiinţează Întreprinderea Agricolă de Stat. I.A.S Pufeşti va funcţiona până în 

anul 1982, când prin Decretul Consiliului de Stat va fi înglobat în structura I. A. S Mărăşeşti. Aceasta 

era formată din 5 ferme cultură mare, o fermă legume, 4 ferme zootehnice (din care una de ovine), dintre 

care pe teritoriul comunei o fermă vegetală (Ferma nr. 1 Pufeşti şi Ferma nr. 9 Poligon) şi una 

zootehnică. În anul 1988, în cadrul fermelor I.A.S Pufeşti se obţinea următoarea producţie: 6058 kg/ ha 

grâu, 6000 kg/ha orz, 3800 kg/ha floarea soarelui şi 21 809 hectolitri lapte de la cele 1472 taurine matcă.  

 În anul 1962 I.A.S Pufeşti, avea un inventar mecanizat ce consta în 32 tractoare, 12 combine, 17 

semănători mecanice.  Instituţia a preluat şi conacul Săbăreanu, a construit un castel de apă, locuinţe de 

tip casă şi bloc, o grădiniţă.  

După anul 1990, agricultura din comuna Pufeşti va intra pe alte coordonate, aceleaşi ca în 

întreaga ţară. Terenurile agricole sunt retrocedate, trecându-se de la sistemul de lucru centralizat şi 

mecanizat, la cultivarea pe suprafeţe mici. O dată cu trecerea anilor, populaţia a îmbătrânit, ca urmare o 

parte din terenurile agricole au început să fie arendate şi lucrate mecanizat.  
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În 2012 la nivelul comunei Pufeşti, existau 2393 exploataţii agricole, dominând cum e şi firesc, 

cele cu domiciliul în localitate – 1448, iar 866 sunt din afara comunei (străinaşi). 79 de exploataţii 

agricole au statut juridic. 

În anul 2008, s-au obţinut următoarele producţii: 4900 kg/ha boabe grâu şi 1800 kg/ha floarea 

soarelui, la care se adogă şi 3100 kg/ha rapiţă. Această plantă are o importanţă deosebită în ultimul timp, 

cultura sa realizându-se pentru obţinerea biocombustibilului. Din păcate, anul 2010 nu a fost unul 

favorabil pentru această plantă, ce s-a cultivat pe 30 ha, obţinându-se o medie de 1500 kg/ha. La fel de 

nefavorabil pentru grâu şi porumb a fost şi anul 2012. Grâul s-a cultivat pe 250 ha, în scădere faţă de 

anul 210 – 1948 ha, obţinându-se o medie de 1700 kg/ha. Porumbul s-a cultivat pe 1465 ha, obţinându-

se o medie inferioară de doar 1000 kg /ha. În condiţiile unei fertilizări chimice, a folosirii unor seminţe 

selectate se obţin şi recolte superioare. Putem exemplifica, producţia obţinută în anul 2008 pe terenul 

Parohiei Pufeşti de 5000 kg / ha, spre deosebire de media pe comună de doar 3100 kg/ha. O producţie 

apropiată faţă de cea prezentată anterior de 3500 kg /ha s-a obţinut în anul 2010, când porumbul s-a 

cultivat pe 1315 ha.  

În anul 2010 s-au mai obţinut următoarele cantităţi de produse agricole: grâu – 4200 kg/ha 

(cultivat pe o suprafaţă de 1948 ha); floarea soarelui – 2000 kg/ha (cultivată pe 300 ha); orz (cultivat pe 

20 ha) şi orzoaica (cultivată pe 184 ha) – cu o producţie fiecare de 2000 kg/ha. În acelaşi an, ovăzul de 

primăvară (borceagul)  s-a cultivat pe 30 ha şi a oferit o producţie medie de 1800 kg /ha. Cartofii au fost 

cultivaţi pe aceiaşi suprafaţă – 30 ha, atât în 2010, cât şi în 2012, iar producţia a fost de 2000 kg/ha, 

respectiv 1300 kg/ha. Şi pentru plantele de nutreţ, valorile sunt aceleaşi atât în 2010, cât şi în 2012. S-au 

cultivat pe 260 de ha, astfel: lucerna - 130 ha, fâneţele – 100 ha, sfecla furajeră – 30 ha. În anul 2012 s-a 

mai cultivat orzoaică de primăvară pe 100 ha, obţinându-se o medie de 2000 Kg/ha; ovăz – pe 20 ha, cu 

o medie de 2000 kg/ha, adică o valoare totală de 40 tone.  
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Tabel centralizator cu principalele culturi – valori medii exprimate în kg/ha 

An 

Cultura 

Grâu Porumb 
Floarea 

soarelui 

2008 4900 kg/ha 3100 kg/ha 1800 kg/ha 

2010 4200 kg/ha 3500 kg/ha 2000 kg/ha 

2012 1700 kg/ha 1000 kg/ha 1250 hg /ha 

Sursa: Primăria com. Pufeşti 

Situată într-o zonă cu o pânză freatică de suprafaţă, cultura legumelor reprezintă o îndeletnicire 

pentru agricultorii din comună. Unii agricultori au construit solarii de mari dimensiuni, serele fiind mai 

costisitoare. Atât în 2010, cât şi în 2012, legumele s-au cultivat pe o suprafaţă de 130 ha, obţinându-se o 

producţie de 12000 kg/ha. Mai jos prezentăm situaţia detaliată a suprafețelor şi producţiilor obţinute  

pentru legume: 

Roşii Ceapă Usturoi Varză Ardei 

S C S C S C S C S C 

25 15 30 12 20 8 13 20 10 20 

Unde: S – suprafaţa (ha), C- cantitatea (tone) Sursa: Primăria Pufeşti, an 2012 

Animalele se cresc în gospodării, existând microferme, de capacitate mică si medie. În anul 2012 

se creşteau 1173 ovine şi 415 caprine. La muncile agricole şi cărăuşie sunt folosite 298 cabaline. În 

gospodării pentru ouă şi carne sunt 13626 păsări (într-o mare varietate: păsări obişnuite, raţe, gâşte, 

curcani şi până la  bibilici, păuni, picheri, etc.). Aproape, în fiecare gospodărie nu lipseşte un porc (1370 

de capete). Se mai cresc si 382 bovine. 
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3. RELIEFUL 

Relieful este predominant jos de luncă – albie majoră a râului Siret cu terase ajunse în stare de 

maturitate cu altitudini de 5 – 7 m, 15 – 18 m şi 40 – 45 m, ce demonstrează o îndelungată perioadă de 

eroziune atât în adâncime, cât şi laterală a acestuia, cu forme de acumulare fluvială pe fruntea primei 

terase. 

În partea de V şi NV a comunei, înălţimile cresc ca urmare a existenţei părţii din Glacisul 

Râmnic - Trotuș aflat la rândul lui la baza Piemontului Zăbrăuţi unde altitudinea maximă a teritoriului 

comunei ajunge la 173 m. 

 

4. GEOLOGIE ȘI GEOMORFOLOGIE 

Geologic, teritoriul aparţine interferenţei Depresiunii Bârladului (câmpia şi lunca în E) cu 

unitatea neogenă subcarpatică (piemontul cu glacisul în V) - Piemontul Zăbrăuţi şi Glacisul Râmnic – 

Trotuş. Peste un fundament cristalin este depusă o stivă groasă de peste 3 000 m grosime, alcătuită din 

depozite sedimentare de la paleozoic până la cele mai recente cuaternare.  

Studiind harta geologică a judeţului se poate concluziona că alcătuirea petrografică a teritoriului 

este reprezentată de la E la V prin: depozite aluvionare, Loessoide şi fluvio – lacustre (aparţinătoare 

holocenului) şi depozite fluvio – lacustre şi aluvionare (pleistocen). 
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Legat de structura geologică internă şi mai ales de mişcarea blocurilor din fundament, ce se pun 

în contact pe teritoriu judeţului şi al comunei, sunt de amintit cutremurele de tip vrâncean ce îşi au 

epicentrul aici. 

Geomorfologic. Modificările şi transformările stratului de suprafaţă (a reliefului zonei), depinde 

de natura rocilor, de altitudini, de expoziţia pantelor şi în general de factorii fizico – geografici dar şi 

factorului antropic. Astfel în zona de piemont eroziunea este aproape total redusă, aceasta fiind prezentă 

în special în formaţiuni leossoide.  

În zona de glacis apare eroziunea de suprafaţă, de aluviunile de pantă, ca şi de spălări şi şiroire. 

În zona de luncă joasă a Siretului, ce se remarcă prin exces de umiditate, prin zone mlăştinoase, 

inundaţii, există tendinţa de aluvionare prin divagare. 

5. HIDROGRAFIA 

  

Teritoriul comunei Pufeşti se remarcă prin existenţa ambelor forme de existenţă: 

 ape de suprafaţă – curgătoare şi stătătoare (râuri şi bălţi), 

 ape subterane – freatice şi acvifere. 

Principalule elemente hidrografice ale teritoriului, sunt constituite de Râurile Siret şi Trotuş, 

pâraiele Boul şi Carecna, albiile minore a acestor cursuri de apă sunt puţin chiar foarte puţin meandrate. 

Lăţimea albiei Siretului este de 50 m în amonte şi 100 m în aval, panta scurgerii fiind de 0,1% - 

mică din cauza poziţiei sale în cursul inferior, unde tendinţa de „despletire” este destul de accentuată, 
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creând adevărate braţe. Trebuie amintit că după inundaţiile din 1970 râul Siret şi-a ocupat un vechi 

meandru – albie minoră obligând confluența Trotușului cu Siretul să se deplaseze spre aval cu 7,5 km. 

Regimul de alimentare este specific zonei colinare joase –predominant pluvio – nival, ceea ce se 

răsfrânge în regimul scurgerii cu debit mediu multianual de 2 l/s.     

Pentru Siret volumul maxim de apă scurs pe sezoane se înregistrează în general primăvara 

(aprilie – iunie), iar cel minim iarna (decembrie – februarie), când se scurge în medie cca. 40-45% şi 

respectiv 11-12% din volumul mediu anual (după înregistrările făcute la cea mai apropiată staţie hidro). 

Debitele solide multianuale reprezentate prin aluviuni în suspensie ating valori de 1 t/ha/an. 

Fenomenul de îngheţ: gheaţa la mal, curgerile de sloiuri, se înregistrează iarna şi au o durată 

variabilă cu o medie de 50-60 de zile. Podul de gheaţă apare în medie o dată la doi ani şi are o durată 

maximă de 20 zile. 

În teritoriul comunei, Trotuşul reprezintă unicul emisar important al Siretului deoarece cele două 

pâraie Boul (cu o lungime de 12 km) şi Carecna (26 km lungime) au un caracter temporar. Pârâul Boul 

izvorăşte de glacisul Vilaffranchian (V) şi se îndreaptă spre E pe o lungime de 12 km, având un bazin 

hidrografic de 40 kmp. Pârâul Carecna izvorăşte din Dealul Algheleştilor cu o lungime de 26 km şi un 

bazin hidrografic de 79 kmp. 

La nord de Localitatea Domneşti este Pârâul Anticar, amenajat în timpul Primului Război 

Mondial, care are apă doar în perioadele foarte ploioase. Din categoria apelor stătătoare, face parte lacul 

antropic Călimăneşti aflat în estul comunei. Faptul definitoriu întregii zone este tendinţa accentuată de 

înmlăştinire. 
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6. UTILITĂȚI 

Comuna Pufești dispune de: 

 Reţea energie electrică – comuna este electrificată în totalitate; 

 Reţea de alimentare cu apă potabilă – în localitățile Pufești și Cean; 

 Reţea de canalizare – inexistent; 

 Reţea telefonie fixă – existent 

 Reţea de alimentare cu gaz metan - inexistent; 

 Acces la cablu TV şi Internet – existent; 

 Colectarea deşeurilor – este asigurată bilunar; 

7. CLIMĂ 

Din punct de vedere climatologic, teritoriul se încadrează subclimatului de deal, podiş şi luncă cu 

nuanţe de climă continentală pronunţat cu particularităţi topoclimatice locale în funcţie de:  

 poziţia geografică, 

 existenţa sau absenţa diferitelor forme de vegetaţie, 

 prezenţa sau absenţa apei 

 factorul antropic. 

În general trăsăturile esenţiale ale anotimpurilor sunt acele de vară călduroasă şi secetoasă şi 

iarnă geroasă cu variaţii ale cantităţilor de zăpadă de la un an la altul cu prezenţa Crivăţului viscolind 

zăpada. Elementele climatice definitorii sunt reprezentate prin următoarele valori: 

 radiaţia solară globală medie anuală este de 10 kcal / cm
2
; 

 temperatura aerului medie anuală este de 9 °C din care temperatura medie a lunii iulie 

este de 12 °C, iar a lunii ianuarie de -4 °C; 

 precipitaţiile atmosferice medii anuale sunt de 500 mm. 
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În general iernile sunt caracterizate de ninsori reduse cantitativ şi în general viscolite, iar stratul 

de zăpadă relativ subţire nu durează decât până în prima decadă a lunii martie. 

Specificul general al verii continentală cu accente excesive: călduroasă cu ploi în averse şi de 

scurtă durată. Dinamica atmosferică este determinată de circulaţia dominantă din N, NE şi E din Europa 

extrem estică şi asiatică cu un grad accentuat de continentalism. 

Ca fenomene meteorologice de risc şi impact negativ pot fi amintite: 

 îngheţul la sol primăvara târziu (mai) şi toamna timpuriu (octombrie); 

 seceta – fenomen frecvent şi relativ accentuat în ultimul timp şi mai prelungită ca durată; 

 grindina îşi face apariţia de regulă o dată cu ploaia torenţială după o lungă perioadă de 

secetă. 

8. SOLURILE 

Reprezintă expresia interacţiunii elementelor fizico-geografice: factor petrografic, relief, climă, 

vegetaţie şi nu în ultimul rând, factorul antropic. Datorită acestora, pe teritoriul comunei îşi fac prezenţa 

numeroase tipuri şi subtipuri de soluri: 

 Cernoziomuri a cărui material parental îl reprezintă loess-ul şi depozitele loessoidale, depozite 

nisipoase şi depozite argiloase şi depozite aluviale vechi; 

 Cernoziomuri cambice cu aceleaşi condiţii de formare; 

 Lăcovişte cu un material parental reprezentat de depozite eluviale şi aluvio-proluviale (luturi 

şi argile), local nisipuri; 

 Hidromorfe formate în condiţiile excesului de umiditate (în apropierea bălţilor şi pârielor) de 

lungă durată, subtipurile acestora fiind: sol gleic, lăcovişte, sol negru elinohidromorf şi 

pseudogleic; 

 Halomorfe - sărăturile. 
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Învelişul edafic cuprins între limitele administrative ale comunei, este condiţionat atât de factorii 

naturali, cât și de activitatea antropică. 

Factorii naturali ce condiționează dezvoltarea solurilor, în mod deosebit relieful la nivel micro și 

macroscalar, dar și climatul, determină o modificarea a proceselor pedogenetice, în sensul desfăşurării 

zonale a tipurilor de sol. Concret, stratul aluvionar cu structură granulară de dimensiune mare, expoziţia 

versanţilor, umiditatea și aportul hidrografic, pânza freatică, temperaturile, sunt factori pedogenetici cu 

un aport semnificativ în situaţia existenţială a suportului edafic existent în această zonă. 

Concret, în zonele de luncă ale Trotuşului și Siretului, datorită unui aport hidric maxim, s-au 

format solurile ce nu respectă zonalitatea, caracterizate prin procese de gleizare prin acumularea de 

material aluvionar (formarea, în unele cazuri ale protosolurilor), având un profil de humus cu o 

extensiune verticală minimă. Soluri, de tipul celor desfundate, a caracterizat zona piemontană, de glacis 

subcarpatic, unde au fost înființate plantaţii de viţă de vie. La realizarea acestor plantaţii profilul de sol  a 

fost întors pe o adâncime de aproximativ 30 – până la 50 cm. 

Asupra solurilor aflate în limitele administrative ale comunei Pufeşti s-au realizat mai multe 

studii pedologice și agrochimice, pe baza acestora putându-se întocmi un tabel ce sintetizează 

caracteristicile edafotopului.  

Concluzionând, se observă că solurile cu fertilitate (cernozion cambic, tipic) se localizează pe 

relieful fără declivitate – poduri de terase, lunci neinundabile, având un conţinut humic mijlociu și 

bogat.  

O altă caracteristică a solurilor este reacţia acidă până la slab acidă, dar și neutră, alcalină. 

Textura este una lutoasă, luto – nisipoasă, și cu aluviuni de dimensiuni granulometric variate.  

Agricultori administrează în sezonul rece, înainte de apariţia zăpezii, sau când stratul acesta nu 

are o grosime considerabilă îngrăşământ natural (gunoiul de grajd), iar atunci când posibilităţile 

materiale permit și îngrăşământ chimic, de tipul azotatului, sau altor îngrăşăminte ce conţin fosfor și 

potasiu. 
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Nr. 

crt. 
Clasa de sol Tipul şi subtipul de sol Forma de relief Roca de bază 

1. Molisoluri 
Cernoziom tipic 

Terasele râurilor 

Siretului și Trotuş 

Depozite 

aluvionare (nisip, 

loess, pietriş – cu 

vârstă sensibil 

diferită), origine 

cuaternară, 

recentă. 

Depunere 

structurată, 

coluvială şi 

proluvială 

Cernoziom cambic 

2. Argiluvisoluri 

Brun argiloiluvial tipic 

Brun argiloiluvial molic 

 

Brun argiloiluvial erodat 

 

Suprafaţă 

piemontană 

subcarpatică 

3. Soluri hidromorfe Gleizate tipice 
Luncile râurilor Siret 

şi Trotuş 

4. 

Soluri neevoluate, 

trunchiate, 

desfundate 

Erodisoluri 

Regosoluri 

Coluviale 

Aluviale tipice – subtip molic 

Protosol aluvial 

Desfundate 

Terasele și luncile 

râurilor Trotuş și 

Siret 

Glacisul de 

acumulare 

subcarpatic 

În privinţa utilizării terenurilor, constatăm o folosire a în domeniul agricol, viticol şi pomicol, a 

suprafeţelor pentru păşunat și a construcţiilor edilitare domestice, a celor industriale etc. Nu trebuie 

neglijat nici terenul neproductiv sau ne folosit, care poate fi introdus în circuitul economic. Este 

important sa cunoaştem cauzele ce au condus la neutilizarea suprafeţelor teritoriale. Acestea sunt: 

procesele geomorfologice (aluvionarea, coluvizarea, ravenarea, scurgerile torenţiale, etc.), inundaţiile, 

procesele de gleizare, abandonarea terenurilor agricole. 

Un aspect deosebit de interesant ce trebuie relevat îl reprezintă datele următoare: 3576 ha se 

pretau la irigaţii, 157 ha erau necesară a fi drenate și desecate datorită excesului de umiditate, 17 ha 

reprezenta teren ce putea fi modelat prin astuparea gropilor și nivelare, iar 9 ha erau afectate de 

eroziunea de adâncime.  
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Tabel: Modul de folosire a terenului 

Utilizare 

Arabil Viţă de vie Livezi 

Pajişti 

Neproductiv Total 

An Pășuni Fâneţe 

1990 

(1988) 
3910 ha 109,12 ha 0,38 ha 425,50 ha 367 ha 4812 ha 

2012 3614 ha 115 ha 1 ha 696 ha 42 ha - 4468 ha 

Sursa: Primăria com. Pufeşti, anul 2012; anul 1990 – Maria Rusu, mss . 

Dacă prelucrăm și analizăm sintetic datele de mai sus, putem concluziona: 

 o scădere a terenului agricol, cu 296 ha, fapt ce se explică prin introducerea în intravilan 

şi apariţia unor case şi gospodării noi, după anul 1990;  

 o creştere considerabilă a pajiştilor (păşuni, fâneţe), cu 313 ha – suprafaţa aproape s-a 

dublat, deoarece s-a înfiinţat o astfel de categorie de folosinţă; 

 aproape s-a triplat suprafaţa ocupată cu livezi, dar totuşi aceasta rămâne una restrânsă; 

pomi fructiferi sunt plantați prin grădinile din interiorul satului sau în terenul agricol (mai 

rar) marcând teritoriul (hatul). Pe teritoriul comunei sunt plantaţi următorii pomi 

fructiferi: meri, pruni (prunus malus), nuci, zarzări, vişini, cireşi, mai rar caişi. Unii 

gospodari au în grădinile personale: căpşuni, aluni, zmeură; 

 la viţă de vie se înregistrează o uşoară creştere, de 4 ha; este o normalitate, mai mult un 

plus, în condiţiile în care se procesează strugurii în regim gospodăresc şi nu industrial, 

fapt ce nu este o condiţie stimulatorie de înfiinţare a unor plantaţii noi; 

 o scădere de 344 ha a terenului agricol, în anul 2012, faţă de acum mai bine de 20 de ani; 

Trebuie să aducem și precizarea unei creşteri de 43 ha la nivelul întregii comune, dar o scădere la 

nivelul vetrelor de sat, de la 830 ha la 619 ha. În acest sens, să urmărim tabelul următor: 
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Anul 1988 2012 

Suprafață totală (ha) 5642 5685 

Intravilan (ha) 830 619 

Sursa: Primăria com. Pufeşti, anul 2012; anul 1990 – Maria Rusu, mss. 

La valorile din tabelul de mai sus, detaliem, astfel: din cei 619 ha de intravilan existente la 

nivelul comunei, situaţia defalcată pe sate componente este următoarea: Pufeşti – 269,5 ha; Ciorani 179 

ha; Domneşti Tg – 111, 3 ha şi Domneşti Sat – 59, 2 ha. 

Analizând cu atenţie aceste creşteri şi scăderi (din ultimele doua tabele), pe fiecare categorie în 

parte, dar și situaţia la nivel global, constatăm o neconcordanţă a datelor sau o inexactitate a acestora. 

9. FLORA ȘI FAUNA 

Componente esenţiale ale cadrului natural, flora şi fauna aparţin arealului de stepă şi silvostepă 

restrânsă, aceasta fiind înlocuită cu plante de cultură. În spaţiile în care factorul antropic nu şi-a pus 

amprenta, se întâlnesc pajişti secundare puternic stepizate şi cu păşuni în care predomină elemente ca: 

fâsca, colilie (Stipa joanis – Festuca valesiaca), bărboasă (Botrichloa ischaenum), pelin (Artemisia), 

pirul crestat (Agrypiron). 

Vegetaţia ierboasă a luncii este reprezentată de plante iubitoare de umezeală şi apar în special în 

zona bălţilor asanate, în care surplusul de umezeală permite apariţia şi dezvoltarea stânjenelului de baltă 

(Cris pseudocomunus), laptele câinelui (Euphoria palustris), coada vulpii (Alopecurus pratensis), firuţa 

(poa pratensis), etc.. 

Dintre plantele de nisip din Lunca Siretului, specifice sunt: scaiul dracului (Eryndgium 

gerardiana) şi arbuşti pitici ce intră în componenţa tufişurilor scunde cu porumbar (prunus spinosa), 

murul (Rules caesius), măceşul (Rosa canina), etc.. 
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Vegetaţia lemnoasă este reprezentată prin zăvoaie: plopul (sp. Popullus alba) şi salcia ( Salix 

alba şi fragelis). 

Componistica arboricolă a acestora aparţine amestecului de stejar pedunculat (Quercus robur şi 

Q. Ceris), gârniţa (Quercus fraineto), cu carpen (Carpenus betulus), jugastrul (Acer campestre), arţar 

(Acer tataricum), tei (Tilia cordata şi T. Thomentosa), cireşul sălbatec (Cerus avium), mărul pădureţ 

(pirus crestatum), plopul tremurător (Populus tremula), etc.. 

Dintre arbuşti, reprezentanţi sunt sângerul (Cornus sanguinea), cornul (Cornus mas), alunul 

(Corylus avellana), etc.. Primăvara etajul cel ierbos este dominat de ghiocei (Galantus nivalis), viorele 

(Scilla bifolia), brebenei (Coridalis solida), etc.. 

Flora din zona joasă a luncilor este reprezentată şi prin plantele iubitoare de multă umezeală: stuf 

Phrdgnites), papura (Thypha), pipirig (Scirpus), etc.. 

Fauna arealelor de stepă şi silvostepă este populată de mamifere mari şi mici, rozătoare, păsări, 

reptile şi insecte; dintre mamiferele mari, reprezentative sunt: căprioara (Capreolus), iepurele (Lepus 

europens), lupul (Canis lupus), vulpea (Canes vulpes), veveriţa (Sciurus vulgaris). 

Ihtiofauna este bine reprezentată atât ca număr de specii, cât şi ca număr de indivizi. Specii 

dominante sunt: scobarul (Chondrostama nasus), cleanul (Leuciscus cephalus), porcuşorul de nisip 

(Globio glanis), mreana ( Barbus barbus), somnul (Silurus glanis), crapul comun (Sciprinul sciprinus), 

etc.. 

La acestea se adaugă specii de amfibieni: Rana esculenta, Rana ridibunda, Bombina bombina, 

Tritonus vulgaris ş.a.. 

Datorită arealelor apelor curgătoare şi mai ales stătătoare, a biocenozelor existente, zona este 

temporar ocupată de păsările de pasaj care şi opresc aici pe luciul lacului atât în migraţia lor spre 

ţinuturile nordice, dar şi cele sudice: berzele (Ciconia ciconia), raţe şi gâşte sălbatice, stârci, becaţe ş.a.. 



 STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI PUFEȘTI PENTRU PERIOADA 2021-2027 

68 

10. RESURSE NATURALE 

Din categoria resurselor regenerabile – pentru timpul analizat – importanţă majoră prezintă solul, 

terenul agricol, apele şi pădurile. 

După modul de folosinţă terenul agricol (3442 ha), prezintă următoarele repartiţie (la nivelul 

anului 2012 conform PUG-ului Com. Pufeşti): 

- extravilan: 

a) teren agricol (3087,18 ha), arabil (2586,72 ha), păşuni şi fâneţe (397,77 ha), vii (92,64 ha), 

livezi (10 ha); 

b) teren ocupat de păduri şi zăvoaie (72.96 ha); 

c) teren neagricol: lucii de ape şi stufăriş (163,17 ha); 

- intravilan: 

a) teren agricol (354,88 ha); 

b) teren arabil (212,54 ha); 

c) teren neagricol: teren curţi construcţii (112,61 ha); 

d) alte terenuri (26,88 ha). 
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11. POPULAȚIA 

Conform datelor comunicate de autoritatea locală Pufeşti, valoarea numerică a populaţiei 

comunei se ridică în anul 2020 la 4229 locuitori, în descreştere sensibilă faţă de anii anteriori, când au 

fost înregistraţi 4 261 locuitori. 

Evoluţia numerică a populaţiei stabile pe sexe  

Specificaţie 2007 2008 2009 2010 2011 2020 

Masculin 2118 2106 2103 2092 2088 2074 

Feminin 2133 2131 2121 2160 2150 2155 

TOTAL 4251 4237 4244 4252 4238 4229 
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   Mişcarea naturală a populaţiei 

În ceea ce priveşte mişcarea naturală a populaţiei: natalitate, mortalitate, spor natural, situaţia se 

prezintă astfel: 

 Natalitatea: Numărul născuţilor vii pe localitate/an/1000 locuitori: 

 2007 2008 2009 2010 2011 2020 

Pufeşti 45 67 62 62 50 36 

 

 

Rata de natalitate a Comunei Pufeşti – născuţi vii la 1000 de locuitori: 

 2007 2008 2009 2010 2011 2020 

Pufeşti 16 19 19 16 17 13 
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 Mortalitatea reprezentată prin numărul decedaţilor/an: 

 2007 2008 2009 2010 2011 2020 

Pufeşti 54 63 58 60 44 47 
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Rata mortalităţii – numărul decedaţilor la 1000 de locuitori: 

 2007 2008 2009 2010 2011 2020 

Pufeşti 15 20 17,1 18 15 15 

 

 Sporul natural reprezintă raportul dintre natalitate şi mortalitate: 

 2007 2008 2009 2010 2011 2020 

Pufeşti -2,5 -8,2 -2 - 14 3,8 -12,9 
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Un indicator al numărului de locuitori ai unei localităţi la un moment dat este şi mişcarea 

migratorie a populaţiei care poate fi internă şi externă, stabiliri şi plecări. 

Până în 1990, se înregistra o migraţie către centrele urbane, fie cele apropiate: Adjud, Focşani (ca 

centre economice polarizante), fie către centrele urbane mari, ale ţării: Bucureşti, Braşov, Târgovişte, 

Bacău, Galaţi etc. Tinerii, plecau mai întâi pentru a studia (în general licee cu profil industrial şi şcoli 

profesionale), apoi primeau locuinţă şi loc de muncă. Exista şi o migraţie zilnică, cunoscută sub numele 

de navetism, practicată de către elevi şi de populaţia activă (ca forţă de muncă) către centrele industrial – 

urbane: Adjud, Mărăşeşti, Focşani. 

După 1990, graniţele s-au deschis şi tinerii au migrat în căutarea unui loc de muncă, pentru 

asigurarea existenţei zilnice şi a unor venituri substanţiale, mai întâi în ţări precum Turcia şi Italia. 

Începând cu anii 1998 şi 2000 populaţia din comună, a cunoscut o hemoragie accentuată. Tinerii au 

plecat în special în Italia, Spania şi Anglia, dar au ajuns şi în Grecia, Cipru, Norvegia, Austria, Germania 

etc. Cei mai mulţi dintre aceştia, prestează o muncă brută (în construcţii) sau servicii neagreate de 

populaţia autohtona a ţării respective (asistenţă socială – îngrijire bătrâni). Mulți dintre aceştia s-au 

stabilit definitiv, au întemeiat familii mixte, au cumpărat case. Unii şi-au construit locuinţe în localitatea 

de unde au plecat, iar alţii s-au întors şi au deschis afaceri de familie. Populaţia plecată pentru o perioadă 

îndelungată de timp, reprezintă probabil o pierdere definitivă, în număr de 313. Domină populaţia 

plecată în străinătate – 281, faţă de 32 rămaşi în ţară. Observăm că domină populaţia masculină, dovada 

existenţei unei populaţii rurale, consecventă asupra rolului limitat a femeii în societate, tradiţională. 
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 Stabiliri de reşedinţă reprezentat prin număr de persoane: 

 2007 2008 2009 2010 2011 2020 

Pufeşti 3,9 1,9 3,9 5,9 4,9 3,9 

 

 Plecări cu reşedinţă reprezentat prin număr de persoane: 

 2007 2008 2009 2010 2011 2020 

Pufeşti 44 29 25 30 35 27 
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 Nupţialitatea – Reprezintă numărul mediu de căsătorii/1000 loc./an: 

 2006 2007 2008 2009 2010 2020 

Pufeşti 17 29 26 20 17 11 

 

Rata de nupţialitate – număr de căsătorii la 1000 de locuitori: 

 2007 2008 2009 2010 2011 2020 

Pufeşti 12 25 12 15 18 13 
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 Divorţialitatea - Divorţuri pe total comună numeric: 

   2006 2007 2008 2009 2010 2020 

Pufeşti 7 8 8 5 7 5 

 

Rata de divorţialitatea pe medii – divorţuri la 1000 de locuitori 

 2007 2008 2009 2010 2011 2020 

Pufeşti 1,7 1,96 1,98 1,24 1,74 1,24 
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12. DIAGNOZA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR 

Într-o accepţiune largă, totalitatea factorilor naturali, care se prezintă într-o anumită stare de 

echilibru şi care determină condiţiile de viaţă a tuturor vieţuitoarelor şi implicit pentru exponentul său 

raţional – omul - reprezintă mediul înconjurător. 

Aflat ca orice mediu material, într-o continuă evoluţie şi transformare, structura şi caracteristicile 

sale dinamice s-au modificat în timp, el devenind mereu mai complex şi mai variat. 

Evoluţia societăţii s-a desfăşurat, însă, într-un ritm incomparabil mai rapid. Cu dezvoltarea 

agriculturii, ecosistemele s-au modificat fundamental, iar aria de răspândire a speciilor vegetale şi 

animale au suportat transformări importante. În felul acesta, astăzi nu se mai poate vorbi aproape 

nicăieri de existenţa unui mediu natural nemodificat, dată fiind prezenţa şi acţiunea omului. 

Societatea a alăturat şi introdus în limitele mediului natural un mediu nou, artificial, creat prin 

diverse activităţi (mediul de muncă, de locuit, de recreere şi odihnă. 

Pe teritoriul Comunei Pufeşti, nu există surse de poluare majoră, datorită lipsei unor factori 

poluanţi importanţi ca cei din producţia industrială, a practicării unei agriculturi intensive sau a 

activităţilor comerciale. 

Deşeurile menajere ce provin din gospodăriile cetăţenilor sunt colectate selectiv şi transportate 

prin serviciile societăţilor de salubrizare săptămânal la groapa de gunoi Focşani. Ceea ce reprezintă 

deşeuri biodegradabile şi dejecţii animaliere, sunt depuse în platforme proprii fiecărei gospodării. 

Instituţiile din comună (şcoli, cabinete medicale, agenţi economici, etc.) au containere proprii 

care sunt golite săptămânal de societatea menţionată. 

Deşi teritoriul comunei nu se află sub incidenţa directă a unor factori poluatori majori, potenţiale 

cauze de schimbare a calităţii mediului natural pot fi considerate: 

 Sursele de încălzire a locuinţelor în strânsă legătură cu natura combustibililor folosiţi, 

înălţimea coşurilor şi nivelul de concentrare pe suprafaţă; 
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 Traficul rutier care generează emisii de gaze de eşapament de la autoturismele aflate în 

trafic – noxele emise: oxizi de sulf şi azot, acroleină, plumb şi metale grele, compuşi 

organici şi metale grele determinate cantitativ de nivelul valoric de trafic înregistrat, tipul 

motoarelor şi nu în ultimul rând de distanţa faţă de arterele rutiere; 

 Unităţi prestatoare de servicii (baruri); 

 Fosele nevidanjabile din gospodăriile proprii ce pot afecta pânza de apă freatică; 

 Existenţa unor zone neautorizate de depozitare abuzivă a deşeurilor menajere (pe văi, 

diverse râpi sau alte spaţii aflate la marginea intravilanului). 

13. ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ 

Primăria Comunei Pufeşti este situată în localitatea reşedinţă de comună beneficiind de o locaţie 

al cărui an de construire este 1900, ce necesită reabilitare şi modernizare. 

Activitatea instituţia este structurată în servicii şi compartimente, iar regulamentul de organizare 

şi funcţionare este actualizat şi corespunde organigramei. În componenţa Consiliului Local Pufeşti sunt 

13 persoane – consilieri care în temeiul art. 31 (3,4,5) şi ale art.45 (1) din Legea nr.215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au fost validaţi.  

Cetăţenii se pot adresa Autorităţii Locale şi Consiliului Local cu petiţii şi cu orice fel de 

intervenţii şi cerinţe şi pot de asemenea să participe la şedinţele lunare ale Consiliului. Audienţele se 

acordă după un grafic orar şi zilnic expus în aşa fel încât fiecare cetăţean interesat să ia cunoştinţă de 

posibilitatea rezolvării problemelor proprii. 

Autoritatea Locală Pufeşti este reprezentată prin: doi demnitari respectiv primar – Prof. Dr. 

Damian Nicolae şi viceprimar – Veliscu Cristinel, secretar – Maricel Brici , iar personalul angajat 

reprezintă următoarele compartimente, conform Organigramei aprobate prin Hotărârea Consiliului Local 

Nr. 41 / 26.11.2020: 
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Numărul funcțiilor de stat este următorul:: 

 Înalți funcţionari publici: 12 posturi; 

 funcții publice de conducere: 1 post; 

 funcții publice de execuție: 11 posturi 

 funcții contractuale de execuție: 14 posturi 

 funcții din instituție: 26 posturi + 2 demnitari. 

La nivel relaţional, există o bună comunicare între autoritate locală-primărie şi celelalte instituţii 

locale. Un aspect care atrage atenţia îl constituie practica de a nu se încheia acorduri de parteneriat, deci 

nu se întocmesc procedurile şi mecanismele ce să descrie foarte clar rolul fiecărui partener şi zona sa de 

acţiune. Conducerea instituţiei are intenţia să depună orice efort pentru atragerea fondurilor necesare 

dezvoltării comunei având la bază un plan metodologic şi strategic, primul pas important în direcţia 

dezvoltării. 

14. SPORT 

La nivelul Comunei Pufeşti există o bază sportivă - un teren amenajat în anul 1970 pentru 

practicarea diferitelor ramuri sportive, de către tinerii din localitate şi nu numai. Cu o suprafaţă de 8400 

mp, acest spaţiu de petrecere a timpului liber prin mişcare, reprezintă proprietatea publică aflată în grija 

administraţiei locale. 

15. CULTE 

  La nivelul teritoriului Comunei Pufeşti, activitatea religioasă are o veche istorie datată 1661 – 

1667, odată cu construirea Bisericii de rit ortodox cu hramul: „Adormirea Maicii Domnului” 

Domneşti – Sat. 

Ctitorită de Domnitorul E. Dabija şi dotată de Gh. Duca, biserica este sfinţită în 1701 când s-a 

stabilit aici o micuţă comuniune de maici. După cutremurul din 1741, lăcaşul sfânt a suferit unele 

deteriorări, ulterior refăcut parţial. În prezent, zidul său are crăpături vizibile, dar nu este grav afectată. 
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În anul 1742, marele Vornic Costache contribuie la refacerea bisericii, fapt care l-a îndreptăţit să-

şi atribuie titlul de ctitor întemeietor, prezentându-se în „Pisania de piatră” ca singur ctitor al bisericii. 

Clădirea bisericii a necesitat numeroase lucrări de reparaţie şi întreţinere datorită evenimentelor 

seismice din zonă, însă cele mai importante la acele timpuri au fost efectuate între anii 1771 şi 1775. 

Biserica „Adormirea Maicii Domnului” îşi are sălăşluirea într-o clădire înaltă cu ziduri groase, 

boltită, cu tâmplărie din lemn la care ornamentaţia chenarului uşii şi ferestrelor, cât şi turnul aparţin 

secolului al XVIII-lea. Construcția este realizată din cărămidă, pe o temelie de bolovani, având 

acoperişul cu şindrilă. Forma sa este din cruce în stil bizantin. În partea mediană superioară, are o 

decoraţie simplă, de cărămizi aşezate în colţ. Intrarea în biserică este cu pridvor, ulterior închis pentru a 

proteja construcţia, are în partea superioară o turlă construită în stil moldovenesc, susţinută de opt 

coloane. În interior, bolta are formă semisferică, susţinută de trei coloane din cărămidă. În interior, nu 

există pictură, doar câteva stele pictate în auriu. Există posibilitatea ca sub un strat de zugrăveală, să 

existe picturi. Tot, în interior catapeteasma este confecţionată din lemn de tei şi este împodobită cu 

sculpturi florale, fiind confecţionată la începutul secolului al XVIII – lea. Fiind o ctitorie domnească, de 

secol XVII, a fost înzestrată cu diverse obiecte de cult procesual, ce au dobândit în timp o deosebită 

valoare. Astfel, în biserică sunt icoane pictate în ulei, pe lemn de tei, din sec. al XVIII – lea şi al XIX – 

lea, iar bolta este luminată de un policandru, din argint, cu 12 braţe, având gravuri cu modelul unor 

frunze. Dintre, celelalte obiecte de patrimoniu, o Evanghelie ferecată în metal alb nichelat şi un potir de 

argint ce are cupa aurită şi cu ,,pietricele de mărimea seminţelor de cânepă, unele dintre ele posibil a fi 

rubine”. Se poate afirma că din punct de vedere arhitectonic, există o împletire desăvârşită a Stilului 

Moldovenesc cu cel Muntenesc. 

În analiza artistică şi plastică a monumentului, se poate face o multitudine de menţiuni privind în 

primul rând pentru Catapeteasma Sfântului Altar, executată din lemn cu bogate decoraţiuni specifice 

(posibil adusă de la un alt monument cu datare mai veche). 

În următoarele imagini este reprezentată Biserica „Adormirea Maicii Domnului”. 
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Populaţia comunei beneficiază de serviciile religioase ce se săvârşesc şi în celelalte lăcaşuri de 

cult din fiecare localitate a comunei: 

Biserica din Loc. Pufeşti – construită în anul 1800, clădirea în stare bună, cu o suprafaţă utilă de 

300 mp şi o incintă de 3250 mp. 

Biserica din Loc. Ciorani – construită în anul 1900 cu o suprafaţă utilă de 300 mp, o incintă de 

4000 mp la care se adaugă şi cei 12000 mp ocupaţi de cimitir.  

Biserica „Sfântul Ierarh Nicolae“ din satul Ciorani a cunoscut mai multe perioade de restaurare, 

prima desfăşurându-se imediat după cel de-al Doilea Război mondial. În anul 2005, lăcaşul de cult a 

intrat într-un amplu proces de restaurare precum și de dezvoltare a complexului parohial. La slujbe au 

participat credincioși din parohie şi din împrejurimi. 

Cu această ocazie a fost binecuvântată şi noua casă de prăznuire ridicată prin osteneala preotului 

paroh, care pentru întreaga activitate depusă în Parohia Ciorani a primit rangul de iconom stavrofor. 

Biserica din Loc. Domneşti Tîrg – construită în anul 1615, a cărei suprafaţă utilă este de 350 

mp, incinta + cimitirul cu 7600 mp. 

Biserica din Loc. Pufeşti – construită în anul 1 800, clădirea în stare bună, cu o suprafaţă utilă de 

300 mp şi o incintă de 3 250 mp. 

Biserica din Loc. Ciorani – construită în anul 1900 cu o suprafaţă utilă de 300 mp, o incintă de 

4000 mp la care se adaugă şi cei 12000 mp ocupaţi de cimitir. 
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Biserica – Comuna Pufești 

 

Biserica - Sat Ciorani, Comuna Pufești 
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Biserica - Sat Domnești-Târg, Comuna Pufești 

 

Biserica ”Adormirea Maicii Domnului” - Monument istoric 
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16. CULTURĂ 

Preocupările culturale şi spirituale ale populaţiei comunei se pot manifesta în clădirea 

„Căminului Cultural Pufeşti” construită în anul 1970, cu o suprafaţă utilă de 817 mp şi o incintă de 4800 

mp. Clădirea se află în stare bună, este constant întreţinută şi găzduieşte în încăperile sale şi „Biblioteca 

Comunală” care are în inventar peste 8864 de volume. 

În ceea ce priveşte activitatea din domeniu trebuie amintită preocuparea conservării 

monumentelor istorice şi de patrimoniu naţional care sunt: 

 Biserica ortodoxă „ Adormirea Maicii Domnului” descrisă la capitolul culte. 

 Sitt-ul arheologic din Punctul „Cetăţuia” şi „La Brazi” în care s-a găsit un bogat material 

arheologic ce aparţine Eneoliticului şi Culturii Cucuteni: 

 Aşezarea de la Domneşti punct „Cetăţuia” se află în Satul Domneşti şi datează din 

Eneolitic aflată pe malul drept al Siretului. În cea mai mare parte a aşezării eneolitice a 

fost distrusă de-a lungul timpului, datorită eroziunii laterale a Siretului. Cu toate acestea 

în acest punct au fost descoperite şi extrase numeroase fragmente de ceramică 

aparţinând Culturii Cucuteni faza A. 

 Aşezarea de la Domneşti punct „La Brazi” se află la 7 km de Mun. Adjud şi datează din 

Eneolitic. „Aşezarea” se intinde pe o platformă până în malul unei „viroage” care poarta 

denumirea Lunca Domneşti, aici orizonturile arheologice au o grosime de peste 10 m. 

Întreaga suprafaţă arheologică conţine fragmente ceramice din „pastă de lut ars 

aparţinând eneoliticului (Cult. Cucuteni, Cult. La Tene – ep fierului şi Cult Carpică). În 

Loc. Domneşti au fost investigate arheologic punctele:”Pe Curte” - unde s-au descoperit 

resturi ceramice aparţinând perioadei Geto – Dacice, Culturii Carpice şi Ev. Mediu. „La 

Arini” – punct situat în zona de SE a Loc. Domneşti – Tîrg de unde s-au extras resturi 

ceramice aparţinând perioadei Carpice. 

 Monumentul Eroilor Primului Război Mondial – monument memorial şi funerar (lângă Loc. 

Domneşti); 

 Rezervații naturale. 
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Monument ridicat în cinstea eroilor căzuți pe câmpul de luptă în anii 1916 - 1945 (Sat Ciorani) 

 

Monument ridicat în cinstea eroilor căzuți pe câmpul de luptă, 1916 - 1918 
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Comuna Pufeşti face parte din „Aria specială de protecţie avifaunistică – Lunca Siretului 

Inferior” – Proiectul „ Natura 2000”.  

Această rezervaţie este constituită pentru ocrotirea atât a păsărilor migratoare / de pasaj, cât şi a 

celor sedentare, datorită faptului ca Valea Siretului, se înscrie pe una din cele mai importante rute de 

migraţie S-N primăvara si N-S toamna, în acelaşi timp adăpostesc numeroase specii de păsări ocrotite pe 

plan naţional şi internaţional. 

17. EDUCAȚIA 

Activitatea educaţională pe teritoriul Comunei Pufeşti îşi are începuturile odată cu „Întâia şcoală 

primară înfiinţată la Domneşti în anul 1865”, aceasta reprezentând şi prima şcoală înfiinţată în satele din 

Podgoria (conform „Şcolilor rurale din jud. Putna, Focşani p. XXVI). În anul 1866 – 1867 este înfiinţată 

„Şcoala de fete” la Pufeşti, ca apoi în 1868 să se înfiinţeze şcoala din Domneşti Tîrg şi din Ciorani. 

Astfel activitatea de educare a acelor timpuri guvernate, de „Legea instrucţiunii publice”emisă sub 

semnătura reformatorului şi creatorului unei Românii moderne Al. I. Cuza, se desfăşura la nivelul 

întregului teritoriu al comunei. Prima clădire cu destinaţie unică – şcoală, a fost construită în anul 1874 

în Loc. Domneşti. Primul Război Mondial aduce mari sacrificii în rândul populaţiei, cu atât mai mult cu 

cât linia frontului era în imediata apropiere a comunei; cu toate acestea, în anii 1917 şi 1918 Şcoala cu 

clasele I-V Pufeşti avea înscrişi 204 elevi. În anul 1926 este emisă „Legea învăţământului primar” ce 

prevedea înfiinţarea claselor VI – VII şi în mediul rural, fiind aplicat în mod special în şcoala din Pufeşti 

şi Domneşti. 

La nivelul anului 2020, conform documentației emise de Autoritatea Locala Pufeşti, situaţia 

unităților şcolare este următoarea: 

 Unități pentru activitatea preșcolarilor – grădinițe – 2 unități; 

 Unități pentru activitatea școlarilor ciclului primar si gimnazial – 4 unități; 

Numărul preșcolarilor și școlarilor înscriși: 

 Numărul preșcolarilor – 147; 

 Numărul școlarilor – 343. 
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Numărul personalului didactic: 

 Numărul cadrelor didactice – educatoare 7; 

 Numărul cadrelor didactice – învățământ primar și gimnazial – 24; 

 Numărul personalului nedidactic – 2; 

 Numărul personalului auxiliar – 4. 

Toate unitățile școlare sunt în stare foarte buna de funcționalitate ca urmare a preocupării 

conjugate a autorităților administrației locale și a conducerii școlii în aşa mod încât activitatea instructiv 

– educativă să se desfășoare conform legislației în vigoare la standarde europene. Sălile de clasă, 

laboratoarele, cabinetele și celelalte spații specifice activității cu școlarii și preșcolarii sunt dotate cu 

mobilier adecvat, material didactic și aparatura IT conformă cu cerințele unui învățământ modern. 

În acest sens obiectivele realizate şi finalizate în anul 2011 sunt: 

 Construire împrejmuire – gard la Școala Generală Domneşti; 

 Centrala Termica Școala Domnești; 

 Centrala Termica Grădinița Pufeşti; 

 Amenajare Grădinița Ciorani. 

17.1. Evoluţia istorică a învăţământului din comuna Pufeşti 

Întâia şcoală primară din Comuna Pufeşti a fost înfiinţată la Domneşti în anul 1865, aceasta fiind 

şi prima şcoală din satele Podgoriei Panciu, iar în anul 1866 sau 1867 la Pufeşti, pentru ca în anul 1868 

să fie înfiinţate şcoli şi la Domneşti-Târg, Pufeşti (pentru fete, învăţătoare Sofia Ştefaniu) şi Ciorani.  

Aceste şcoli au funcţionat în contextul legiferării obligativităţii şcolare prin „Legea instrucţiunii 

publice”, din 1864, sub semnătura reformatorului şi creatorului României moderne, domnitorul 

Alexandru Ioan Cuza. Această lege impunea principiul democratic al accesului la un învăţământ general 

obligatoriu şi gratuit.  

Prima clădire construită cu destinaţia pentru a fi şcoală, din mediul rural a fostului Judeţ Putna, s-

a construit în anul 1874 la Domneşti. Construcţia spaţiilor destinate procesului de învăţământ se realiza 
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în contextul inexistenţei unor localuri proprii, cele mai multe şcoli funcţionând în spaţii inadecvate: „Nai 

(sic!) mult de jumătate din şcolile în fiinţă n-aveau localuri proprii. Cele mai multe erau instalate în case 

neîncăpătoare, joase, întunecoase, unele găsindu-se în sat, iar altele în vreo cameră oropsită a unei 

primării dărăpănate sau în vreo chilie de mănăstire. 

La unele, cum era la Herăstrău, trebuia să-ţi pleci capul să poţi intra în clasă, la altele, cum era la 

Fitioneşti sufla vântul prin crăpăturile păreţilor şi ploaia curgea şiroaie prin acoperiş”. 

Din păcate, deşi comunitatea sătească din Domneşti a fost fruntaşă între satele judeţului în 

privinţa construirii unei şcoli, spaţiul era doar pentru o singură clasă. Revizorul G. Dumitriu, constata în 

anul 1877 că localul Şcolii de Fete din Comuna Domneşti era „cum nu se poate mai prost, strâmt şi 

întunecos, lipsit de mai tot mobilierul necesar”. Învăţătura copiilor era asigurată de preotul David 

Ştefănescu şi învăţătorul Mihalache (Mihai) Goga. Acesta din urmă plângându-se de lipsa banilor, 

salariul său nu era „prevăzut în bugetul comunal”. Situaţia era una generală, la nivelul întregului judeţ, 

determinând învăţătorii să demisioneze. Nu acelaşi fapt se întâmpla şi în satele comunei noastre, cu toate 

lipsurile materiale, dascălii acestei comune confereau stabilitate sistemului de învăţământ, alături de cei 

din comunele Vulturu, Suraia, Răstoaca, Jorăşti. 

Trecerea timpului nu rezolva problemele existente, acestea diversificându-se şi accentuându-se. 

Printre acestea curăţenia şi lipsa cunoştinţelor ce trebuiau acumulate de către elevi. La Şcoala de Fete 

din Domneşti, activa învăţătoarea Vasilescu. Deşi „veche învăţătoare nu se ocupa de şcoală nicidecum”, 

aceasta dovedind frustrare în pregătirea intelectuală şi o totală lipsă de înţelegere faţă de scopul şi 

menirea şcolii în formarea elevilor. Revizorul Ionescu, în anul 1896 sesiza starea de curăţenie a 

localurilor, dar şi o pregătire ineficientă a elevilor. Cunoştinţele şcolarilor erau puţine şi confuze, în 

comparaţie cu vârsta şi necesarul lor. Situaţia aceasta era prezentă şi la şcolile din Străoane de Jos, 

Fitioneşti, Mânăstioara, nu doar la Pufeşti şi Domneşti. La Şcoala de fete din Pufeşti, preda învăţătoarea 

Sofia Ştefania, iar elevele de la clasele a II-a, a III-a şi a IV-a, „nu posedă aproape deloc cunoştinţele”, 

deoarece nu se respectă programa analitică, iar „metoda lăsa mult de dorit”. La Şcoala Domneşti se 

constata că „cele învăţate s-au cam uitat”, de către elevi, iar învăţătorul Nicolae Ursu era apreciat pentru 

faptul că lucra individual cu elevii, dar „nu prea are linişte şi atenţie suficientă”. O altă problemă, cauză 

a slabei pregătiri a elevilor o constituia lipsa materialelor didactice. În anul 1897, din cele 41 şcoli 
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inspectate de către revizorul şcolar al Judeţului Putna, la multe dintre acestea lipsea dotarea didactică: 

Pufeşti, Diocheţi, Năneşti, Nereju, Nistoreşti, Bîrseşti, Răstoaca, Tichirirş, Herăstrău, etc.. 

Situaţia precară era prezentă şi la Şcoala din Pufeşti, deşi a fost construită mult mai târziu, în 

anul 1904, tot de către comunitatea locală. S-au folosit materiale tradiţionale: ţiglă şi bârne. Existau 3 

clase, învăţător fiind Gh. Ignat. Dintr-o altă sursă, aflăm că la Pufeşti primul local propriu a fost ridicat 

în anul 1902, cu un cost de 7500 lei, din care 4500 lei au fost contribuţia comunităţii locale, iar restul din 

partea Casei Şcoalelor.  

Un aspect pozitiv, ce merită a fi lăudat şi consemnat îl reprezintă înfiinţarea unei biblioteci 

şcolare la Pufeşti, la începutul sec. al XX-lea, fiind printre puţinele instituţii şcolare rurale cu un astfel 

de serviciu pentru elevi.  

Trecând peste lipsurile şi greutăţile sistemului de învăţământ, inerente în contextul în care acesta 

era la începuturile sale, va urma o perioadă de avânt cunoscută drept „epoca lui Haret”. În această 

perioadă şcoala vrânceană cunoaşte un progres deosebit. Se înfiinţează grădinile şcolare, creşterea 

albinelor şi a viermilor de mătase, cantine şi colonii şcolare, asociaţii de protecţie a naturii, cercuri 

culturale, şezători săteşti, şcoli pentru adulţi, conferinţe populare, serbări şcolare şi de comemorare a 

faptelor de vitejie ale poporului nostru etc. Aşadar se pune preţ pe activităţile extraşcolare, pe implicarea 

întregii comunităţi într-o viaţă culturală activă. Este puţin probabil ca dintr-o paletă atât de largă de 

activităţi, populaţia satelor comunei noastre, să nu fi avut un rol participativ. În acest sens, deşi mai 

târziu, la şcoala din Pufeşti se înfiinţează „cursurile pentru adulţi”. Rata analfabetismului în deceniul al 

V-lea al secolului XX, era una destul de ridicată - aproximativ 40 % din numărul populaţiei comunei, 

acest indice încadrându-se în procentul de 40,4% cu referire la întregul judeţ.  

În privinţa numărului de copii şi a evoluţiei numerice constatăm următoarele. La Şcoala primară 

mixtă din Domneşti Târg, existau 32 de copii înscrişi, din care 26 băieţi şi 6 fete, dintr-un total de 91 

copii cu vârstă şcolară şi 16 băieţi din Domneşti Sat, din 46 copii (din care 27 băieţi şi 19 fete).  

Comunitatea locală sprijinea şcoala cu 936 lei anual. La şcoala din Satul Ciorani, în anul 1899 

erau prezenţi la cursurile şcolii mixte primare 13 copii din 116 de vârstă şcolară. Un procent mult prea 

mic. La Şcoala din Pufeşti veneau la şcoala, în acelaşi an, 21 de copii. 
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Primul Război Mondial aduce sacrificii în rândul populaţiei. Participă activ, lt. Grigoriu Grigore, 

din Regimentul 65 infanterie, cu origini din ţinutul Neamţului, dar care va organiza învăţământul la 

Şcoala din Pufeşti. Localitatea, deşi situată pe linia frontului, avea o şcoală unde se desfăşura activitatea 

educaţională, fiind singura localitate din această zonă ce avea un astfel de statut. 

În anul şcolar 1917-1918 în Satul Pufeşti funcţiona Şcoala cu clasele I-V, având înscrişi 204 

elevi, din care 133 băieţi şi 65 fete, dar numai 193 frecventau şcoala. Cadrele ce deserveau această 

şcoală erau D. Pătrăşcanu - învăţător şi director, precum şi Elena Albu - învăţătoare calificată. Până în 

anul 1925, la această şcoală veneau şi copii din Satul Ciorani, anul reînfiinţării şcolii. În acelaşi an 

şcolar, la Şcoala Domneşti se ocupau de educaţia copiilor soţii Petru Iov şi Paulina Iov, învăţători 

calificaţi. Clasele I-V, aveau un efectiv de 33 elevi, distribuiţi astfel: clasa a I-a cu 6 copii, clasa a II-a, 

avea 8 copii, clasa a III-a, cu 5 copii, clasa a IV-a cu 9 copii, iar clasa a V-a avea 6 copii.  

În anul 1924 apare Legea învăţământului primar care prevedea înfiinţarea claselor VI-VII şi la 

şcolile din mediul rural, fiind aplicată cu celeritate la unităţile din satele Domneşti şi Pufeşti. În privinţa 

frecvenţei, aceasta nu era una dintre cele mai bune. Existau ani când cursurile din clasele mari nu erau 

frecventate de nici un elev, iar în alţi ani, cu o frecvenţă limitată. Comitetele şcolare, cunoscute sub 

denumirea de eforii şcolare întocmeau listele pentru amenzile date părinţilor care nu trimiteau copiii la 

şcoală, aşa cum prevedea suportul legislativ existent.  

În anul şcolar 1935-1936, la Pufeşti,,,au fost înscrişi 200 de elevi, dintre care au urmat regulat 

170, neregulat 9, şi absolut neregulat 21 elevi.” Situaţia detaliată, pe fiecare clasă, o redăm în tabelul 

următor: 
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Situaţia 

elevilor 

Clasele 

Total 
Total 

General I II III IV V VI VII 

B F B F B F B F B F B F B F B F B 

E. Î 27 26 17 24 17 17 19 15 15 7 3 3 5 5 103 97 200 

E.R 25  17 24 16 14 17 14 8 6 3 1 5 1 91 79 170 

E.N 2 7 - - - - - - -  - 2   2 7 9 

E. A. N     1 3 2 1 7 1  2  4 10 11 21 

Promovaţi 15 17 13 15 13 11 17 12 7 6 3 1 5 1 73 63 136 

R. M 10 9 4 9 3 5  2       17 25 43 

R.A 2    1 1 2 1 8 1  2  4 13 9 21 

Unde: E. Î: elevi înscrişi; E. R.: elevi regulaţi; E. N.: Elevi neregulaţi; E. A. N.: Elevi absenţi neregulaţi; R: Repetenţi; M: 

datorită mediilor; A: datorită absenţelor. 

În anul şcolar 1940-1941 existau 181 elevi, din 243 copii de vârstă şcolară. Cei mai mulţi dintre 

aceştia frecventau clasele I-VI, la clasa a VII-a existând doar 3 elevi, din care 1 băiat şi 2 fete, învăţaţi 

de Chercheş D. Iată şi situaţia detaliată: clasa a I - 38 elevi, din care 20 băieţi şi 18 fete, sub coordonarea 

învăţătorului Dumitru Cherchez; la clasa a II-a - 28 elevi, din care 9 băieţi şi 19 fete, învăţaţi de 

învăţător S. Ciutea; clasa a III-a, avea 31 elevi, din care 17 băieţi şi 14 fete, având ca învăţătoare pe 

Margareta Poede, aceasta îndeplinind şi funcţia de director; la clasa a IV-a, tot un efectiv mare de 31 de 

elevi, din care 15 băieţi şi 16 fete, învăţaţi de D. Cherchez; clasa a V-a, era alcătuită din 15 băieţi şi 14 

fete (total elevi 29), sub îndrumarea învăţătorului S. Ciutea; şi clasa a VI-a era alcătuită dintr-un efectiv 

de 21 de elevi, grupaţi astfel: 11 băieţi şi 10 fete, sub îndrumarea Margaretei Poede.  



 STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI PUFEȘTI PENTRU PERIOADA 2021-2027 

98 

Anul şcolar următor (1941-1942), va creşte efectivul de elevi, ajungându-se la 191 de elevi. 

Funcţia de director a rămas tot în atribuţia învăţătoarei Margareta Poede, iar în anul şcolar 1942-1943, 

învăţătorul S. Ciutea a preluat funcţia de director. Tot în acest an şcolar va scădea şi efectivul de elevi la 

un număr de 183, datorită nefuncţionării clasei a VII-a. Pentru anul şcolar 1941-1942, ne atrage atenţia 

numărul mare de elevi de la clasa a I: 54 de elevi, din care 27 băieţi şi tot atâtea fete. Efective mai mici 

se înregistrau la clasa a VII-a (10 elevi, din care 8 băieţi şi 2 fete) şi clasa a VI-a (16 elevi, din care 7 

băieţi şi 9 fete), spre deosebire de celelalte clase având cohorte de 26 până la 34 de elevi. 

La Şcoala cu clasele I-VII Domneşti s-a înregistrat, în anul şcolar 1926-1927, cel mai mic efectiv 

de elevi: 47, îngrijiţi şi învăţaţi pentru viaţă de învăţătorii Munteanu Aneta, soţii Petru şi Paulina Iov.  

În anul şcolar 1950-1951, la nivelul Comunei Pufeşti, existau doar două grădiniţe având un 

efectiv de 50 copii, la care se mai adăugau şi două şcoli cu clase I-IV, în satele Domneşti şi Ciorani, iar 

la Pufeşti o şcoală cu clasele I-VII. Populaţia şcolară ajungea la un efectiv total de 220 elevi. 

Începând cu anul şcolar 1964-1965 s-a trecut şi în Comuna Pufeşti la învăţământul obligatoriu de 

8 ani, iar din anul şcolar 1971-1972 la învăţământul obligatoriu de 10 ani. Anul următor, 1966-1967 

existau un număr de trei grădiniţe frecventate de 87 copii, două şcoli cu clasele I-IV având 163 de elevi 

şi două şcoli cu clase I-VIII cu 525 de elevi.  

Începând cu anul 1966, direcţiunea Şcolii Pufeşti a fost onorată de următoarele cadre didactice: 

Ciulei Ecaterina, prof. I, specializarea geografie; Băluţă Gheorghe, specializarea lb. rusă; Popa 

Haralambie, lb. română; Grecu Aneta, lb. română; Apostolescu Nicolae Ion, istorie, a fost şi responsabil 

cu activitatea pionerilor; Mioara Pavel, matematică. După Revoluţie, au avut această funcţie: Nechifor 

Valeria, matematică, în perioada 1990-1998), Vasluianu Carmen, fizică-chimie, 1998-dec. 2010; 

Nicolae Damian, geografie, prof. dr., din dec. 2010.  

La Domneşti, au deţinut funcţia de director: Antohi Dorina, Negru Constantin, începând cu anii 

1970 şi până în 1990, prin alternanţă, Mihalache Dumitru (1990-2008, când s-a desfiinţat această 

funcţie. 
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Pentru anul şcolar 1988-1989, exista următoarea reţea şcolară: 7 grupe cu copii de grădiniţă, 

astfel: două la Pufeşti, una la Ferma nr. 1, I.A.S, două în Satul Ciorani şi două grupe la Domneşti. Se 

realiza un efectiv total de 210 copii. La aceştia se adăugau: în Satul Ciorani, 63 elevi îndrumaţi de doi 

învăţători; o şcoala la Ferma 1, I. A. S, având 14 elevi învăţaţi de un singur învăţător; o şcoală cu clase I-

VIII la Pufeşti, unde învăţau 283 elevi; la Domneşti, o şcoală cu clasele I-VIII, având un efectiv de 185 

elevi. În acest an şcolar, în toate unităţile îşi desfăşurau activitatea 36 de cadre didactice, din care 7 

educatoare, 11 învăţători şi 18 profesori. 

Un alt aspect inedit care s-a desfăşurat până în anul 1990 îl constituia practica agricolă. La 

începutul anului şcolar, elevii ajutau la muncile agricole de pe teritoriul comunei (la culesul strugurilor, 

a porumbului, a rapiţei), existau şi cazuri când elevii erau scoşi la plivit, la cules roşii, la prăşit, în timpul 

anului şcolar, în funcţie de necesităţile pentru forţă de muncă a C. A. P. sau I. A. S. 

Pe timpul vacanţei de vară, în şcoală se amenaja un spaţiu pentru creşterea viermilor de mătase. 

În acest sens, pe terenul Şcolii Gimnaziale Pufeşti, exista o plantaţie de duzi. 

În privinţa locaţiilor destinate desfăşurării activităţilor educaţionale, există următoarea 

desfăşurare de date istorice pe care le redăm în rândurile următoare.  

În anul 1960 se construieşte un local de şcoală cu 3 săli de clasă, fapt ce determina ca nr. total de 

clase să ajungă la şapte. Ulterior, aceasta a fost demolată la cutremurul din 1977, deşi nu era afectată 

grav. În acea zonă s-a păstrat spaţiile vechi - actuala „Şcoala veche” şi actualul Dispensar veterinar ce a 

funcţionat drept şcoală sau locuinţă pentru directorul şcolii. 

În acelaşi sat, în zona centrală a comunei a fost dată în folosinţă în anul 1980 o şcoală cu etaj 

având opt săli de clasă şi laboratoare: fizică-chimie, biologie etc., camere pentru material didactic, 

birouri: secretariat, director şi alte spaţii - bibliotecă. 

Această şcoală a fost ridicată prin munca voluntară a sătenilor, inclusiv elevi, necalificaţi în 

construcţii, din acest motiv calitatea lucrărilor şi a finisajelor nu a fost una conformă. Merită, totuşi, 

remarcat efortul tuturor celor implicaţi în acest demers, în mod deosebit a profesorului Ion Nicolae 

Apostolescu.  
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Tot la Pufeşti, Grădiniţa a fost construită de către Cooperativa Agricolă de Producţie (C. A. P.) în 

anul 1974. Aceasta avea program prelungit, fiind prevăzută cu paturi pentru dormit şi bucătărie. Localul 

a fost parţial modernizat cu geamuri de termopan şi centrală termică, copiii beneficiind de grup sanitar 

cu apă curentă în interiorul clădirii. Urmează să fie refăcut total, cu acoperiş nou, instalaţie electrică 

nouă, pardoseli noi, renovarea pereţilor interiori etc. Întreprinderea Agricolă de Stat (I. A. S.) a construit 

în anul 1973 o grădiniţă de tip cămin pentru copiii muncitorilor. Până în anul 1981-1982 au existat patru 

posturi de educatoare, iar din 1982-1983 doar un singur post pentru o singură grupă.  

La Ciorani există o locaţie cu destinaţia şcoală, unde învaţă în regim simultan elevii de la clasele 

I-IV. Aceasta, are două săli de clasă, din care una este prevăzută cu scenă pentru festivităţi, o sală mai 

mică care are un minilaborator de informatică (5 cinci calculatoare), o sală pentru produsele din 

programul „laptele şi cornul”. În această şcoală a funcţionat Grădiniţa Ciorani până în anul 2009, luna 

noiembrie. Primăria a reabilitat fostul magazin sătesc, transformându-l într-o unitate modernă pentru 

preşcolari, dotată cu grupuri sanitare şi apă curentă în interior, gresie şi parchet, centrală termică 

electrică, mobilier nou. Totalul investiţiei ridicându-se la peste 500 milioane lei vechi. Grădiniţa 

beneficiază de autorizaţie sanitară. 

În Satul Domneşti a fost dată în folosinţă o şcoală în anul 1973, la 1 septembrie. Construcţia era 

prevăzută a fi una cu etaj. În toamna anului 2011 a fost introdusă încălzirea centralizată, pe baza 

combustibilului solid. Din 2013 a fost introdus un modern sistem de supraveghere video. Urmează ca şi 

această unitate să fie reabilitată. Elevii lucrează la computere într-un laborator de informatică.  

Vechi spaţii unde învăţau elevii mai erau în Domneşti-Sat, „Sat din vale”, aproape de Biserica-

monument.  

Ulterior, în acest spaţiu a funcţionat un magazin mixt, având ca gestionar pe Damian Victor. 

Spaţiul a fost demolat, iar grădina folosită ca lot agricol pentru practica elevilor a fost abandonată. Un 

alt spaţiu unde învăţau elevii a fost „în târg” - Domneşti Târg, într-o clădire în care a funcţionat şi 

Căminul cultural (aici duminica se proiectau filme), dar şi grupele de grădiniţă.  

Din păcate Grădiniţa nu a deţinut un spaţiu adecvat. O grupă a funcţionat în Şcoala din centrul 

satului, apoi ambele grupe, în perioada anilor 2000 şi-au desfăşurat activitatea în clădirea Hanului 
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Domneşti. În anul 2005 a fost dat în folosinţă un local nou, construit din elemente moderne (panouri cu 

spumă poliuretanică). Acesta este destinat claselor I-IV, deşi s-a dorit a fi un spaţiu pentru grădiniţă. 

Localul este prevăzut cu 4 săli de clasă, cancelarie şi două camere de mici dimensiuni, unde este 

biblioteca şi camera pentru programul „Cornul şi laptele”.  

În şcoală, încălzirea se asigurată printr-o centrală electrică, de asemenea, unitatea este prevăzută 

cu apă curentă. Din păcate, clădirea nu a fost dotată şi cu grupuri sanitare interioare. 

Revenind la evoluţia numerică a elevilor, la sfârşitul anului şcolar 1997-1998, la nivelul 

Comunei Pufeşti, au fost înregistraţi 428 elevi, din care 255 în clasele primare şi 173 la gimnaziu. Pe 

fiecare unitate în parte, situaţia se prezenta astfel: Şcoala din Ciorani cu 58 elevi în clasele I-IV; Şcoala 

Pufeşti - 106 elevi la învăţământul primar şi 112 la gimnaziu; Şcoala Domneşti - 91 elevi la clasele I-IV 

şi 61 elevi la clasele V-VIII. În anul şcolar 2010-2011 au fost înscrişi 365 de elevi din care au promovat 

321, la care se adaugă 134 preşcolari. În fiecare localitate componentă, exista următoarea distribuţie: la 

nivel preşcolar, Ciorani - 29 copii, Domneşti - 45 copii, Pufeşti - 60 copii; la nivel primar şi gimnazial: 

Ciorani - 33, cls. I-IV, Pufeşti - 183 de elevi, iar la Domneşti - 149 de elevi. Şcolarii şi preşcolarii erau 

îndrumaţi de 34 cadre didactice, din care 25 fiind titulari.  

Numărul total de angajaţi era de 41. Aproximativ acelaşi număr de cadre didactice (35) se 

păstrează şi în anul şcolar 2014-2015, însă va scădea numărul de copii - 479 de şcolari şi preşcolari. 111 

preşcolari sunt distribuiţi astfel: Grădiniţa din Pufeşti, 40 copii, Grădiniţa din Domneşti, 47 preşcolari, 

iar la Ciorani, 24 copii. 

La clasele I-IV, sunt 150 copii în toată comuna, la care se adaogă 44 copii în clasa pregătitoare - 

clasa zero. La nivelul gimnazial: 174 copii, din care 111 la Pufeşti şi 63 la Domneşti.  

Spaţiul construit la începutul deceniului al optulea din secolul al XX-lea, la Pufeşti, a intrat la 22 

martie 2012 în ample procese de modernizare, fiind absolut necesare. Reparaţiile capitale au constat în 

decaparea zidăriei şi tencuirea ulterioară, lucrări de îmbunătăţire termică - izolarea termică a pereţilor 

exteriori, tâmplărie PVC cu geam termopan, pardosirea cu gresie şi parchet, gletuire, văruire, refacere 

structură de rezistenţă şi acoperiş.  
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În final, şcoala a fost dotată cu mobilier nou, sisteme de supraveghere video şi pentru situaţii de 

urgenţă, cabinet de informatică, deja existent. Practic, lucrările au fost de o complexitate ridicată, 

necesitând un timp de execuţie mai mare decât la o clădire nouă, valoarea finală fiind de 1.152.085,94 

lei. Localul modern a fost inaugurat la 16 septembrie 2013 în prezenţa domnului deputat Laurenţiu 

Roşca-Ţigăeru. În anul şcolar următor 2014, deschiderea festivă s-a realizat de către domnul senator 

Cristian Dumitrescu – vicepreşedintele Senatului României. Tot cu acest prilej a fost vernisată şi 

expoziţia de fotografie militară, cu imagini din teatrele de operaţiuni militare ale Armatei Române din 

Afganistan şi Irak surprinse de ,,ochiul” aparatului de fotografiat la declanşarea butonului său de către lt. 

col. Toni Ene.  

Dacă în trecut orele de educaţie fizică şi sport erau predate, în general, de profesori necalificaţi la 

această disciplină, unii dintre aceştia calificaţi în alte domenii, însă pentru a-şi completa norma didactică 

sau pentru ore suplimentare. Au fost şi excepţii, profesorul Nichifor Octavian, deşi suplinitor a realizat 

ore de educaţie fizică deosebite, cu rezultate meritorii în competiţiile sportive judeţene.  

După anul 2000, profesorii care au predat educaţie fizică au fost calificaţi, obţinând rezultate 

meritorii la competiţiile regionale, judeţene şi naţionale, deşi nu există o sală de sport la nivelul 

comunei. Orele fie se desfăşoară în sălile de clasă, într-o sală din cadrul şcolii, amenajată pe hol sau la 

Căminul Cultural. În ultimii ani au fost câteva investiţii în echipament sportiv, dar şi profesorii s-au 

implicat obţinând sponsorizări pentru astfel de echipamente. 

După anul 2000, profesorii de educaţie fizică au fost: Pionescu Cătălin, Sergiu Crăciun (campion 

balcanic), Lovin Adrian, Sărdaru Constantin. Elevii coordonaţi de profesorii amintiţi anterior, au obţinut 

meritorii rezultate în domeniul sportiv. Tocmai datorită acestui fapt, unii dintre aceştia au fost selectaţi 

la cluburi sportive de nivel local şi naţional.  

Trebuie să remarcăm, organizarea a două ediţii a concursului sportiv ,,Cupa Sărbătorilor de 

iarnă’’, de către instituţia noastră şcolară. La fiecare dintre cele două ediţii au participat peste 70 de elevi 

de la unităţile şcolare situate în partea de nord a judeţului. Fiecare elev şi profesor-antrenor a primit 

premiu de participare care a constat în diplome, dulciuri, medalii, tricouri, insigne şi brelocuri, oferite nu 

doar de organizatori, dar şi de Academia Olimpică Română - Comitetul Olimpismului Şcolar. 
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Competiţia s-a organizat pe două întreceri sportive: tenis de masă şi şah; beneficiind de o bună 

mediatizare atât la nivel judeţean cât şi naţional.  

Şi la alte discipline, precum limba franceză, limba engleză şi limba română, istorie, cultură civică 

sau concursuri sportive şi extraşcolare (,,Cu viaţa mea apăr viaţa”, ,,Sanitarii pricepuţi”) elevii noştri au 

obţinut rezultate meritorii şi participări atât la faza judeţeană cât şi naţională.  

Simpozionul ,,Ziua Pământului’’, prin cele IX ediţii desfăşurate, este recunoscut ca o manifestare 

importantă în plan judeţean, la care au participat mari personalităţi ştiinţifice de rang naţional.  

La sfârşitul anului şcolar 2011-2012, s-a lansat revista şcolară ,,Confluenţe”, cu sprijinul 

Primărie Pufeşti, prin domnul primar Maricel Niţu, a familiei Pădurariu Cristina şi Florin, a familiei 

Dumitriu Ionel şi Victoriţa, care au sprijinit material apariţia publicaţiei.  

Revista este girată de un colectiv direcţional format din cadre universitare şi avizată de 

inspectoratul şcolar. A obţinut premiul pentru debut editorial, lansarea sa fiind prezentată la Tv. Atlas 

Focşani. 

17.2. Personalităţi ale comunei şi învăţământului pufeştean 

Deşi instituţia şcolară din Comuna Pufeşti, prin cadrele sale didactice nu a finalizat formarea 

unor personalităţile ale acestor meleaguri şi naţionale, dascălii de aici au pus bazele personalităţilor de 

mai târziu, insuflat dragostea de carte, dorinţa devenirii depline. 

Enumerăm în rândurile ce urmează, câteva astfel de personalităţi, cu precizarea că lista este 

incompletă.  

Gheorghe NICOLAU, născut în 19 august 1886 la Pufeşti, fiu al preotului din localitate. În anul 

1911 a absolvit Şcoala Naţională de Drumuri şi Poduri, obţinând calificarea de inginer. A fost coleg de 

promoţie cu Nicolae Profiri, de care îl va lega o strânsă colaborare, în domeniul asfaltajului modern mai 

ales asupra condiţiilor ce le impunea climatul şi condiţiile de circulaţie pe drumurile publice, din acea 

perioadă (1930). 
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Devine conferenţiar la Şcoala Politehnică din Bucureşti (1928), pentru ca din anul 1930 să 

participe la conducerea acestei instituţii de învăţământ în calitate de subdirector. Va deţine funcţia de 

profesor universitar din 1924, la Catedra de maşini cu combustie internă până la transformarea instituţiei 

în Institutul Politehnic Bucureşti (1950). A contribuit la modernizarea şi amenajarea unor unităţi 

energetice cu motoare termice din România.  

În anul 1930 este ales Deputat în Parlamentul României, pentru ca apoi să fie membru în trei 

Guverne (1944-1946), conduse de Constantin Sănătescu, Nicolae Rădescu şi dr. Petru Groza, deţinând 

acelaşi portofoliu de Ministru al Asigurărilor Sociale. 

A fost ales Membru corespondent al Academiei Române, de la data de 21 decembrie 1935, iar 

exact un an mai târziu devine Membru titular. Va deţine din anul 1948, în acest înalt for funcţia de 

secretar ştiinţific, fapt ce se pare că se datorează noii sale orientări politice.  

A publicat numeroase lucrări, dintre care unele inedite, ce reflectă modernitatea tehnică a 

perioadei respective: Sistemul modern de asfaltaj (1933). Altele au un caracter pedagogic şi social: 

Asupra învăţământului mecanic (1922), Desfiinţarea prestaţiei în natură (1932), Statutul personalului 

CFR (1933). De asemenea, a publicat cursuri universitare şi a elaborat lucrări în domeniul teoriei 

motoarelor cu ardere internă: Valoarea teoriei ciclice clasice a motoarelor cu ardere internă (1949). Alte 

cărţi publicate: Problema energiei (1949), Evacuarea apei din mină (1951). 

A decedat la 5 decembrie 1950 în Bucureşti, fiind înmormântat la Cimitirul Bellu. 

Alexandru GROSSU s-a născut în Satul Ciorani, la 14 iulie 1910, într-o familie numeroasă cu 

11 copii, părinţii fiind oameni modeşti, dar harnici. A fost permanent preocupat de învăţătură, din acest 

motiv se va angaja pentru a se putea îşi putea continua studiile.  

În 1934, devine licenţiat al Facultăţii de Ştiinţe, secţia Naturale din cadrul Universităţii din 

Bucureşti, iar în 1939 devine Doctor în ştiinţe biologice, titlu ce îi va fi recunoscut de către noul regim 

instalat după Al Doilea Război Mondial, abia în anul 1954, odată cu obţinerea titlului de profesor 

universitar. Teza de doctorat a fost elaborată sub conducerea renumitului profesor Andrei Popovici-
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Bâznoşanu, cu titlul ,,Contribuţii sistematice, ecologice şi biologice asupra gasteropodelor din regiunea 

Sinaia (masivele Bucegi-Gârbova)”.  

Începând cu anul 1939 devine Inspector Şcolar, iar din anul 1947 Director al Colegiului 

Diaconovici-Loga, din Timişoara, până în anul 1952 când va fi numit Director al Institutului Pedagogic 

din Bucureşti, cu misiunea de a organiza această instituţie. 

Simultan, deşi în anul 1950 la cerere va fi eliberat din funcţia de Director al Colegiului 

Diaconovici-Loga din Timişoara, va fi numit conferenţiar la Institutul de Medicină din Timişoara (1949) 

şi conferenţiar la Facultatea de Zootehnie din Arad. În anul 1955 se va desfiinţa Institutul Pedagogic din 

Bucureşti şi va trece la Facultatea de Biologie, până la pensionarea sa în 1975. În cadrul acestei instituții 

de învăţământ va îndeplini şi funcţiile de Şef al Catedrei de Zoologia vertebratelor, respectiv Decan 

(1957-1962). Va continua ca profesor consultant şi îndrumător de doctorate, peste 30, până în anul 1980.  

Fiind cunoscut ca un bun organizator, în anul 1955 Ministrul Educaţiei Ilie Murgescu îl numeşte 

Director al Muzeului de Istorie Naturală ,,Grigore Antipa”. Reorganizează această instituţie şi 

demarează extinderea sa, deşi obţine autorizaţiile, nici în prezent acest fapt nu s-a realizat. Tot aici 

înfiinţează şi revista ştiinţifică Travaux du Muséum, devenită în prezent cunoscută pe plan internaţional. 

La vârsta de 91 ani publică primul său volum de versuri, iar până în 2003 alte patru volume. Se 

stinge din viaţă la 26 martie 2004, la venerabila vârstă de 94 ani, având grijă până în ultima clipă să-şi 

aranjeze colecţiile sale ştiinţifice. Spre sfârşitul vieţii sale, a făcut demersuri către Academia Română, 

pentru recunoaşterea sa, însă din păcate acestea au întârziat să apară, nici post-mortem...  

Alexandru Grossu este recunoscut pe plan internaţional ca unul dintre cei mai importanţi 

malacologi ai secolului XX, fapt certificat de prezenţa sa ca membru a numeroase societăţi ştiinţifice. A 

publicat peste 160 de lucrări de malacologie, dintre acestea trei volume Din Fauna României (Mollusca) 

la Editura Academiei (1955, 1956, 1962) şi o monografie în patru volume - Gastropoda Romaniae 

(1981, 1983, 1986, 1987), pe care o va relua într-o formă sintetică sub denumirea, în anul 1993. 
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Ghiuş BENEDICT s-a născut la 21 octombrie 1904 în Satul Domneşti, având la botez numele 

Vasile. Parcurge Seminarul Teologic de la Galaţi (1919-1926), iar apoi Facultatea de Teologie Ortodoxă 

din Bucureşti (1926-1927) continuând la Strasbourg – Franţa în perioada 1927-1932, respectiv 1935-

1937. Doctoratul îl va susţine la Bucureşti cu teza: ,,Doctrina răscumpărării în imnografia Bisericii’’. Se 

călugăreşte ca la Mănăstirea Neamţ, primind mai întâi titlul de ierodiacon (1934), ieromonah (1936) şi 

arhimandrit (1929). În ianuarie 1944 este ales episcop de Hotin, dar nu este recunoscut de noile 

autorităţi.  

Va intra în legătură directă şi cu învăţământul teologic, din postura de pedagog, mai întâi la 

Internatul Teologic din Cernăuţi (1936), profesor la Liceul Seminarial din Bălţi (1938-1940), pentru 

scurt timp duhovnic la Academia Teologica din Arad, iar apoi asistent la Facultatea de Teologie din 

Bucureşti (1944-1948). Între timp în perioada 1940-1944 este preot la Catedrala Patriarhală din 

Bucureşti (1940-1948). Accede la funcţiile vicar patriarhal (1949-1950), apoi preot patriarhal până în 

1958.  

A fost acuzat de legături cu legionarii şi anchetat de Securitate. Va publica şi lucrarea ,,Înnoieşte-

te, Noule Ierusalime”, un alt element ce va atârna cu greu la condamnarea sa.  

Securitatea nu înţelegea faptele religioase, cu toate explicaţiile date de preotul Benedict: ,,La 

mine au venit mai multe persoane ca la un duhovnic şi printre acele persoane au fost şi legionari, însă nu 

i-am primit ca legionari şi nu am avut legătură cu aceştia pe linie legionară, ci legăturile mele au fost 

aceleaşi cu toţi, de la preot la credincios”.  

Va constitui o asociaţie religioasă sub titulatura Rugul Aprins. Deşi toate organizaţiile religioase 

vor fi interzise, aceştia vor continua să se întâlnească, în diferite locaţii. 

La anchetă, părintele Benedict va recunoaşte: ,,La domiciliul lui Joja Constantin, am ascultat 

emisiunile posturilor de radio imperialiste pe marginea cărora am făcut comentarii. În ceea ce priveşte 

discuţiile duşmănoase purtate în cadrul acestor întruniri, îmi amintesc că am comentat în mod duşmănos 

la adresa Uniunii Sovietice…, declarându-ne de acord cu atitudinea adoptată de Statele Unite ale 

Americii… De asemenea, am discutat în mod duşmănos faptul că în R. P. R. nu ar fi libertate, prin aceea 

că nu avem posibilitatea de a face propagandă religioasă”.  



 STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI PUFEȘTI PENTRU PERIOADA 2021-2027 

107 

A fost condamnat, împreună cu întreg lotul ,,Rugul Aprins”, de către Tribunalul Militar al 

Regiunii a II-a Militare Bucureşti, în data de 6 noiembrie 1958, la 18 ani de muncă şi 10 ani degradare 

din drepturi. În acest proces, numele său va figura alături de Ieroschimonahul Daniil (Sandu Tudor), de 

Părintele Profesor Dumitru Stăniloae, Arhimandritul Vasile Vasilache, de laicii Alexandru Mironescu, 

Vasile Voiculescu şi al multor altora, care au luat cu toţii calea temniţei în 1958. 

Vasile POP (14 iunie 1875-1931), scriitor şi ziarist născut în Satul Domneşti, într-o familie de 

agricultori, fiul lui Ion şi Ecaterina Pop. După absolvirea şcolii primare se angajează ca lucrător mecanic 

(calfă) într-un atelier, apoi va continua să se perfecţioneze ca ,,autodidact, în calitate de profesor de 

limbă engleză şi maestru de gimnastică la Institutul Naval din Constanţa’’.  

Ziarul Munca, va consemna în anul 1890 debutul său literar. Împreună cu Ilarie Chendi 

înfiinţează în 1906 la Iaşi Viaţa literară, devenită în 1907 Viaţa literară şi artistică. În perioada 1904-

1905 va fi directorul ziarului Evenimentul. Va colabora la publicaţiile Adevărul Literar, Semănătorul, 

Făt-Frumos şi Luceafărul, de multe ori semnând cu pseudonimele: Gh. Bradul, Const. Fulger, Acadiul, 

Gh. Scytul. 

Va debuta cu primul volum de versuri, în anul 1900 intitulat ,,Versuri’’, nu prea reuşite, din acest 

motiv se va dedica prozei, publicând următoarele sale volume: Din ocna vieţii (1902), Râs şi plâns 

(1906), Poveşti hazlii (1908), Din viaţa speluncilor 1923 etc., precum şi romanele: Domniţa Viorica 

(1905), Americanca îndrăgostită (1920), Cuceritorul de inimi (1921), Vândută de propria-i mamă (1922) 

- o ,,literatură de senzaţie, cu rezolvări melodramatice şi de un frapant prost-gust estetic’’.  

 Opera sa literară este impresionantă, la titlurile enunţate anterior, mai adăugăm: ,,Fleacuri” 

(1899), ,,Prin vraja dragostei” (1907), ,,Cum se iubeşte o fată” (1907), ,,Cum să iubim” (1908), ,,Mai 

tare ca iubirea” (1908), ,,Fericirea se cucereşte” (1911), ,,Dragoste din ochi” (1915), ,,Amice, eşti un 

prost!” (1916), ,,Regina noastră, Maria’’ (1919), ,,Dragoste de dinastie” (1921), ,,Ce păţeşte omul bun” 

(1922), ,,Cuza Vodă” (1928), ,,Ruga unei mame” (fără an), ,,Sărutul de binefacere” (fără dată), ,,Eroii 

lui Mihai Viteazul” (fără an).  

A primit referinţe critice de la S. Puşcariu, E. Lovinescu, N. Iorga, G. Călinescu, C. Ciopraga, Z. 

Ornea.  
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Nicolae IONEL s-a născut în 1944 la Bucureşti, însă Şcoala primară o va absolvi la Domneşti. 

Se va stabili la Iaşi, unde va parcurge studiile liceale şi pe cele universitare (Univ. ,,Al. I. Cuza - 

Filologie). A scris 34 cărţi de poezie, 4 de teologie, 3 de folclor, 5 piese de teatru şi 18 volume de 

traduceri (tragediile lui Shakespeare, Vergiliu Opera omnia, Kleist, Psalmii, Basho, Igor etc.). A primit 

referinţe critice din partea: Al. Protopopescu, A. Doinaş, N. Steinhardt, A. Pantea, Ştefania şi Marin 

Mincu, Al. Paleologu, Lucia Cifor, N. Mecu, Dan Ciachir, Monica Lovinescu, Valentin Silvestru, Sorin 

Antohi, Ion Negoiţescu. Este membru al Uniunii Scriitorilor din anul 1980.  

Cele mai importante premii sunt: Premiul Uniunii Scriitorilor pentru dramaturgie (1984), 

Premiul Asociaţiei Scriitorilor din Iaşi pentru poezie (1990), Premiul Asociaţiei Scriitorilor din Iaşi 

pentru poezie (1996), Premiul Salonului de Carte Iaşi (1997) pentru traduceri, Premiul Salonului de 

Carte Cluj (1998) pentru Aeneis, Premiul Fundaţiei „Cella Delavrancea”1998 pentru Opera omnia.  

Din opera sa, enumerăm selectiv: Poezii: ,,Cuvânt în cuvânt” (Junimea, 1972), ,,Poezii’’ 

(Junimea, 1979), ,,Calea Vie” (Cartea Românească, 1983), ,,Scara de raze” (Junimea, 1990), ,,Carul 

Mare ’’ (Cartea Românească, 1991), ,,Venirea” (1995), ,,Vederea” (Junimea, 1995), ,,Prezenţa” (1996), 

,,Flori de cireş” (1997), ,,Răsăritul Chipului’’(Cartea Românească, 1998), ,,Haiku’’(1998), ,,Crinul 

deschis” (Junimea, 1999), ,,Dor din dor’’ (1999), ,,Cântece de leagăn’’(2000), ,,Cât îi ceru şi 

lumea’’(2000), ,,Marginea singurătăţii’’(2001), ,,Nume pe ape’’ (Junimea, 2003), ,,Celei de nenumit’’ 

(2004), ,,Umbra miresmei’’ (2005), ,,Gând oprit’’ (2005), ,,Drumul spre nume’’ (2005), ,,Bethel’’ 

(2005), ,,Tot în totul’’(2007), ,,Umbra ta, Ruth’’ (2008), ,,Rouă de raze’’ (2009), ,,Neţărmul 

clipei’’(2010), ,,Frunze de sînge’’, (2010), ,,Viscol de privighetori’’ (2010), ,,Din cîte stele’’ (2011), 

,,Cer de cer (2011), ,,Stîlpul de foc’’ (2011), ,,Umbră de flutur’’ (2012), ,,Ochi pe aripi’’ ( 2012), 

,,Lăuntrul luminii’’ (Doxologia, 2012); Teatru: ,,Vlad Ţepeş’’(Junimea, 1984), ,,Jeanne d’Arc’’ (1992), 

,,Oedip - Meşterul Manole’’ (Junimea, 1997), ,,Constantin Brâncoveanu’’ (2001); Teologie: ,,Rugăciune 

(I)’’ (1996), ,,Rugăciune (II)’’ (1999), ,,Rugăciune (III)’’, (2004), ,,Întrebătoare răspunsuri’’ (2006); 

Folcloristică: ,,Floarea florilor – Antologie de lirică populară’’ (Junimea, 1999), ,,Literatură populară din 

judeţul Iaşi’’ (2006); Traduceri: J.-L. Chrétien, Michel Henry, J.-L. Marion, Paul Ricoeur: 

Fenomenologie şi teologie (Polirom, 1996), Vergilius: Eneida (Institutul European, 1999), Shakespeare: 

Regele Lear (Institutul European, 2000), Michel Foucault: Securitate, teritoriu, populaţie (Cluj, 2009) 

etc.  
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Neculai Constantin MUNTEANU s-a născut la 16 noiembrie 1941, în Satul Pufeşti din părinţii 

Constantin şi Rozalia Munteanu. Va urma cursurile universitare ale Facultăţii de Finanţe-credite din 

cadrul A.S.E. Bucureşti, pe care le abandonează în anul patru. Debutează în Contemporanul, apoi la 

TVR, iar apoi angajat ca redactor la revista Cinema. Se manifestă ca opozant al regimului comunist când 

în luna aprilie 1977, încearcă să trimită mai multe documente către Occident prin intermediul unui 

diplomat al Ambasadei Statelor Unite la Bucureşti. Din păcate persoana contactată era un colaborator al 

Securităţii. Va fi supus unei anchete timp de luni de zile, din primăvara anului 1977 şi până în vara 

aceluiaşi an.  

În schimbul netrimiterii doleanţelor la Europa Liberă, Securitatea îi oferă paşaportul şi 

promisiunii de a părăsi ţara. Neculai Constantin Munteanu primeşte paşaportul în data de 2 septembrie şi 

părăseşte ţara în 16 septembrie 1977.  

Începând din 1977 devine colaborator al Postului de Radio ,,Europa Liberă”, iar din 1980 va fi 

angajat definitiv până în anul 1994. „Va fi una din vocile cele mai ascultate, la rubrica Actualitatea 

Românească şi de multe ori, în contextul totalitarismului, un fel de punct de sprijin pentru mulţi 

români”.  

Va reveni în ţară, iar la propunerea jurnalistului Corneliu Nistorescu, va prelua conducerea 

postului de radio ,,Radio Total”. În luna noiembrie din anul 1995 va fi ales în Consiliul de Administraţie 

al Televiziunii Române.  

În anul 2007, lui Constantin Neculai Munteanu şi celor ce au luptat pentru democraţie de la 

microfonul postului de radio ,,Europa Liberă’’, li se va aduce ca onor premierea filmului documentar 

,,Război pe calea undelor”, avândul ca regizor pe Alexandru Solomon.  

Naarghita-Maria AMARGHEOALEI este numele adevărat al cântăreţei de muzică indiană, 

născută la Pufeşti în data de 14 ianuarie 1939. Numele de scenă în etimologia sa reprezintă un amestec 

de cuvinte, cu o semnificaţie dublă: „cântul spiritului etern” sau „cântecul tulpinii de lotus”. 

Muzicologul George Sbârcea îl traduce cu semnificaţia de „cântec pentru cei luminaţi”.  
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Copilăreşte în Satul Domneşti până la vârsta de nouă ani, fiind crescută de bunica sa, apoi se 

stabileşte la mama ei în Bucureşti. Din copilărie îşi manifestă aptitudinile artistice, mai întâi luând lecţii 

de coregrafie la Palatul Pionerilor (Palatul Copiilor), iar în 1956 va intra în corpul de balet al Teatrului 

de Revistă ,,Constantin Tănase”. În paralel urmează lecţii de canto clasic. Este impresionată de filmul 

indian ,,Vagabondul”, în regia lui Raj Kapoor, pe care îl vizionează de cincizeci de ori.  

Debutează în anul 1957, iar reacţia publicului este un motiv în plus pentru a se specializa în 

muzica de sorginte indiană. Timp de patru ani, învaţă limba hindi prin corespondenţă cu Centrul 

Cultural Hindi. Primul disc propriu apare la Electrecord în 1967, în prealabil mai înregistrează şi alte 4 

compilaţii în anii 1959 şi 1962. Până în 1991, mai apar tot la Electrecord alte opt discuri. Colaborează cu 

baritonul Nicolae Herlea, Sile Dinicu, Corneliu Meraru.  Primul ministru al Indiei, Indira Gandhi, o va 

cunoaşte pe Naarghita în urma vizitei în România, în toamna anului 1967, mai întâi într-un spectacol, iar 

apoi personal, lansându-i invitaţia de a vizita India. În anul 1978, va pleca în India şi va rămâne în 

această ţară jumătate de an, unde îl va întâlni pe idolul ei, Raj Kapoor. După Revoluţia din decembrie 

1989, moartea mamei sale şi a idolului Raj Kapoor, o decepţionează şi hotărăşte să se retragă din viaţa 

publică. Pentru a-şi duce existenţa, vinde obiectele de valoarea ce îi aparţineau (apartament, mobilă, 

pianul, cărţi etc.), reuşind să supravieţuiască cu greu. Se stinge din viaţă la 26 februarie 2013, la 

Bucureşti, săracă, departe de consacrarea internaţional. 

Alte personalităţi ale comunei, aflate în plină activitate şi pe care doar le amintim în rândurile 

următoare, luându-ne angajamentul ca în viitor să detaliem aspecte legate de activitatea profesională a 

următorilor, sunt: Culiţă DASCĂLU - dr. ing., şef de lucrări la Univ. Bioterra - Facultatea de 

Management Agroturistic (Decan fondator), preşedintele Asociaţiei Crescătorilor de Taurine; Oana 

(IONEL) DEMETRIADE – cercetător Consiliul Naţional de Studiere a Arhivelor Statului, premiată de 

Casa Regală a României, numeroase, studii, articole şi lucrări publicate, volume, participări la conferinţe 

tematice; Nicolae DAMIAN – doctor în geografie, Director al Şcolii Gimnaziale Pufeşti, cadru didactic 

asociat al Univ. din Bucureşti – Departamentul Formarea Profesorilor Focşani, numeroase studii, 

articole şi participări la conferinţe tematice, redactor coordonator al Revistei Milcovia, membru în 

Consiliul Director al Revistei Repere Geografice - Iaşi; Mădălina FERA – medic rezident în Franţa, 

specialitatea medicină de familie; ş. a.  
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Grădinița cu program normal - Comuna Pufești 

 

Grădinița cu program normal - Sat Ciorani, Comuna Pufești 
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Premii obținute de către elevii Școlii Gimnaziale Pufești 

 

Școala Gimnazială - Comuna Pufești (față) 
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Școala Gimnazială - Comuna Pufești (lateral) 

 

Școala Gimnazială Domnești-Târg Corp C1 - Comuna Pufești 
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Școala Primară - Sat Ciorani, Comuna Pufești 

18. INFRASTRUCTURA SANITARĂ ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ 

Activitatea medicală de acordare a asistenţei şi urmăririi sănătăţii populaţiei comunei se 

desfăşoară în două locaţii după cum urmează: 

 Dispensar medical – cabinet individual Localitatea Pufeşti (amenajare în fosta „casă a 

specialistului”) – clădire în suprafaţă utilă de 50 mp construită în anul 1976 şi o incintă de 

600 mp; 

 Dispensar medical – cabinet individual Localitatea Domneşti - Tîrg – clădire construită 1960 

în suprafaţă utilă de 64 mp şi o incintă de 775 mp. 

Ambele clădiri sunt proprietate publică concesionate medicilor de familie:  

 Dr. Nicolae Elena Mirela şi Dr. Damian Carmen. 
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Întreaga activitate medical (umană) este asigurată de: 

- 2 medici; 

- 2 cadre medii; 

- personal auxiliar.   

Activitatea sanitar veterinară este asigurată prin S.C. Ruvalento S.R.L. de:  

- 1 medic veterinar; 

- 1 tehnician veterinar; 

- 1 personal îngrijitor. 

Asistenţa socială presupune un complex de măsuri şi acţiuni realizate pentru a răspunde nevoilor 

sociale individuale, familiale sau de grup, în vederea prevenirii şi depăşirii unor situaţii de dificultate, 

vulnerabilitate sau dependenţă pentru prevenirea autonomiei şi protecţiei persoanei, pentru prevenirea 

marginalizării şi excluziunii sociale, pentru promovarea incluziunii sociale şi în scopul creşterii calităţii 

vieţii. 

La nivel local, rezultatele obţinute în domeniul asistenţei sociale, sunt bune şi conform legilor ce 

monitorizează acest domeniu de activitate. Astfel în anul 2020, lunar persoanele ce fac obiectul legii, au 

beneficiat de prevederile Legii nr. 416/2001, 17 de persoane privind asigurarea venitului minim garantat, 

iar 141 de persoane au beneficiat de ajutoare de încălzire pentru combustibil lemnos. 

Ţinând cont de anumite cazuri ale persoanelor care au prezentat documentaţiile la comisiile de 

expertiză medicală şi care se încadrează în gradul de invaliditate în anul 2020 au fost în plată toţi 

asistenţii personali. 

Tot în acest domeniu trebuie subliniate şi acţiunile din cadrul programului PEAD prin care au 

fost soluţionate dosarele celor în drept după cum urmează:  

 Venit minim garantat – 10 dosare; 

 Şomeri – 15 dosare; 

 Pensionari – 250 dosare; 

 Persoane cu dezabilități – 55 dosare;  
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 Asistenți personali – 9; 

 Îndemnizații cu handicap – 32; 

 Tichete ”mese calde” – 82 de beneficiari; 

 Tichete sociale pentru grădiniță – 12 beneficiari; 

 Tichete educaționale – 136 beneficiari; 

 Ajutor pentru încălzirea locuinței pentru perioada noiembrie 2020 – martie 2021 – 141 de 

cereri; 

 Alocație pentru susținerea familiei – 65 de dosare (258 de beneficiari); 

 Ajutor social – 10 dosare. 

19. ORDINEA PUBLICĂ 

La nivelul Unităţii Administrative Pufeşti, ordinea şi liniştea publică este asigurată de cadre 

abilitate în acest domeniu de activitate respectiv Postul de Poliţie cu trei angajaţi.  

Aceştia îşi desfăşoară activitatea nu doar pe teren, ci şi în într-o clădire construită în anul 1970 cu 

o suprafaţă utilă de 817 mp şi o incintă de 4800 mp. Începând cu anul 2003 şi până în prezent sediul 

poliţiei şi locuinţa de serviciu, situate în aceiaşi clădire, au fost întreţinute şi chiar modernizate de către 

Zaharia Georgică. A fost realizat un sistem termic: anveloparea zidurilor exterioare, înlocuirea 

tâmplăriei vechi prin una de pvc şi cu geamuri termopan, încălzirea centralizată (centrală termică ce 

foloseşte combustibil solid- lemne), introducerea în circuitul apei menajere calde a unui panou solar 

(printre puţinele din comună). În interior, pereţii au fost zugrăviţi cu glet şi var lavabil, stuk veneţian, a 

fost schimbat parchetul, s-a pus gresie, au fost schimbate uşile. La locuinţa de serviciu a mai fost 

adăugată o baie (cu apă curentă furnizată de un hidrofor) şi o bucătărie. La exterior gardul a fost înlocuit, 

a fost turnat beton pe aleea de acces şi trotuare, pe şanţul de drenaj al apei. În curte s-au plantat pomi 

fructiferi, flori şi gazon. Toate aceste lucrări au fost realizate de către agentul Zaharia, atât din fondurile 

furnizate de către Inspectoratul de Poliţie Judeţean (I.P.J) Vrancea, cât şi din fonduri proprii. 

Postul de poliţie locală are în dotare un autoturism cu care se asigură atât patrularea pe raza 

comunei, cât şi o rezolvare promptă şi rapidă a fiecărei intervenţii. 
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Din păcate starea infracţională este în creştere, fapt datorat unei perioade economice mai puţin 

favorabile, începând din 2007, dar şi a soluţionării unor cazuri infracţionale de către instituţiile juridice 

prin suspendarea pedepsei, ce vizează integrarea în societate şi nepedepsirea cu închisoare. În acest sens, 

dacă în perioada 2002 – 2003 se înregistrau în jur de 40 dosare penale, în prezent se înregistrează circa 

100 infracţiuni de acest gen. Sunt sesizate aproape toate tipurile de infracţiuni, majoritatea fiind furturi 

cu valori reduse. Poliţiştii din comună, efectuează activităţi de prevenţie, de cercetare în domenii variate: 

silvicultură şi piscicultură, transporturi, activităţi legate de traficul rutier, arme şi explozibili, substanţe 

toxice. 

Începând cu jumătatea anului 2013, comuna este supravegheată şi printr-un sistem de camere 

video, poziţionate în toate satele comunei, în cele mai importante zone. De asemenea Primăria Pufeşti, 

Şcoala Gimnazială Domneşti, Şcoala Gimnazială Pufeşti sunt supravegheate, atât în interior cât şi în 

exterior prin sisteme video. De asemenea cele mai importante unităţi economice (fabrici) şi comerciale 

(magazine), alte instituţii (de ex: bisericile, dispensarul, farmacie) au sisteme de alarmare şi 

supraveghere. 

20. CONTEXTUL ECONOMIC 

O prioritate generală o constituie creşterea nivelului de trai prin veriga sa de bază creşterea 

economică care este parte componentă a politicilor publice. Cu atât mai mult lansarea şi continuitatea la 

nivel teritorial a acestor politici, implicarea factorilor locali şi a reprezentanţilor societăţii civile au 

devenit din ce în ce mai acute în procesul de elaborare şi realizare a programelor de dezvoltare 

economico-socială indiferent dacă resursele financiare sunt asigurate prin fonduri guvernamentale, 

fonduri private interne, cofinanţări şi împrumuturi externe. 

Pentru mediul rural, domeniul economic predominant este activitatea agricolă fapt subliniat în 

primul rând de modul de viaţă şi specificul evident al localităţilor componente şi în al doilea rând de 

ponderea populaţiei ocupate fizic în această activitate.  
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Teren fond 

funciar (ha) 

Suprafaţă 

teren agricol 

(ha) 

Teren arabil 

(ha) 

Suprafaţă 

păşuni (ha) 

Suprafaţă 

viticolă (ha) 

Suprafaţă 

forestieră (ha) 

3150,11 3087,18 2586,72 397,77 92,66 72,96 

Principalele culturi agricole practicate cu suprafeţe înregistrate până la această dată sunt: 

 culturile cerealiere: 

• grâu: 276 ha; 

• orzoaică: 7 ha; 

• porumb: 2000 ha; 

 cultura cartofului, a legumelor şi leguminoaselor: 120 ha; 

 floarea soarelui: 249 ha. 

Având în vedere dependenţa de factorul natural şi în special de elementele climatice cu risc 

(secetă, grindină, îngheţ la sol etc.) valorile medii multianuale ale producţiei agricole obţinute la hectar 

sunt următoarele: 

 păioase: 1800 kg /ha; 

 porumb: 1500 kg/ha; 

 cartof: 5000 kg/ha; 

 legume: 10000 kg/ha; 

 leguminoase: 500 kg/ha; 

 floarea soarelui: 1400 kg/ha. 

Creşterea animalelor are la nivelul comunei o tradiţie cel puţin egală cu cea de cultivare a 

terenului. În acest context, practicarea acestei activităţi se reduce la sistemul gospodăresc cu efective 

minime pentru consum propriu iar principalele caracteristici numerice şi pe rase la începutul anului 2012 

sunt: 

 bovine din rasele „Bălțată neagră”,”Metis: 134 capete; 

 ovinele - rasele „Țigaie - metiș” şi „Karacul”: 820 capete; 
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 cabaline - lipsa unei rase pure: 110 capete; 

 păsări: 6000 capete; 

 familii de albine: 214. 

Lucrările agrotehnice susţinute pe terenul agricol, sunt efectuate de maşinile aflate în dotarea 

societăţilor comerciale cu profil agro – alimentar: 

 80 de tractoare de diferite puteri; 

 12 combine; 

 8 cositoare; 

 la acestea se adaugă utilajele şi subansamblurile aferente (pluguri, grape, stivuitoare, etc.). 

 

Furajarea animalelor se face în funcţie de sezon şi anotimp respectiv extensiv pe păşunile şi 

fâneţele naturale dar şi intensiv în perioada rece a anului, prin folosirea plantelor de nutreţ.  

Ca urmare a diminuării activităţii industriale la nivelul centrelor urbane şi a efectului reformei 

economice, parte din populaţia activă s-a întors în localitate, care s-a îndreptat spre ocupaţii şi servicii 

cerute de economia de piaţă.  

Acestea au ca obiect de activitate în cea mai mare parte comerţul cu amănuntul al diferitelor 

produse. 

Problemele cu care se confruntă agenţii economici sunt lipsa de comunicare şi informare în 

sensul că nu deţin informaţiile necesare oportunităţilor de finanţare, deşi au fost organizate întruniri 

“mese rotunde” pentru promovarea noilor direcţii în obţinerea finanţărilor. 
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Agenţii economici reprezentativi în teritoriul comunei: 

S.C. BETALIN S.R.L.  confecţii mobilier 

S.C. JAKY COM S.R.L. confecţii mobilier 

S.C. LAZAMOB S.R.L.           confecţii mobilier 

S.C. MELISSA S.R.L.         confecţii mobilier 

S.C. NICOLAND S.R.L.         confecţii mobilier 

S.C. NICOFIL S.R.L.                 confecţii mobilier 

S.C. POGEALEXIO S.R.L. confecţii mobilier 

S.C. SIMALEX S.R.L        confecţii mobilier 

S.C. FASTPREMIAL S.R.L.     prod. agroalimentare /comerţ 

S.C. GABIAND S.R.L.         prod. agroalimentare /comerţ 

S.C. GENERG  S.R.L.  prod. agricole 

S.C. MECANOTEXTILA S.R.L. morărit 

S.C. PATAGON S.R.L.         creşterea animalelor 

S.C. AXON S.R.L.            prod. agricole 

S.C. CORIGRIGOS S.R.L.      exploatarea pietrişului 

S.C. DAVFORESTAL S.R.L.    exploatarea lemnului 

S.C. BONANZA S.R.L. comerţ 

S.C. GELADI S.R.L.          comerţ 

S.C. MIOTEXT S.R.L.         comerţ 

S.C. MIROVIT S.R.L.          prestări servicii medicale 

I.I. SAMSON COSTEL          morărit 

I.I. DAMIAN CARMEN         magazine mixt 

I.I. PETRA CORNEL            morărit 
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21. ECHIPAREA TEHNICĂ 

Alimentarea cu apă potabilă nu se face din sistemul de alimentare centralizat. populaţia 

localităţilor administraţiei locale foloseşte apa potabilă din puţuri publice inventariate la nivel de 

comună sau prin puţuri proprii cu hidrofor.  

Evacuarea apelor uzate nu se face în sistem centralizat de canalizare cu staţie de epurare, apele 

uzate menajere de la gospodăriilor populaţiei fiind evacuate într-o mică măsură în fose vidanjabile 

proprii şi în cea mai mare parte direct în sol. Acest fapt are un impact negativ asupra pânzei de apă 

freatică, cu influenţe defavorabile asupra calităţii fizico-chimice şi bacteriologice a apei din fântâni, 

factor de mediu-sol şi subsol în final al sănătăţii populaţiei. 

Alimentarea cu energie electrică a locuinţelor, consumatorilor publici, iluminatul public stradal 

se face prin intermediul liniei de distribuţie aeriană LEA 20 KVA racordată la staţia de transformare 

(110/20) Mărăşeşti a următoarelor posturi de transformare: 

 P.T. 1 100/75 KVA; 

 Posturi consumatori casnici şi edilitari P.T. 1 100/75 KVA; 

 Pentru sistemul de irigaţii P.T. 2 65 KVA; 

 P.T. 3100 KVA. 

Reţeaua electrică de iluminat public este susţinută de stâlpi de beton şi este alimentată prin 

posturile de transformare din fiecare localitate a comunei. Toate gospodăriile individuale beneficiază de 

alimentare cu energie electrică ce se face din reţeaua de joasă tensiune, aerian prin console iar recordul 

este trifazat. 

Injecţia de energie în reţeaua de joasă tensiune este realizată prin intermediul a 10 posturi de 

transformare aeriană (PTA) cu puteri cuprinse între 63 – 250 KVA. 

Starea tehnică a iluminatului public este depăşită, fiind necesar un plan de reabilitare a acestuia. 
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Alimentarea cu gaz metan a imobilelor proprietate privată şi publică se face prin folosirea 

buteliilor de aragaz achiziţionate prin punctele de schimb la nivelul societăţilor comerciale.  

Racordarea la reţeaua telefonică este realizată prin centrale automate din centrul localităţilor 

comunei, asigurând întreg necesarul de legături telefonice cu capacitatea de deservire a solicitanţilor. La 

acestea se adaugă cabinele telefonice din localitate cu amplasare centrală pentru a oferi posibilitatea 

efectuării convorbirilor cât mai lesnicioasă. De asemenea instituţiile şi locuitorii beneficiază de 

comunicare prin internet, releu radio şi televiziune; semnalul de telefonie mobilă are arie de acoperire pe 

întreg teritoriul comunei. 

Principalele căi de comunicaţie sunt: 

 cele feroviare (magistrala Bucureşti - Suceava):  

 rutiere care cuprind drumurile naţionale, judeţene şi locale (comunale, săteşti şi de 

exploataţie agricolă). 

Cele mai importante artere de circulaţie care deservesc întreg teritoriul comunei (conform PUG-

ului) sunt cele rutiere reprezentate prin: 

 Drumul judeţean DJ 205 H – Panciu – Păuneşti – Domneşti Tîrg, drum ce intersectează 

DN 2 ( E 85) la km 221 + 172 şi face legătura cu Loc. Domneşti Tîrg. Lungimea totală a 

acestui drum este de 24 km, din care pe teritoriul Comunei Pufeşti este de 2,5 km. 

Drumul este modernizat cu îmbrăcăminte asfaltică definitivă. 

 Drumul comunal DC 31 – intersectează DN 2 – Domneşti – Sat – Pufeşti-Ciorani. 

Lungimea totală a drumului este de 8 km şi traseul său este paralel cursului R. Siret, 

făcând legătura pe direcţie N – S făcând legătura între componentele administrative ale 

comunei constituind de fapt o variantă paralelă căii DN2. 

 Drumul comunal DC 32 – intersectează cu DN2 – Pufeşti – legătură cu DC 31. 

Lungimea drumului este de 3,00 km şi face legătura cu centrul de comună din care în DC 

32. Drumul este modernizat prin balastare şi reprofilare anuală. 
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 Drumul comunal DC 33 – intersectează cu DN2 face legătura cu gara Pufeşti, drumul 

este întreţinut prin balastare şi reprofilare anual, urmând a fi modernizat prin asfaltare. 

 Drumul comunal DC 35 – intersectează drumul comunal DC 37 – în Loc. Ciorani – 

Călimăneşti – Ciorani ajungând în DN2 

 Drumul comunal DC 37 – intersectează cu DN2 – Moviliţa - intersecţie cu DN2 

deserveşte Satul Ciorani şi face legătura cu DC 35. Lungimea totală a drumului este de 9 

km, din care 2,3 km sunt pe teritoriul Comunei Pufeşti. 

 Pentru situaţia căilor de circulaţie rutieră ale comunei, atât cele principale, cât şi cele secundare, 

sunt total sau parţial modernizate fie cu îmbrăcăminte asfaltică fie prin balastare. Capacitatea de rulaj 

este asigurată prin întreţineri anuale, lucrările de îmbunătăţire permanentă a stării de funcţionare fiind 

permanente. 

 

Sediul gării - Comuna Pufești 
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22. SITUAȚII DE URGENȚĂ 

Din anul 2007 s-a înfiinţat Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă, al cărui preşedinte este 

primarul care are în subordine Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă ce include un şef de serviciu 

– angajat cu contract de muncă în condiţiile impuse de lege şi un număr de 33 de voluntari, structurat în 

patru echipe de intervenţie în funcţie de tipul de risc, având următoarele atribuţii: 

 Desfăşurarea acţiunilor de informare şi instruire privind cunoaşterea regulilor şi măsurilor 

de apărare împotriva dezastrelor; 

 Verificarea modului de aplicarea normelor, dispoziţiilor şi măsurilor care privesc 

apărarea împotriva dezastrelor; 

 Verificarea modului de aplicare a normelor, dispoziţiilor, măsurilor cât şi modul de 

desfăşurare a acţiunilor de intervenţie pentru înlăturarea efectelor dezastrelor; 

 Acţiuni de intervenţie pentru înlăturarea efectelor dezastrelor, salvarea, acordarea 

primului ajutor şi protecţia persoanelor şi a bunurilor afectate de dezastre; 

 Acordarea de ajutor, în condiţiile legale, a persoanelor a căror viaţă este pusă în pericol în 

caz de inundaţii, alunecări de teren, accidente, explozii. 

Dintre potenţialii factori de risc natural, pe teritoriul comunei pot fi luate în considerare 

următoarele fenomene:  

 Revărsările şi inundaţiile produse de Râului Trotuş şi Pârâului Boul, Pârâului Carecna pe 

întreaga sa albie majoră, unde prin PUG s-a stabilit „zona cu riscuri de inundaţie”. 

Inundaţiile au afectat teritoriul comunei în următorii ani: 1970, 1975, 1978, 1991, 2002, 

2005, 2008, 2010. Ultima inundaţie respectiv cea din vara anului 2010 pe Râul Siret, a 

avut efectele cele mai mari afectând 280 ha teren agricol, 381 gospodării, două obiective 

sociale în Localitatea Ciorani. Râul Trotuş – revărsările au afectat Localitatea Domneşti – 

Sat prin inundarea a 28 ha teren agricol şi 1 km de drum de exploatare. Pârâul Boul a 

afectat prin revărsările sale 2 gospodării, 4 ha de teren agricol în Localitatea Pufeşti.  

 Seismicitatea – al cărui grad (conform normativului p 100/92 elaborat MIPAT) este VIII 

cu un Ks = 0,20 şi o perioadă de Tc = 0,9 m. 
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Conform PLANULUI de ANALIZĂ şi ACOPERIRE a RISCURILOR de pe TERITORIUL 

JUDEŢULUI VRANCEA (anexă la Hot. Nr.109 / 28.06.2013), UAT Băleşti se încadrează în zona cu 

următoarele riscuri potenţiale: 

Nr. Crt. Abreviere Tipul de risc Principal/secundar 

1. C cutremur principal 

2. a(t)/p(l) alunecări de teren secundar 

3. I(d). inundaţii principal 

4. s secetă secundar 

5. a(v). avalanşă secundar 

6. i(p). Incendii de pădure secundar 

7. a(ch). accident chimic secundar 

8. a(n). accident nuclear secundar 

9. i(m). incendiu în masă secundar 

10. a(tp). accident grav de transp. Secundar 

11. e(up). eşecul utilităţilor publice secundar 

12. E(d) epidemie principal 

13. E(z) epizootie principal 
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23. ANALIZA SWOT 

23.1. Agricultura 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- resursă calificată de muncă în domeniul agricol; 

- potenţial în domeniul vegetal şi zootehnic/ 

tradiţii locale 

- suprafeţele mari de teren în folosinţă 

- potenţial semnificativ pentru agricultura 

ecologică; 

- există un număr semnificativ de mici 

producători agricoli care au reuşit să-ţi aducă 

exploataţia agricolă în zona profitabilităţii; 

- teren arabil de-a lungul văii Boul si posibilităţi 

de irigare a culturilor. 

 

- poluare a apelor de suprafaţă şi subterane datorată 

lipsei canalizării localităţi şi deversărilor 

necontrolate de ape uzate menajere; 

- locuitorii care exploatează/ ar dori să exploateze 

terenurile aflate în proprietate dispun de resurse 

financiare limitate/ nu dispun de resurse financiare 

pentru aceste activităţi; 

- lipsa certificării calităţii produselor locale în 

conformitate cu standardele europene, lipsa 

etichetelor ecologice; 

- lipsa unui sistem de colectare şi valorificare a 

produselor agricole la nivel local; 

- activităţile de creştere a animalelor în gospodăriile 

locuitorilor, sunt în scădere; 

- media de vârsta ridicată a celor ce se ocupă de 

activităţi agricole, utilaje agricole învechite, 

rudimentare şi tehnologii neperformante; 

- fărâmiţarea terenurilor agricole şi încă probleme 

de posesiune; 

- scăderea producţiilor medii la aproape toate 

culturile; 

- interesul scăzut al tinerilor pentru activităţile 

agricole. 
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OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

- accesarea de fonduri (o parte nerambursabile) 

pentru dezvoltarea unor afaceri în sectorul 

agricol (spre exemplu înfiinţarea unor 

exploataţii / ferme agrozootehnice); 

- procesarea produselor vegetale şi animale; 

- asocierea producătorilor, îmbunătăţirea 

practicilor agricole pentru ridicarea producţiei, 

elaborarea unor politici zonale de marketing şi 

de accedere pe alte pieţe; 

- crearea de servicii agricole (veterinare, prestări 

servicii, proiectare şi consultanţă în domeniu 

etc.); 

- certificarea unor ferme agricole în practicarea 

agriculturii ecologice şi a unor produse 

tradiţionale; 

- obţinerea de energie regenerabilă: eoliana, 

zona având potențial satisfăcător. 

- cooperare între producătorii agricoli locali şi 

agenţi economici activi în domeniul industriei 

alimentare; 

- cadrul legislativ propice pentru stimularea 

tinerilor calificaţi de a se stabili în spaţiul rural; 

- tendinţa diversificării serviciilor în domeniul 

agricol; 

- posibilitatea înfiinţării de culturi de salcie 

energetică. 

- practicarea agriculturii de subzistenţă ca urmare 

a rezistenţei populaţiei la schimbare; 

- creșterea competiţiei pe piaţa produselor 

alimentare, fapt ce poate defavoriza unele 

sectoare „tradiţionale" care nu ating standardele 

pieţei unice (UE); 

- dezechilibrele balanţei comerciale cu accent pe 

importurile de produse alimentare, situaţie care 

periclitează valorificarea produselor autohtone la 

preţuri eficiente (aducătoare de profit); 

- insuficienta informare şi educare a populaţiei 

pentru dezvoltarea durabilă a agriculturii, 

protecţia mediului; 

- nerevenirea populaţiei tinere plecate în mediul 

urban şi în străinătate; 

- legislaţie instabilă în domeniu, care dezarmează 

iniţiativele private; 

- migrarea tineretului cu studii superioare şi lipsa 

de interes pentru agricultură; 

- preţuri ridicate pentru achiziţionarea de maşini, 

utilaje agricole, seminţe, îngrăşăminte, lucrări 

agricole; 

- lipsa unor facilităţi privind acordarea de credite 

cu dobândă redusă, a garanţiilor şi a perioadelor 

de graţie. 
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23.2. Resursa Umană 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- pondere importantă a populaţiei tinere 

- rata redusă a infracţionalităţii; 

- forţă de muncă ieftină; 

- număr mare de tineri cu studiile liceale 

definitivate; 

- disponibilitate de angajare în diferite 

meserii, funcţie de motivarea personală; 

 

- îmbătrânirea populaţiei (spor natural negativ, 

migrarea tinerilor spre centre urbane); 

- scăderea natalităţii; 

- adaptarea mai lentă a populaţiei mature şi vârstnice 

din comună, la schimbările şi provocările lumii 

actuale în general şi la fenomenul mobilităţii şi 

reconversiei profesionale,în special; 

- migrarea persoanelor cu pregătire profesională,în 

special în străinătate; 

- capacitatea financiară relativ scăzută a locuitorilor 

zonei; 

- mentalitatea populaţiei faţă de schimbare în general 

şi reconversie profesională în special. 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

- existenţa unor reglementări care stipulează 

acordarea de facilităţi angajatorilor care 

creează noi locuri de muncă pentru 

şomeri, tineri absolvenţi, etc.; 

- modificarea mentalităţii persoanelor 

disponibilizate prin abordarea de atitudini 

active pe piaţa muncii(căutare a unui loc 

de muncă, reconversie profesională); 

- implicarea autorităţilor locale în 

problemele comunităţii, în vederea 

identificării de soluţii financiare, 

materiale. 

- accentuarea procesului de îmbătrânire în rural; 

- creşterea şomajului în rândul absolvenţilor de liceu; 

- creşterea ponderii în sezoane, cu efecte negative 

asupra pieţei muncii, economiei locale şi asistenţei 

sociale în perspectivă; 

- creşterea ponderii „muncii la negru" cu efecte 

negative asupra pieţei muncii, economiei locale şi 

asistenţei sociale în perspectivă; 

- estomparea tradiţiilor locale odată cu trecerea 

timpului. 
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23.3. Învățământ 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

Management 

- Structura organizatorică a şcolii este 

corespunzătoare la nivelul comunei; 

- Există un management responsabil cu implicare 

directă, pe toate planurile (administrativ, 

educativ, resurse, etc.) 

- Comunicare formală, informală şi nonformală 

bună; 

- Monitorizarea activităţii de formare din şcoală 

este corespunzătoare, urmăreşte cunoaşterea 

culturii organizaţionale a şcolii, corectitudinea 

activităţii şi rezultatele efective ale formării 

personalului didactic; 

- Aplicarea corectă şi creativă a curriculumului 

şcolar. 

Resurse umane 

- Cadre didactice titulare şi calificate, cu vechime 

mare atât în învăţământ, cât şi în şcoală, permite 

realizarea unui învăţământ de calitate; 

- Existenţa unui număr relativ mare de copii şi 

elevi care asigură şi funcţionarea structurilor, cu 

un număr de elevi pe clasă de 18 – 20; 

- Relaţiile interpersonale existente favorizează 

crearea unui climat educaţional deschis şi 

stimulativ; 

Management 

- politica educaţională slabă de atragere a 

elevilor în unitatea noastră şcolară 

(insuficientă implicare pentru creşterea 

imaginii şcolii); 

- familiile elevilor nu sunt implicate suficient 

în activitatea de educare a copiilor 

Resurse umane 

- starea motivaţională a cadrelor didactice şi a 

elevilor este scăzută; 

- stare materială precară şi nivel scăzut de 

cultură şi instruire al unor familii; 

- existenţa unor elevi cu probleme de 

adaptare; 

- cu toate că şcoala are o valoare de piaţă 

bună sunt înregistrate cazuri de migrare a 

elevilor spre oraş; 

- migraţia elevilor din satele componente 

comunei, spre şcoala de centru şi 

depopularea şcolară a structurilor şcolare; 

- lipsa posibilităţilor de desfăşurare a 

activităţilor sportive (a orelor de educaţie 

fizică), la nivelul structurilor, pe vreme de 

iarnă sau timp nefavorabil; 

- accesul dificil, din punct de vedere material, 
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- Un mare interes din partea cadrelor didactice 

pentru participarea la cursuri de formare 

profesionale organizate de C.C.D. și I.S.J; 

- Situaţia la învăţătură prezintă rezultate bune la 

toate nivelele; 

- Puţine tendinţe de neşcolarizare sau abandon 

şcolar; 

- Stare disciplinară bună; 

- Participare mare, cu rezultate bune la 

concursuri, întreceri, etc., la toate nivelele. 

Resursele materiale şi de TIC 

- spaţii şcolare adecvate pentru activitatea de 

formare; 

- dotarea cu tehnologie informaţională nu este 

corespunzătoare; 

- existenţa PC-ului la o mare parte din elevii 

şcolii; 

- fondul de carte din biblioteca şcolii este 

suficient şi cu noutăţi editoriale. 

Activitatea de bază 

- şcoala are o cotă de piaţă bună; 

- susţinerea activităţilor din planul anual de 

activităţi şcolare şi extraşcolare, toate cadrele 

didactice fiind implicate în activitatea de 

formare continuă la nivel de şcoală; 

- obiectivele propuse sunt în conformitate cu 

nevoile de formare ale cadrelor didactice şi 

la activităţile de perfecţionare didactică; 

- fonduri insuficiente/inexistente pentru 

premierea performanţelor şcolare ale 

elevilor. 

Resursele materiale şi de TIC 

- deşi există o dotare TIC foarte bună, 

materialele nu sunt întotdeauna integrate în 

procesul instructiv-educativ; 

- manuale şcolare uzate şi insuficiente; 

- slabă dotare a spaţiilor şcolare cu mobilier 

didactic (material didactic uzat şi depăşit); 

Activitatea de bază 

- cooperarea slabă între comisiile metodice la 

nivelul şcolii; 

- lipsa unor grupe de grădiniţă cu program 

prelungit; 

- lipsa unor programe de tipul “şcoală după 

şcoală”; 

- nu sunt popularizate întotdeauna 

experienţele pozitive/ când se încearcă, 

acestea nu au rezonanţa potrivită. 
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răspund nevoilor şcolii şi ale colectivului de 

elevi; 

- există interes pentru activitatea de consultanţă şi 

consiliere a cadrelor didactice; 

- nu s-au înregistrat fenomene de delicvenţă sau 

infracţionalitate la nivelul şcolii. 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

Factorul politic 

- o bună colaborare cu I.S.J. şi C.C.D; 

- existenţa Programului Guvernamental de 

acordare a unor produse lactate şi de 

panificaţie “Cornul şi laptele”; 

- existenţa Programului “200 E” pentru elevi 

privind achiziţionarea unui PC; 

- existenţa programului de acordare de 

rechizite şcolare gratuite; 

- Programul “Ghiozdanul elevului” – rechizite 

şcolare 

Factorul economic 

- infuzia de resurse financiare în şcoală pentru 

manuale şcolare, reparaţii curente şi 

capitale; 

- disponibilitatea unor instituţii de a veni în 

sprijinul şcolii. 

Factorul social 

- elevii şi familiile acestora sunt pregătite 

Factorul politic 

- incoerenţa politicilor educaţionale la nivel 

naţional; 

- lipsa unor politici educaţionale consecvente cu 

ţinte şi strategii clare care să fie urmărite 

indiferent de partidul de la guvernare; 

- eliminarea ajutorului financiar pentru 

achiziţionarea de materiale necesare cadrelor 

didactice (100 E); 

- motivarea morală şi salarială nu ajută cadrul 

didactic în activitate; 

- programe şcolare prea încărcate; 

- formarea iniţială a cadrelor didactice este 

deficitară. 

Factorul economic 

- scăderea nivelului de trai (elevi, profesori, 

părinţi); 

- eliminarea fondurilor de premiere şi stimulare; 

- creşterea numărului de şomeri în rândul 

părinţilor; 
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pentru schimbarea modului de abordare a 

procesului instructiv – educativ; 

- varietatea cursurilor de perfecţionare şi 

formare continuă oferite de C.C.D.; 

- dorinţa pentru schimburi de experienţă şi 

pentru acţiuni organizate în parteneriat; 

- şcoala oferă un grad sporit de siguranţă 

elevilor; 

- puţine cazuri de familii destrămate la nivelul 

şcolii; 

Factorul tehnologic 

- extinderea reţelei Internet la nivelul 

localităţii; 

- apariţia televiziunii digitale; 

- toţi elevii au posibilitatea receptării 

emisiunilor TV prin cablu sau digital; 

- extinderea telefoniei mobile. 

- dispariţia posturilor datorită scăderii numărului 

de elevi la clasă; 

- lipsa de experienţă şi de sprijin privind 

elaborarea de proiecte de finanţare; 

- prea multă birocraţie în accesarea fondurilor 

naţionale şi europene. 

Factorul social 

- slaba motivaţie a elevilor pentru învăţătură; 

- prea mulţi elevi sunt rămaşi în grija unicilor şi 

altor rude datorită faptului că părinţii sunt 

plecaţi la lucru în străinătate; 

- migraţia copiilor de grădiniţă spre oraş la grupe 

cu program prelungit; 

- instabilitatea cadrelor didactice (în fiecare an 

elevii au profesori noi). 

Factorul tehnologic 

- impactul nociv al unor emisiuni TV asupra 

psihicului elevilor; 

- popularizarea prin emisiunile TV a subculturii 

şi a nonvalorilor; 

- impactul negativ produs de participarea unora 

dintre elevii ciclului primar şi gimnazial la cafe-

internetul din apropierea şcolilor; 

- existenţa pe piaţă a unor jocuri PC foarte 

violente. 
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23.4. Sănătate 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- existenţa şi buna funcționare unui cabinet 

individual de medicină de familie; 

- existenta unui cabinet stomatologic 

- profesionalismul medicilor de familie; 

- existenţa unei farmacii în centrul comunei; 

- elaborarea strategiei de dezvoltare locală a 

comunei pentru perioada 2021-2027, se 

suprapune cu programarea financiara 2021-

2027, ceea ce permite corelarea dintre 

măsurile propuse în document, cu 

obiectivele naţionale din domeniul sănătăţii. 

- dotare insuficientă şi sub standarde a cabinetului 

medical; 

- existenta a unui număr important de persoane 

neasigurate dar înscrise pe listele medicului de 

familie din comună 

- lipsa unui Centru de sănătate; 

- lipsa unui centru de recuperare tip SPA. 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

- linii de finanţare externe şi includerea unei 

linii de buget local în vederea cofinanţării 

eventualelor aplicaţii, acţiuni/ activităţi. 

 

- costuri ridicate ale serviciilor medicale; 

- legislaţie fluctuantă în domeniu; 

- slabă motivare a persoanelor care au posibilitate 

chiar redusă de a se asigura medical, de a încheia 

un contract cadru pentru plata contribuţiei 

financiare direct la CAS; (în contractul cadru a 

legii asigurărilor de sănătate, este stipulat faptul 

că persoanele care nu au asigurare medicală şi 

doresc să plătească contribuţia la CAS, trebuie să 

plătească retroactiv un anumit număr de luni, 

pentru a putea să beneficieze de servicii de 

sănătate publică). 
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23.5. Mediu 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- caracteristica de zonă cu risc seismic redus; 

- potenţial ridicat pentru practicarea unei 

agriculturi ecologice durabile; 

- oportunităţi de valorificare a energiei 

alternative (energie eoliana ) 

- grad de poluare a solului şi a aerului scăzut; 

- nu există poluatori industriali majori pe 

teritoriul comunei; 

- utilizarea pe scară redusă a îngrăşămintelor 

chimice pentru agricultura de subzistenţă; 

- înfiinţarea, reţelei publice de apă (captare, 

staţii de tratare, alimentare) pentru o parte din 

locuitorii comunei; 

- înfiinţarea, extinderea şi îmbunătăţirea reţelei 

publice de apă uzată (canalizare, staţii de 

epurare) pentru o parte din locuitorii comunei 

- existenţa lucrărilor de apărare contra 

inundaţiilor; 

- sistem satisfăcător de colectare a deşeurilor 

rurale; 

- existenţa unor programe de educare/ 

informare a populaţiei privind teme de 

mediu; 

- clima continental moderată. 

- deversarea apelor reziduale menajere în locuri 

neamenajate; 

- izolarea termică a locuinţelor/ clădirilor este 

necorespunzătoare; 

- extinderea suprafeţelor construite în defavoarea 

spaţiilor verzi; 

- lipsa unor amenajări ambientale substanţiale 

(parcuri, scuaruri); 

- lipsa unui sistem adecvat de iluminat public 

ecologic 

- eroziunea solului prin gradul de torenţialitate şi 

lipsa amenajărilor; 

- prezenţa unei balastiere în amonte; 

- practici dăunătoare mediului precum incendierea 

miriştirilor, a resturilor vegetale; 

- lipsa preocupărilor privind compostarea deşeurilor 

biodegradabile (în mediul rural acestea reprezintă 

aprox. 80% din totalul deşeurilor casnice); 

- lipsă certificare a unor agenţi economici în 

practicarea agriculturii ecologice şi a obţinerii unor 

produse tradiţionale; 

- lipsă infrastructură monitorizare permanentă a 

factorilor de mediu de către autorităţile locale; 

- slaba conştientizare a populaţiei şi a agenţilor 

economici în privinţa protecţiei mediului 
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- insuficientă preocupare a agenţilor economici în 

recuperarea şi refolosirea ambalajelor. 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

- existenţa unei politici naţionale de promovare 

a protecției mediului; 

- existenţa fondurilor structurale alimentate 

prin bugetul Uniunii Europene pentru 

dezvoltarea zonelor rurale şi protejarea 

mediului înconjurător (împădurirea 

terenurilor degradate, eliminarea eroziunii şi 

curăţirea cursurilor de apă, conservarea 

biodiversităţii, promovarea agriculturii 

ecologice, gestionarea deşeurilor reciclabile); 

- existenţa unor programe cu finanţare 

nerambursabilă pentru extinderea şi 

modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată; 

- existenţa unor programe cu finanţare 

nerambursabilă pentru reabilitarea termică. 

- neutilizarea fondurilor nerambursabile (datorită 

dificultăţilor de accesare) pentru dezvoltarea 

zonelor rurale şi protejarea mediului; 

- mentalitatea de indiferenţă a gospodarilor faţă de 

protecţia mediului. 

- calamităţi naturale (temperaturi extreme, secetă, 

fenomene meteo extreme); 

- orientarea programelor europene şi 

guvernamentale spre alte zone considerate 

prioritare; 

- participare civică scăzută din partea comunităţii. 
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23.6. Poziționarea în teritoriu 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- comuna este așezată pe malul drept al pitorescului lac 

Călimăneşti şi malul drept al Siret, la confluenţa 

Trotuşului cu Siretul, 

-  străbătută de DN 2 (E 85) 

- magistrala feroviară Bucureşti – Suceava 

- accesul la toate satele din împrejurimi este facil. 

- inexistenţa investitorilor de mare 

anvergură pe teritoriul comunei. 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

- prezenţa şi folosirea apei din Lacul Călimănești pentru 

irigaţii şi zonă pentru pescuit şi exploatarea stufului 

- existenţa tipurilor de sol cu o fertilitate deosebit de 

ridicată 

- modificarea legislativă privind 

reorganizarea comunelor 

23.7. Economie 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- existenţa în zona a unor societăţi comerciale 

şi persoane fizice autorizate active; 

- existenţa unei infrastructuri convenabile de 

comunicaţii şi IT; 

- amplasare teritorială favorabilă în ceea ce 

priveşte accesibilitatea pe cale rutieră şi cale 

ferată; 

- existenţa forţei de muncă disponibilă în 

comună, multe persoane apte şi doritoare de 

a lucra; 

 

- resurse financiare locale insuficiente, investiţii 

autohtone foarte mici; 

- orientarea cu precădere către comerţul din 

alimentaţia publică: magazine alimentare şi baruri); 

- infrastructură necorespunzătoare, absenţa 

alimentării cu apă, a canalizării, în unele localităţi 

şi a gazului metan în întreaga comună; 

- activitatea redusă de marketing a societăţilor 

comerciale; 

- lipsa de receptivitate a populaţiei locale la 

programele de finanţare; 
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- existenţa unui număr de aproximativ 

important de agenţi; 

- agenţi economici înregistraţi care îşi au 

sediul sau punctele de lucru pe teritoriul 

comunei. 

- lipsa de receptivitate şi flexibilitate la cerinţele 

pieței; 

- forță de muncă nespecializată si cu mentalităţi 

neadaptate noilor cerinţe ale pieţei muncii; 

- buget redus al APL, pentru susţinerea proiectelor de 

investiţie în resursa umană şi a celor de dezvoltare 

locală. 

- interes scăzut al agenţilor economici locali pentru 

formarea profesională a angajaţilor; 

- in comuna nu sunt înregistrați investitori străini; 

- număr redus al locurilor de muncă pe piaţa locală; 

- experienţă redusă/ lipsă de experienţă a agenţilor. 

- insuficienţa procesare locală a produselor vegetale 

şi animale; 

- lipsa de motivare de a se angaja a celor care 

primesc VMG; 

- migraţie masivă a populaţiei active în ţări din 

spaţiul european; 

- număr redus de utilaje agricole utilizate în 

gospodăriile particulare şi în societăţile agricole; 

- lipsa pieţei de materii prime şi a celei de desfacere 

a produselor pe raza comunei; 

- dificultăţi întâmpinate în iniţiativele de asociere 

dintre producătorii locali; 

- IMM-urile locale nu sunt încurajate pentru a 

participa la licitaţii pentru derularea unor lucrări de 

investiţii locale; 

- lipsa unei pieţe agroalimentare. 
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OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

- utilizarea programelor de finanţare ale 

Uniunii Europene, atât pentru mediul rural 

cât şi pentru IMM-uri; 

- cofinanţare din resurse guvernamentale a 

proiectelor de dezvoltare a infrastructurii 

rurale, a activităţilor generatoare de venit, a 

pregătirii resursei umane 

- promovarea şi stimularea asociaţiilor 

agricole în scopul exploatării intensive a 

terenurilor 

- utilizarea tehnologiilor performante 

- valorificarea terenurilor agricole degradate 

şi nevaloroase; 

- cooperare între producătorii agricoli locali şi 

agenţi economici activi în domeniul 

industriei alimentare. 

- criză economico-financiară la nivel mondial, care 

va duce la scăderea portofoliului de comenzi, pe 

întreg lanţul furnizori - consumatori, cu efectele 

sale; 

- insuficientă pregătire în vederea accesării 

Fondurilor Structurale şi de Coeziune; 

- fonduri străine pentru investiţii, relativ scăzute în 

raport cu necesarul; 

- cadru legislativ nefavorabil dezvoltării sectorului 

cercetare-dezvoltare-inovare; 

- profilul pur agricol al comunei; 

- condiţiile UE dificil a fi îndeplinite de către agenţii 

economici autohtoni, aspect care face ca, pentru 

majoritatea producătorilor agricoli din România, 

piaţa UE sa fie inaccesibilă 

- criză economică mondială agravantă a situaţiei 

economiei europene – multe firme mici şi mijlocii 

s-au închis; 

- adaptabilitatea scăzută la schimbare a agenţilor 

economici şi a forţei de muncă; 

- capacitate redusă de susţinere financiară a 

modernizării; 

- invadarea pieţei interne cu produse agricole ale 

ţărilor beneficiare a unor fonduri substanţiale ale 

UE în ceea ce priveşte susţinerea sectorului agricol. 
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23.8. Infrastructură 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- existenţa unei bune infrastructuri de transport; 

- existenţa unei bune infrastructuri de 

comunicaţii IT, telefonie fixă şi mobilă; 

- existenţa reţelei de alimentare cu energie 

electrică; 

- existenţa de dotări sociale, culturale, sportive, 

medicale; 

- existenţa de drumuri asfaltate care asigură 

accesul în satele componente; 

- existenţa sistemului de alimentare cu apă 

pentru localitățile Com. Pufeşti; 

- existenţa sistemului de irigaţii; 

- sisteme de distribuţie a energiei electrice 

acoperind aproape toate aşezările comunei. 

- lipsa reţelei de alimentare cu gaze naturale, 

- izolarea termică a clădirilor este 

necorespunzătoare; 

- lipsa sistemului de alimentare cu apă; 

- lipsa sistemului de canalizare pentru localitatea 

Pufeşti; 

- lipsa drumurilor asfaltate din categoria celor 

săteşti; 

- lipsa unei grădiniţe cu program prelungit; 

- lipsa locuinţelor sociale pentru persoane sărace/ 

familii tinere care nu au posibilităţi financiare 

pentru achiziţionarea de locuinţe; 

- lipsa trotuarelor pentru pietoni; 

- lipsa unui sistem video de supraveghere stradală 

şi a instituţiilor publice. 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

- existenţa fondurilor structurale, care 

finanţează prin FEADR (finanţare 

nerambursabilă), îmbunătăţirea infrastructurii 

fizice de bază în spaţiul rural; 

- existenţa unor programe cu finanţare 

nerambursabilă pentru extinderea şi 

modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată 

(POS Mediu, AP1); 

- existenţa unor programe cu finanţare 

nerambursabilă pt. reabilitarea termică. 

- scăderea interesului investitorilor; 

- orientarea programelor europene şi 

guvernamentale spre alte zone considerate 

prioritare; 

- accesarea redusă a programului guvernamental de 

reabilitare termică; 
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23.9. Administrație publică 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- existenta unui segment de populaţie pregătit 

profesional; 

- existenţa personalului tânăr cu studii 

superioare în instituţiile publice; 

- implicarea activă a Primăriei, în problemele 

comunităţii; 

- existenta instituţiilor de bază, protecţie civilă 

şi ordine publică; 

- deschiderea administraţiei actuale către 

investiţii; 

- existenţa spaţiului adecvat pentru buna 

desfăşurare a activităţilor APL; 

- existenţa logisticii necesare desfăşurării în 

bune condiţii a activităţii instituţiilor publice; 

- participarea la sesiuni de perfecţionare 

continuă a aparatului APL; 

- legislaţie insuficient cunoscută de către 

personalul din instituţiile publice, ca urmare a 

numărului mare de schimbări legislative; 

- aplicarea legilor, uneori în moduri diferite, ca 

urmare a necorelării normelor metodologice; 

 

 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

- dezvoltarea sentimentului de apartenenţă la 

comunitate; 

- creşterea autonomiei locale în actul 

administrativ; 

- posibilitatea accesării de fonduri 

guvernamentale şi europene pentru 

organizarea de sesiuni de instruire pe 

diverse domenii de activitate; 

- practicarea unor politici discriminatorii în 

alocarea resurselor locale; 

- nemulţumiri manifestate de către populaţie 

generate de măsurile economice şi sociale 

luate de Guvern; 

- convulsii sociale; 

- riscul eşecului în realizarea şi finalizarea unor 

proiecte; 
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- implementarea de proiecte de mediatizare a 

legislaţiei; 

- aplicarea principiului transparenţei în 

activitatea instituţiilor publice; 

- refuzul achitării unor taxe și impozite. 
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III. Prioritățile, obiectivele specifice, politicile, programele și măsurile de 

dezvoltare 

Prioritatea 1 (domeniul Infrastructură) 

Obiective specifice 

ale comunei 

Nevoile comunei la 

care răspunde 

(SWOT) 

Obiectivul de 

politică U.E. la 

care răspunde 

Politici/programe 

/măsuri 

Surse de finanțare 

potențiale 

O.S. 1.1. Creșterea 

mobilității persoanelor 

și mărfurilor în 

vederea reducerii 

disparităților de 

dezvoltare urban-rural. 

Starea proastă a unor 

drumuri inclusiv a 

podurilor situate de-a 

lungul acestora. 

Existența unor drumuri 

pietruite sau chiar de 

pământ. 

O.P.3 – ”O 

Europă mai 

conectată” 

Existența unor drumuri 

comunale și sătești 

pietruite sau chiar de 

pământ. 

POR 2021 – 2027 

Bugetul de stat  

Bugetul local 

 

 

 

 

O.S. 1.2. Sprijinirea 

mobilității 

nemotorizate, 

în scopul reducerii 

emisiilor de CO2 

din sectorul 

transporturilor. 

Lipsa unor trasee inter-

comunale pentru 

bicicliști. 

 

O.P.2 – ”O 

Europă mai 

ecologică”  

Construcția de piste 

pentru biciclete între 

localități. 

 

POR 2021 – 2027 

PNS 2021 – 2027 

Bugetul de stat 

Bugetul local 
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Prioritatea 2 (domeniul Educație) 

Obiective specifice 

ale comunei 

Nevoile comunei la care 

răspunde (SWOT) 

Obiectivul de 

politică U.E. la 

care răspunde 

Politici/programe 

/măsuri 

Surse de finanțare 

potențiale 

O.S. 2.1. Creșterea 

nivelului de 

instruire și 

calificare a forței de 

muncă din comună, 

ca premisă pentru 

creșterea ocupării și 

a veniturilor 

cetățenilor. 

Dotarea precară a 

unităților de învățământ, 

mai ales în ceea ce 

privește grupurile sanitare, 

sălile și terenurile de sport, 

laboratoarele. 

Cheltuielile ridicate 

suportate de autoritățile 

locale cu modernizarea și 

întreținerea infrastructurii 

educaționale existente. 

Dificultățile în asigurarea 

personalului didactic 

calificat în școli. 

Numărul mic de adulți 

care urmează cursuri de 

formare profesională 

continuă. 

O.P.4 – ”O 

Europă mai 

socială” 

Reabilitarea, 

modernizarea și dotarea 

unităților de învățământ. 

Construcția de săli și 

terenuri de sport. 

Restructurarea rețelei 

școlare, în conformitate 

cu trendurile 

demografice actuale, și 

asigurarea transportului 

școlar. 

Acordarea de stimulente 

cadrelor didactice care 

fac naveta în zonele 

rurale izolate. 

Organizarea de cursuri 

de formare, specializare 

și de măsuri de 

recunoaștere a 

competențelor dobândite 

informal, cu precădere în 

rândul persoanelor 

vulnerabile din mediul 

rural și din comunitățile 

de romi. 

POEO 2021- 2027 

POR 2021-2027 

PNS 2021-2027 

Erasmus+ 

Bugetul de stat 

Bugetul locale 

Fonduri private 
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Susținere implementării 

inițiativelor de 

digitalizare (e-educație). 

Prioritatea 3 (domeniul Sănătate) 

Obiective 

specifice 

Nevoile comunității la 

care răspunde (SWOT) 

Obiectivul de 

politică U.E. la 

care răspunde 

Politici / programe 

/măsuri 

Surse de finanțare 

potențiale 

O.S. 3.1. 

Asigurarea de 

servicii 

medicale la 

standarde 

europene, în 

vederea 

creșterii 

speranței de 

viață sănătoasă 

a populației. 

Capacitatea insuficientă 

a centrelor de asistență 

socio-medicală și 

paliativă. 

Scăderea numărului de 

medici de familie și 

existența unor localități 

rurale fără asistență 

medicală primară. 

Numărul redus de 

asistenți medicali 

comunitari și de 

mediatori sanitari care să 

deservească 

comunitățile. 

Speranța redusă de viață, 

cu precădere în mediul 

rural și în cazul 

persoanelor de sex 

masculin. 

O.P.4 – ”O 

Europă mai 

socială” 

Construirea, extinderea, 

reabilitarea, modernizarea și 

dotarea centrelor medico-sociale 

și de îngrijire paliativă. 

Sprijinirea înființării și 

funcționării centrelor de 

permanență. 

Asigurarea serviciilor de mediere 

sanitară și asistență medicală 

comunitară în comunitățile 

importante de romi. 

Derularea de programe de 

informare cu privire la pericolele 

la adresa sănătății și de promovare 

a unui stil de viață sănătos, cu 

precădere în rândul tinerilor și a 

grupurilor vulnerabile. 

Implementarea unor programe de 

nutriție în unitățile de învățământ. 

 

PNS 2021-2027 

Bugetul de stat 

Bugetul local 

Fonduri private 
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Derularea de campanii de 

screening pentru principalele 

afecțiuni și de vaccinare, cu 

precădere în rândul comunităților 

marginalizate. 

Prioritatea 4 (domeniul Social) 

Obiective 

specifice 

Nevoile comunității la 

care răspunde (SWOT) 

Obiectivul de 

politică U.E. la 

care răspunde 

Politici/programe /măsuri 

Surse de 

finanțare 

potențiale 

O.S. 4.1. 

Furnizarea de 

servicii sociale 

diversificate, 

eficiente și 

adaptate 

nevoilor reale 

ale 

beneficiarilor, 

în scopul 

reducerii 

sărăciei și a 

marginalizării. 

Numărul mare de 

comunități rurale 

marginalizate și sărace. 

 

Numărul foarte ridicat de 

beneficiari de prestații 

sociale. 

 

Capacitatea limitată a 

sectorului public de 

servicii sociale de a 

deservi toți beneficiarii 

eligibili, cu precădere în 

mediul rural și în cazul 

persoanelor vârstnice. 

O.P.4 – ”O 

Europă mai 

socială” 

 

 

Construcția de locuințe sociale și de 

necesitate. 

Construcția de locuințe în regim de 

închiriere pentru tineri. 

Acordarea de loturi de teren pentru 

construcția de locuințe de către tineri. 

Înființarea de unități de economie 

socială, cu precădere în comunitățile 

de romi din mediul rural. 

Implementarea de strategii integrate 

(infrastructură de bază, locuire, 

educație, sănătate, ocupare, etc.) la 

nivelul comunităților marginalizate. 

POR 2021 – 

2027 

POIDS 2021 – 

2027 

POEO 2021 – 

2027 

PNS 2021 – 

2027 

Bugetul de stat 

Bugetul local 

Fonduri 

private 
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Prioritatea 5 (domeniul Agricultură și dezvoltare rurală) 

Obiective 

specifice 

Nevoile comunității la care 

răspunde (SWOT) 

Obiectivul de 

politică U.E. la 

care răspunde 

Politici/programe 

/măsuri 

Surse de 

finanțare 

potențiale 

5.1. Creșterea 

competitivității 

agriculturii, în 

vederea  

tranziției la 

exploatații și 

produse 

competitive pe 

piața.  

 

Fluctuațiile importante ale 

producției agricole vegetale, 

determinate mai ales de 

secetă. 

Ponderea foarte ridicată a 

forței de muncă care lucrează 

informal în sectorul agricol. 

Fragmentarea proprietății 

agricole. 

Producția medie la hectar 

modestă pentru majoritatea 

culturilor. 

Îmbătrânirea livezilor și 

producția redusă de fructe. 

Scăderea accentuată a 

efectivelor de animale din 

gospodăriile populației și a 

producției animale. 

Capacitatea insuficientă de 

depozitare a producției 

agricole. 

 

 

O.P.1 – ”O Europă 

mai inteligentă” 

Reabilitarea și 

modernizarea sistemului de 

irigații. 

Reabilitarea lucrărilor de 

îmbunătățiri funciare.  

Modernizarea și dotarea 

fermelor vegetale și 

zootehnice existente. 

Sprijinirea instalării 

tinerilor fermieri. 

Susținerea sectorului 

agriculturii ecologice. 

Înființarea și dezvoltarea 

structurilor asociative ale 

fermierilor (grupuri de 

producători, cooperative, 

asociații).  

Formarea profesională 

continuă a fermierilor. 

Sprijinirea unităților de 

cercetare și dezvoltare 

agricolă, respectiv a 

transferului rezultatelor 

acestora către fermieri. 

 

PNS 2021 – 

2027 

Bugetul de stat 

Fonduri private 
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Sprijinirea investițiilor 

private în facilități de 

colectare, stocare, 

procesare și comercializare 

a produselor 

agroalimentare, inclusiv a 

celor de tip piață de en-

gros. 

Susținerea atestării 

produselor tradiționale și 

promovarea acestora, 

inclusiv în mediul online. 

Reabilitarea și 

modernizarea piețelor și a 

târgurilor agro-alimentare, 

precum și organizarea de 

evenimente destinate 

producătorilor locali (de tip 

piețe volante, Ziua 

Recoltei). 

5.2. 

Îmbunătățirea 

calității vieții în 

comună, prin 

investiții în 

îmbunătățirea 

infrastructurii și 

serviciilor 

publice, 

diversificarea 

Creșterea numărului de 

persoane vârstnice, singure, 

mai ales în mediul rural. 

Depopularea unor localități. 

Nivelul de dotare al 

locuințelor cu utilități și 

dependințe de bază este mult 

mai redusă decât media 

națională, cu precădere în 

mediul rural.  

O.P.1 – ”O Europă 

mai inteligentă” 

O.P.2 – ”O Europă 

mai verde” 

O.P.3 – ”O Europă 

mai conectată” 

O.P.4 – ”O Europă 

mai socială” 

O.P.5 – ”O Europă 

mai aproape de 

cetățeni 

Modernizarea drumurilor 

comunale, inclusiv rigole 

de scurgere a apelor 

pluviale, trotuare, piste de 

biciclete, indicatoare, 

marcaje, etc. 

Modernizarea drumurilor 

de exploatare agricolă și 

forestieră. 

 

PNS 2021-2027 

LEADER (GAL) 

Bugetul de stat 

(CNI, AFM, 

PNDL, alte 

programe) 

Bugetul local 
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economiei rurale 

și crearea de noi 

locuri de muncă. 

Existența unor trupuri de 

așezări izolate față de nucleele 

de locuire rurale. 

Ponderea foarte ridicată a 

drumurilor comunale pietruite 

și de pământ. 

Ponderea foarte ridicată a 

forței de muncă care lucrează 

informal în sectorul agricol. 

Rata ridicată a șomajului, cu 

precădere în zonele rurale. 

Scăderea numărului de medici 

de familie și existența unor 

localități rurale fără asistență 

medicală primară. 

Speranța redusă de viață, cu 

precădere în mediul rural și în 

cazul persoanelor de sex 

masculin. 

Numărul foarte mare de 

comunități rurale 

marginalizate și sărace. 

Capacitatea limitată a 

sectorului public de servicii 

sociale de a deservi toți 

beneficiarii eligibili, cu 

precădere în mediul rural și în 

cazul persoanelor vârstnice.  

 

Înființarea sistemelor de 

distribuție gazelor naturale 

în comună. 

Extinderea rețelelor de 

alimentare cu energie 

electrică pentru conectarea 

tuturor locuințelor. 

Sprijinirea înființării și 

dezvoltării de întreprinderi 

non-agricole în mediul 

rural. 

Reabilitarea, modernizarea 

și dotarea școlilor, 

grădinițelor. 

Construcția, extinderea, 

reabilitarea și 

modernizarea școlilor din 

comunele viabile 

demografic. 

Construcția, reabilitarea, 

modernizarea și dotarea 

dispensarelor umane și a 

centrelor de permanență. 

Reabilitarea, modernizarea 

și dotarea căminelor 

culturale, inclusiv pentru 

promovarea culturii 

tradiționale. 
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Predarea simultană în multe 

unități de învățământ rural, 

mai ales din satele mici. 

Lipsa serviciilor de pază a 

localităților și a sistemelor de 

supraveghere video în mediul 

rural. 

Timpii relativ ridicați de 

intervenție ai serviciilor de 

urgență în zonele rurale. 

Starea avansată de degradare a 

unor case de cultură și cămine 

culturale. 

Infrastructura deficitară pentru 

sportul de masă și de 

performanță, mai ales în 

mediul rural. 

Restaurarea și conservarea 

monumentelor istorice de 

importanță locală din 

zonele rurale. 

Construcția/ modernizarea 

bazelor sportive din mediul 

rural. 

Prioritatea 6 (domeniul Economie) 

Obiective 

specifice 

Nevoile comunității la care 

răspunde 

(SWOT) 

Obiectivul de 

politică U.E. la 

care răspunde 

Politici/programe 

/măsuri 

Surse de 

finanțare 

potențiale 

O.S. 6.1. 

Atragerea de 

investiții private, 

străine și 

autohtone, în 

vederea creării de 

noi locuri de 

muncă bine 

plătite. 

Nivelul foarte redus al 

investițiilor private 

(autohtone și străine).  

Număr redus al marilor 

angajatori privați și, 

implicit, al angajaților din 

sectorul privat, cu precădere 

O.P.1 – ”O 

Europă mai 

inteligentă” 

Acordarea de facilități fiscale 

locale (scheme de minimis) 

pentru atragerea de investiții 

private. 

Înființarea/ dezvoltarea 

centrelor de afaceri, 

incubatoarelor/ acceleratoarelor 

POR 2021 – 

2027 

POCIDIF 2021 

– 2027 

POEO 2021 – 

2027 

Bugetul de stat 

Bugetul local 
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în domeniile cu valoare 

adăugată ridicată. 

Ponderea scăzută în 

valoarea adăugată brută 

generată a sectoarelor 

intensive în tehnologie și 

care utilizează forță de 

muncă înalt calificată. 

Densitatea redusă a agenților 

economici și spiritul 

antreprenorial slab dezvoltat. 

Lipsa unui parc industrial. 

Lipsa infrastructurii și a 

serviciilor de informare și 

transfer tehnologic. 

Lipsa clusterelor funcționale 

și slaba dezvoltare a 

spiritului asociativ între 

producători non-agricoli. 

Valoarea foarte redusă a 

schimburilor comerciale. 

Scăderea accentuată a 

resurselor de muncă, a 

populației ocupate și a 

numărului de salariați. 

Rata ridicată a șomajului. 

Nivelul redus al salariului 

mediu în context național și 

regional. 

de afaceri, precum și 

consolidarea serviciilor de 

sprijinire a afacerilor furnizate 

de acestea. 

Investiții pentru creșterea 

competitivității firmelor, în 

particular a celor din ramurile 

economice cu tradiție și a celor 

care valorifică potențialul local. 

Promovarea oportunităților de 

finanțare nerambursabilă și 

creditare pentru sectorul privat. 

Promovarea integrată ca 

destinație de afaceri 

(parteneriate; participarea la 

târguri internaționale de 

investiții; materiale de 

promovare; portal web dedicat, 

etc.). 

Promovarea educației 

antreprenoriale în învățământul 

obligatoriu. 

Dezvoltarea competențelor 

antreprenoriale în rândul 

adulților, cu precădere a celor 

întorși din Diaspora, a tinerilor 

absolvenți, a femeilor etc. 

Sprijinirea digitalizării la 

nivelul mediului de afaceri. 

Fonduri private 

Credite bancare 
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Prioritatea 7 (domeniul Mediu) 

Obiective 

specifice 

Nevoile comunității 

la care răspunde (SWOT) 

Obiectivul de 

politică U.E. la 

care răspunde 

Politici/ programe 

/măsuri 

Surse de 

finanțare 

potențiale 

O.S. 7.1. 

Asigurarea 

accesului 

locuitorilor la apă 

potabilă de 

calitate și 

reducerea 

deversărilor de 

ape uzate 

neepurate. 

Gradul redus de conectare al 

populației la sisteme 

centralizate de alimentare cu 

apă și de canalizare cu 

treaptă terțiară. 

Alimentarea cu apă potabilă 

preponderent din surse de 

suprafață, expuse riscului de 

poluare. 

Starea ecologică proastă a 

majorității corpurilor de apă 

(de suprafață și subterane), 

care afectează mai ales 

populația care se alimentează 

din puțuri proprii, dar și stațiile 

de tratare mici. 

O.P.2 – ”O 

Europă mai 

verde” 

Extinderea și reabilitarea 

infrastructurii de alimentare cu 

apă gestionate de operatorul 

regional, inclusiv surse de 

alimentare, aducțiuni, 

rezervoare, stații de tratare, 

pompare etc.  

Extinderea și reabilitarea 

infrastructurii de colectare și 

epurare a apelor uzate 

gestionate de operatorul 

regional, inclusiv stații de 

pompare, stații de epurare, etc. 

Prevenirea depozitării de 

deșeuri în albiile și pe 

malurile cursurilor de apă și 

decolmatarea acestora. 

PODD 2021 – 

2027 

Bugetul de stat 

Bugetul local 

O.S. 7.2. 

Managementul 

integrat al 

deșeurilor de 

toate tipurile, în 

conformitate cu 

Directivele U.E. 

Gradul redus de colectare 

selectivă și de reciclare a 

deșeurilor generate de 

locuitori. 

Existența unor depozite 

ilegale de deșeuri și starea 

precară a unor puncte de 

colectare a deșeurilor 

menajere. 

O.P.2 – ”O 

Europă mai 

verde” 

 

Construcția de platforme de 

depozitare a deșeurilor de 

grajd. 

Sprijinirea investițiilor private 

în capacități de reciclare și 

valorificare a deșeurilor. 

Extinderea și modernizarea 

punctelor de colectare 

selectivă a deșeurilor (inclusiv 

pubele îngropate). 

PODD 2021 – 

2027 

Bugetul de stat 

Bugetul local 

Fonduri private 
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Derularea de campanii de 

conștientizare a populației cu 

privire la importanța colectării 

selective. 

Sancționarea și eliminarea 

depozitelor ilegale de deșeuri. 

O.S. 7.3. 

Reducerea 

riscurilor naturale 

și antropice, 

precum și 

consolidarea 

capacității de 

intervenție în 

situați de 

urgență. 

Perioade secetoase frecvente 

în sezonul cald, respectiv 

viscole puternice în cel rece. 

Aluvionarea albiilor și 

colmatarea acumulărilor de 

apă. 

Existența unor zone expuse 

inundațiilor. 

Vulnerabilitatea ridicată a 

locuințe la diferite hazarduri 

naturale. 

Timpii relativ ridicați de 

intervenție ai serviciilor de 

urgență în zonele rurale. 

Numărul redus de servicii 

voluntare pentru situații de 

urgență care îndeplinesc 

indicatorii de performanță 

legali. 

Gradul redus de uzură al unor 

echipamente de intervenție și 

deficitul de personal al SVSU. 

O.P.2 – ”O 

Europă mai 

ecologică” 

Extinderea și reabilitarea 

infrastructurii de protecție 

împotriva inundațiilor. 

Extinderea și reabilitarea 

lucrărilor de desecare și 

combatere a eroziunii solurilor 

(de ex. împădurire versanți 

expuși riscului de alunecări de 

teren). 

Adoptarea unor reglementări 

urbanistice stricte în noile 

PUG-uri cu privire la 

construcțiile în zone 

inundabile. 

Expertizarea și consolidarea 

clădirilor cu risc seismic. 

Dotarea SVSU cu mijloace de 

intervenție moderne și 

materiale suficiente. 

Dotarea corespunzătoare a 

SVSU, cu precădere a celor 

din zone rurale greu accesibile.  

Formarea voluntarilor în 

domeniul situațiilor de 

urgență. 

PODD 2021 – 

2027 

PNS 2021 – 

2027 

INTERREG 

2021 – 2027 

Bugetul de stat 

Bugetul local 
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Modernizarea infrastructurii de 

avertizare a populației. 

Derularea periodică de 

exerciții pentru pregătirea 

populației pentru situații de 

urgență, precum și de activități 

de instruire a elevilor, etc.. 

Derularea de acțiuni de control 

și sancționarea nerespectării 

legislației în domeniu. 

Implementarea de sistem de 

supraveghere video în spațiile 

publice pentru a preveni 

cazurile de infracționalitate și 

criminalitate.  

O.S. 7.4. 

Reducerea risipei 

de energie și 

promovarea 

utilizării surselor 

regenerabile 

pentru asigurarea 

acesteia. 

Eficiența energetică redusă a 

fondului locativ. 

 

O.P.2 – ”O 

Europă mai 

verde” 

Creșterea eficienței energetică 

a clădirilor de locuit. 

Creșterea eficienței energetice 

a clădirilor publice, inclusiv 

instalarea de facilități de 

producție a energiei din resurse 

regenerabile. 

Îmbunătățirea performanței 

energetice în domeniul 

industrial, inclusiv instalarea 

de facilități de producție a 

energiei din resurse 

regenerabile. 

PODD 2021 – 

2027 

POR 2021 – 

2027 

Bugetul local 

Fonduri private 

 



 STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI PUFEȘTI PENTRU PERIOADA 2021-2027 

154 

Prioritatea 8 (domeniul Cultură) 

Obiective 

specifice 

Nevoile comunității la 

care răspunde (SWOT) 

Obiectivul de 

politică U.E. la 

care răspunde 

Politici/programe/ 

măsuri 

Surse de 

finanțare 

potențiale 

O.S. 8.1. 

Creșterea accesului 

populației la 

infrastructură 

culturală și la o 

agendă atractivă de 

evenimente pentru 

toate grupele de 

vârstă. 

Gama relativ restrânsă de 

evenimente culturale care 

să vizeze grupul-țintă al 

adulților tineri. 

Scăderea accentuată a 

numărului de biblioteci 

rurale, școlare, dar și a 

numărului de cititori. 

Starea avansată de 

degradare a unor case de 

cultură și cămine culturale. 

O.P.5 – ”O 

Europă mai 

aproape de 

cetățeni” 

Crearea, reabilitarea, 

modernizare, dotare centre/ 

cămine culturale, biblioteci, 

muzee, teatre. 

Sprijinirea activității 

bibliotecilor publice și 

transformarea acestora în 

centre comunitare cu o sferă 

mai largă de activități. 

Digitalizarea patrimoniului 

cultural mobil al bibliotecilor. 

Susținerea activității ONG-

urilor din domeniul culturii și 

industriilor creative, prin 

acordarea de finanțări 

nerambursabile, sprijin 

logistic, etc.. 

Organizarea de evenimente 

culturale, inclusiv în 

parteneriat inter-instituțional 

și cu ONG-uri. 

Sprijinirea activității 

meșteșugarilor și artiștilor 

populari și promovarea 

produselor artizanale, inclusiv 

în mediul online. 

POR 2021-2027 

PNS 2021-2027 

Programul Ro – 

Cultura  

Programul Europa 

Creativă 

INTERREG  

Bugetul de stat 

Bugetul local 

Fonduri private 
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Conservarea și promovarea 

culturii tradiționale, cu 

precădere a folclorului, 

costumelor populare, datinilor 

și obiceiurilor locale. 

O.S.  8.2. 

Încurajarea 

sportului de 

performanță și a 

celui de masă. 

Infrastructura deficitară 

pentru sportul de masă și 

de performanță. 

 

 

O.P.5 – ”O 

Europă mai 

aproape de 

cetățeni” 

Construirea, dezvoltarea, 

reabilitarea, modernizarea 

infrastructurii sportive.  

Organizarea de competiții și 

evenimente sportive, inclusiv 

în parteneriat inter-

instituțional și cu ONG-uri. 

Bugetul de stat  

Bugetul local  

Fonduri private 

 

 

 

O.S. 8.3. 

Îmbunătățirea și 

diversificarea 

oportunităților de 

agrement pentru 

cetățenii 

comunei. 

Deficitul de zone publice 

de agrement pentru 

locuitorii comunei. 

O.P.5 – ”O 

Europă mai 

aproape de 

cetățeni” 

 

Amenajarea de locuri de joacă 

pentru copii. 

Crearea, dezvoltarea, 

reabilitarea și modernizarea 

infrastructurii de agrement. 

Amenajarea/ mobilarea de 

spații publice pentru 

socializare, petrecere a 

timpului liber, picnic etc. 

Sprijinirea investițiilor private 

în facilități de agrement (de 

ex. centre de echitație, piscine 

și ștranduri private, parcuri de 

aventură etc.). 

POR 2021 – 2027 

PNS 2021 – 2027 

Bugetul de stat 

Bugetul local 
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Prioritatea 9 (domeniul Capacitate administrativă) 

 

Obiective 

specifice 

Nevoile comunității la 

care răspunde 

(SWOT) 

Obiectivul de 

politică U.E. la 

care răspunde 

Politici/programe/ 

măsuri 

Surse de 

finanțare 

potențiale 

O.S. 9.1. 

Dezvoltarea 

resurselor umane 

din administrația 

publică locală, în 

vederea furnizării 

de servicii 

publice de 

calitate. 

Ponderea ridicată a 

cheltuielilor cu personalul 

propriu și cu asistența 

socială în bugetele locale. 

O.P.5 – ”O 

Europă mai 

aproape de 

cetățeni” 

Elaborarea și implementarea 

planurilor de formare, în 

raport cu competențele 

deficitare de la nivelul UAT-

ului. 

Ocuparea prin concurs a 

posturilor vacante, cu 

precădere în domeniile 

deficitare (de ex. 

managementul fondurilor 

europene, al proiectelor de 

investiții, urbanism, servicii 

sociale etc.). 

Contractarea de personal pe 

durată determinată pentru 

implementarea unor proiecte 

de investiții publice. 

Organizarea de vizite de 

studiu și schimburi de bune 

practici în parteneriat cu alte 

UAT din România. 

POAT 2021 – 

2027 

Bugetul local 

O.S. 9.2. 

Implementarea 

standardelor de 

calitate, 

Ponderea ridicată a 

cheltuielilor cu personalul 

propriu și cu asistența 

socială în bugetele locale. 

O.P.5 – ”O 

Europă mai 

aproape de 

cetățeni” 

Elaborarea, adoptarea și 

implementarea planurilor de 

integritate la nivelul 

instituției. 

POAT 2021 – 

2027 

Bugetul de stat 

Bugetul CJ 
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integritate, etică 

și prevenirea 

corupției în 

administrația 

publică locală. 

 Elaborarea, adoptarea și 

implementarea de coduri și 

proceduri în domeniul eticii și 

de integrității personalului din 

cadrul instituției. 

Elaborarea de ghiduri de 

conflicte de interese și 

incompatibilități pentru 

personal. 

Formarea personalului în 

domeniul prevenirii corupției. 

Bugete locale 

Fonduri private 

O.S. 9.3. 

Creșterea 

gradului de 

digitalizare a 

activității 

administrației 

publice locale. 

Nu se oferă posibilitatea 

plății online a taxelor și 

impozitelor locale. 

Site-ul WEB nu este 

actualizat în permanență. 

O.P.1 – ”O 

Europă mai 

inteligentă” 

Dezvoltarea și actualizarea 

permanentă a site-ului WEB 

al UAT-ului. 

Înscrierea pe platforma 

Ghișeul.ro. 

Actualizarea și extinderea 

sistemului e-guvernare la 

nivelul UAT-ului. 

Dezvoltarea de servicii 

publice online la nivelul 

primăriei (de ex. depunere și 

verificare cereri, transmitere 

petiții, eliberări avize etc.). 

POCIDIF 2021 – 

2027 

Bugetul de stat 

Bugetul CJ 

Bugete locale 

O.S. 9.4. 

Consolidarea 

capacității de 

planificare 

strategică și 

Ponderea foarte redusă a 

veniturilor din surse proprii 

în totalul bugetului local. 

Gradul redus de actualizare 

O.P.5 – ”O 

Europă mai 

aproape de 

cetățeni” 

 

Actualizarea PUG-urilor cu o 

vechime mai mare de 10 ani. 

Finalizarea procesului de 

înregistrate a imobilelor în 

Bugetul de stat 

Bugetul CJ 

Bugete locale 
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teritorială a 

administrației 

publice locale  

a documentațiilor de 

amenajare a teritoriului și 

urbanism. 

sistemul integrat de cadastru 

și publicitate imobiliară. 

Elaborarea de strategii și 

planuri de acțiune sectoriale 

(de ex. mobilitate, poluare 

aer, management riscuri etc.). 
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IV. 1. Fișele proiectelor 

1. ECONOMIE 

REALIZAREA UNOR DEPOZITE FRIGORIFICE 

IDENTIFICARE ȘI LOCALIZARE PROIECT 

MANAGERUL DE 

PROIECT/ SOLICITANTUL: 

Consiliul Local al comunei Pufești. 

ȚARA: 

REGIUNEA PROIECTULUI: 

JUDEȚUL: 

LOCALITATEA: 

România 

Regiunea Sud - Est 

Vrancea 

Pufești 

VALOAREA 

PROIECTULUI: 

(estimativ – euro fără TVA) 

Se va regăsi în cererea de finanțare. 

CHELTUIELI EFECTUATE: - 

SURSE POSIBILE DE 

FINANȚARE: 

- Buget local; 

- Buget de stat; 

- Programul Operațional Competitivitate; 

- Programul Operațional Regional; 

- Alte surse legal constituite. 

INFORMAȚII DE BAZĂ 

DESCRIEREA 

PROIECTULUI: 

Proiectul are ca scop diversificarea serviciilor de sprijin pentru 

antreprenorii locali având un prim obiectiv, acela de a facilita 

accesul acestora la informații privind surse de finanțare, 

oportunități de afacere. 

SCOPUL PROIECTULUI: 
 Promovarea culturii antreprenoriatului în comuna Pufești, prin 

înființarea unui centru de sprijin pentru afaceri. 
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BENEFICII OBȚINUTE: 

- Mediu economic local dezvoltat prin înființarea de noi  afaceri și 

diversificarea serviciilor oferite către populație; 

- Accesul populației la noi locuri de muncă; 

- Creșterea nivelului de trai al locuitorilor. 

POTENȚIALII 

BENEFICIARI AI 

PROIECTULUI / GRUPUL 

ȚINTĂ: 

- Persoanele din categoria grupurilor vulnerabile a comunei 

Pufești; 

- Antreprenorii locali. 

ACTIVITĂȚILE 

PROIECTULUI: 

- Alocarea unui spațiu și amenajarea acestuia; 

- Dotarea cu resursele materiale necesare; 

- Asigurarea resurselor umane și financiare necesare derulării 

activităților; 

- Oferirea de servicii de informare și consultanță, oportunități de 

afaceri, planuri de afaceri, înființarea de întreprinderi, obținerea de 

avize / certificări, ș.a.; 

- Facilitarea expunerii la modele de afaceri de succes pentru 

domenii de relevanță (ex. prezentarea unor afaceri de succes în 

domeniul agriculturii, serviciilor, ș.a.). 

DURATA PROIECTULUI: 
 Proiectul se va realiza în etape, în funcție de posibilitățile de 

finanțare. 

JUSTIFICAREA 

NECESITĂȚII 

IMPLEMENTĂRII 

PROIECTULUI: 

Este nevoie de dezvoltarea mediului economic local pentru crearea 

de noi locuri de muncă și diversificarea serviciilor oferite către 

populație. 

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare 

Locală. 
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DEZVOLTAREA ABILITĂȚILOR ANTREPRENORIALE PRIN OFERIREA 

DE ASISTENȚĂ ANTE- ȘI POST- INIȚIERE A UNEI AFACERI ȘI 

ACORDAREA DE MICRO-GRANTURI PENTRU PERSOANE DIN COMUNA 

PUFEȘTI, AFLATE ÎN RISC DE SĂRĂCIE ȘI EXCLUZIUNE SOCIALĂ 

IDENTIFICARE ȘI LOCALIZARE PROIECT 

MANAGERUL DE PROIECT/ 

SOLICITANTUL: 

Consiliul Local al comunei Pufești. 

ȚARA: 

REGIUNEA PROIECTULUI: 

JUDEȚUL: 

LOCALITATEA: 

România 

Regiunea Sud - Est 

Vrancea 

Pufești 

VALOAREA PROIECTULUI: 

(estimativ – euro fără TVA) 

Se va regăsi în cererea de finanțare. 

CHELTUIELI EFECTUATE: - 

SURSE POSIBILE DE 

FINANȚARE: 

- Buget local; 

- Buget de stat; 

- Programul Operațional Educație și Ocupare; 

- Alte surse legal constituite. 

INFORMAȚII DE BAZĂ 

DESCRIEREA 

PROIECTULUI: 

Ideea deschiderii unei afaceri în condițiile obținerii unei subvenții 

financiare este interesantă pentru majoritatea persoanelor 

chestionate în comunități. 

Măsuri propuse în domeniul Antreprenoriatului: curs competențe 

antreprenoriale; măsuri de consiliere ante-post înființare afacere; 

concurs de planuri de afacere; subvenționarea a planurilor de 

afacere; workshopuri pentru tinerii antreprenori – programe de 

finanțare, utilizare software, responsabilitate socială, încurajarea 
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parteneriatelor între întreprinderile nou-create și organizații 

îndreptate spre profit și organizații non-profit; instruire pe teme 

privind dezvoltarea durabilă – Antreprenorul verde). 

SCOPUL PROIECTULUI: 

Dezvoltarea abilităților antreprenoriale prin oferirea de asistență 

ante- și post- inițiere a unei afaceri și acordarea de micro-granturi 

pentru persoanele aflate în risc de sărăcie și excluziune socială. 

BENEFICII OBȚINUTE: 

- Mediu economic local dezvoltat prin înființarea de noi  afaceri 

și diversificarea serviciilor oferite către populație; 

- Accesul populației la noi locuri de muncă; 

- Creșterea nivelului de trai al locuitorilor. 

POTENȚIALII BENEFICIARI 

AI PROIECTULUI / GRUPUL 

ȚINTĂ: 

- Persoanele din categoria celor aflate în grad de risc și 

excluziune socială din comuna Pufești. 

ACTIVITĂȚILE 

PROIECTULUI: 

Activitatea organizată va cuprinde: campanii de informare, 

concurs de planuri de afaceri, asistență în elaborarea planurilor de 

afacere, acordare de asistență și consiliere ante- și post- inițiere 

afacere, patru workshop-uri pentru afacerile nou-înființate, 

evenimente de networking între tinerii antreprenori și potențialii 

parteneri și clienți, sesiuni de informare „Antreprenorul verde”. 

DURATA PROIECTULUI: 
 Proiectul se va realiza în etape, în funcție de posibilitățile de 

finanțare. 

JUSTIFICAREA 

NECESITĂȚII 

IMPLEMENTĂRII 

PROIECTULUI: 

 Este nevoie de dezvoltarea mediului economic local pentru 

crearea de noi locuri de muncă și diversificarea serviciilor oferite 

către populație. 

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare 

Locală. 
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2. INFRASTRUCTURĂ 

MODERNIZAREA DRUMURILOR COMUNALE ȘI SĂTEȘTI DIN COMUNA 

PUFEȘTI 

  IDENTIFICARE ȘI LOCALIZARE PROIECT 

MANAGERUL DE PROIECT/ 

SOLICITANTUL: 

Consiliul Local al comunei Pufești. 

ȚARA: 

REGIUNEA PROIECTULUI: 

JUDEȚUL: 

LOCALITATEA: 

România 

Regiunea Sud - Est 

Vrancea 

Pufești 

VALOAREA PROIECTULUI: 

(estimativ – euro fără TVA) 

 Se va regăsi în studiul de fezabilitate și proiectul tehnic. 

CHELTUIELI EFECTUATE: - 

SURSE POSIBILE DE 

FINANȚARE: 

- Buget local; 

- Buget de stat; 

- Programul Național pentru Dezvoltare Rurală; 

- Fondul de salvare al zonei Euro; 

- Alte fonduri legal constituite. 

INFORMAȚII DE BAZĂ 

DESCRIEREA 

PROIECTULUI: 

 Aducerea drumurilor comunale, a drumurilor sătești, și a ulițelor 

din comună, în stare tehnică corespunzătoare, la parametri tehnici 

și de calitate impuse de reglementările în vigoare. Implementarea 

proiectului va contribui esențial la reînnoirea serviciilor oferite 

de infrastructura rutieră din comuna Pufești. 

 Sunt necesare acțiuni de creare, extindere, reabilitare și 

modernizare a infrastructurii din mediul rural, astfel încât să se 

poată asigura o creștere economică a acestor zone și condiții de 

viață decente pentru populație. 
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SCOPUL PROIECTULUI: 

 Îmbunătățirea infrastructurii de transport prin realizarea unor 

drumuri funcționale care să deservească nevoile curente ale 

locuitorilor și activităților economice fără să afecteze starea 

mediului înconjurător. 

BENEFICII OBȚINUTE: 

 Modernizarea drumurilor 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 componente. 

  Comuna va deveni o zonă de interes atât pentru investitori cât și 

pentru persoanele care tranzitează zona. 

  Aceasta va contribui și la: 

- Fluidizarea circulației; 

- Modernizarea rețelei de transport rutier; 

- Consolidarea terenurilor afectate de alunecări; 

- Fluidizarea transportului de mărfuri cu impact direct asupra 

dezvoltării economice teritoriale echilibrate; 

- Asigurarea unor condiții optime de siguranță și confort în 

circulația auto și pietonală; 

- Aducerea sistemului rutier la parametrii tehnici corespunzători 

categoriei drumului, asigurându-se astfel condiții bune de 

siguranță în circulația auto; 

- Accesul populației la locuri de muncă, servicii medicale, 

educație, cultură, recreere, etc. 

POTENȚIALII BENEFICIARI 

AI PROIECTULUI / GRUPUL 

ȚINTĂ: 

- Locuitorii comunei Pufești; 

- Potențialii investitori; 

- Agenții economici din zonă; 

- Participanții la traficul rutier. 
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ACTIVITĂȚILE 

PROIECTULUI: 

- Realizarea studiului de fezabilitate; 

- Elaborarea proiectului tehnic; 

- Aprobarea începerii proiectului; 

- Pregătirea și depunerea cererii de finanțare; 

- Contractarea proiectului; 

- Organizarea licitațiilor; 

- Monitorizare, evaluare, control; 

- Auditul proiectului. 

DURATA PROIECTULUI: 
  Proiectul se va realiza în etape, în funcție de posibilitățile de 

finanțare. 

JUSTIFICAREA 

NECESITĂȚII 

IMPLEMENTĂRII 

PROIECTULUI: 

Starea tehnică necorespunzătoare a unor drumuri sătești și 

comunale. Lipsa fondurilor necesare refacerii, reabilitării și 

modernizării străzilor. 

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare 

Locală. 
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MODERNIZAREA DRUMURILOR DE EXPLOATARE ÎN COMUNA 

PUFEȘTI  

IDENTIFICARE ȘI LOCALIZARE PROIECT 

MANAGERUL DE PROIECT/ 

SOLICITANTUL: 

Consiliul Local al comunei Pufești. 

ȚARA: 

REGIUNEA PROIECTULUI: 

JUDEȚUL: 

LOCALITATEA: 

România 

Regiunea Sud - Est 

Vrancea 

Pufești 

VALOAREA PROIECTULUI: 

(estimativ – euro fără TVA) 

  Se va regăsi în studiul de fezabilitate și proiectul tehnic. 

CHELTUIELI EFECTUATE: - 

SURSE POSIBILE DE 

FINANȚARE: 

- Buget local; 

- Buget de stat; 

- Programul Național pentru Dezvoltare Rurală; 

- Fondul de salvare al zonei Euro; 

- Alte fonduri legal constituite. 

INFORMAȚII DE BAZĂ 

DESCRIEREA 

PROIECTULUI: 

  Sunt necesare acțiuni de creare, extindere, reabilitare și 

modernizare a drumurilor de exploatare, astfel încât să se poată 

asigura o creștere economică a acestor zone și condiții de viață 

decente pentru populație. 

Aducerea drumurilor de exploatare din comună, în stare tehnică 

corespunzătoare, la parametri tehnici și de calitate impuse de 

reglementările în vigoare. Implementarea proiectului va 

contribui esențial la reînnoirea serviciilor oferite de 

infrastructura rutieră din comună. 
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SCOPUL PROIECTULUI: 

  Îmbunătățirea infrastructurii de transport prin realizarea unor 

drumuri de exploatare funcționale care să deservească nevoile 

curente ale locuitorilor și activităților economice fără să afecteze 

starea mediului înconjurător. 

BENEFICII OBȚINUTE: 

  Modernizarea drumurilor de exploatare 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 componente. 

  Comuna va deveni o zonă de interes atât pentru investitori cât 

și pentru persoanele care tranzitează zona. 

  Aceasta va contribui și la: 

- Fluidizarea circulației; 

- Modernizarea rețelei de transport rutier; 

- Fluidizarea transportului de mărfuri cu impact direct asupra 

dezvoltării economice teritoriale echilibrate; 

- Asigurarea unor condiții optime de siguranță și confort în 

circulația auto și pietonală; 

- Aducerea sistemului rutier la parametrii tehnici corespunzători 

categoriei drumului, asigurându-se astfel condiții bune de 

siguranță în circulația auto. 

POTENȚIALII BENEFICIARI 

AI PROIECTULUI / GRUPUL 

ȚINTĂ: 

- Locuitorii comunei Pufești; 

- Potențialii investitori; 

- Agenții economici din zonă; 

- Participanții la traficul rutier. 

ACTIVITĂȚILE 

PROIECTULUI: 

- Realizarea studiului de fezabilitate; 

- Elaborarea proiectului tehnic; 

- Aprobarea începerii proiectului; 

- Pregătirea și depunerea cererii de finanțare; 
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- Contractarea proiectului; 

- Organizarea licitațiilor; 

- Monitorizare, evaluare, control; 

- Auditul proiectului. 

DURATA PROIECTULUI: 
  Proiectul se va realiza în etape, în funcție de posibilitățile de 

finanțare. 

JUSTIFICAREA 

NECESITĂȚII  

IMPLEMENTĂRII 

PROIECTULUI: 

- Starea tehnică necorespunzătoare a unor drumuri de exploatare; 

- Lipsa fondurilor necesare refacerii, reabilitării și modernizării 

drumurilor de exploatare din comună. 

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare 

Locală. 
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REABILITARE, MODERNIZARE ȘI EXTINDERE PODURI, PODEȚE ÎN 

COMUNA PUFEȘTI 

IDENTIFICARE ȘI LOCALIZARE PROIECT 

MANAGERUL DE PROIECT/ 

SOLICITANTUL: 

Consiliul Local al comunei Pufești. 

ȚARA: 

REGIUNEA PROIECTULUI: 

JUDEȚUL: 

LOCALITATEA: 

România 

Regiunea Sud - Est 

Vrancea 

Pufești 

VALOAREA PROIECTULUI: 

(estimativ – euro fără TVA) 

  Se va regăsi în studiul de fezabilitate și proiectul tehnic. 

CHELTUIELI EFECTUATE: - 

SURSE POSIBILE DE 

FINANȚARE: 

- Buget local; 

- Buget de stat; 

- Programul Național pentru Dezvoltare Rurală; 

- Alte fonduri legal constituite. 

INFORMAȚII DE BAZĂ 

DESCRIEREA 

PROIECTULUI: 

  Sunt necesare acțiuni de construire, extindere, reabilitare și 

modernizare a podurilor și podețelor din comună, astfel încât să 

se poată asigura condiții de viață decente pentru populație. 

Se dorește reabilitarea și modernizare podurilor, podețelor din 

comuna Pufești. 

SCOPUL  PROIECTULUI: 

  Îmbunătățirea infrastructurii de transport prin construirea, 

extinderea și modernizarea podurilor și podețelor existente este 

necesară pentru ca să deservească nevoile curente ale locuitorilor 

și activităților economice fără să afecteze starea mediului 

înconjurător. 
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BENEFICII OBȚINUTE: 

  Construirea, reabilitarea, extinderea și modernizarea podurilor și 

podețelor 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 componente. 

Aceasta va contribui și la: 

- Fluidizarea circulației; 

- Modernizarea rețelei de transport rutier; 

- Asigurarea unor condiții optime de siguranță și confort în 

circulația auto și pietonală; 

- Aducerea sistemului rutier la parametrii tehnici corespunzători 

categoriei drumului, asigurându-se astfel condiții bune de 

siguranță în circulația auto. 

POTENȚIALII BENEFICIARI 

AI PROIECTULUI / GRUPUL 

ȚINTĂ: 

- Locuitorii comunei Pufești; 

- Potențialii investitori; 

- Agenții economici din zonă; 

- Participanții la traficul rutier. 

ACTIVITĂȚILE 

PROIECTULUI: 

- Realizarea studiului de fezabilitate; 

- Elaborarea proiectului tehnic; 

- Aprobarea începerii proiectului; 

- Pregătirea și depunerea cererii de finanțare; 

- Contractarea proiectului; 

- Organizarea licitațiilor; 

- Monitorizare, evaluare, control; 

- Auditul proiectului. 

DURATA PROIECTULUI: 
  Proiectul se va realiza în etape, în funcție de posibilitățile de 

finanțare. 
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JUSTIFICAREA 

NECESITĂȚII 

IMPLEMENTĂRII 

PROIECTULUI: 

- Starea tehnică necorespunzătoare a unor poduri și podețe; 

- Lipsa fondurilor necesare refacerii, reabilitării și modernizării 

podurilor și podețelor din comună. 

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare 

Locală. 
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EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ 

IDENTIFICARE ȘI LOCALIZARE PROIECT 

MANAGERUL DE PROIECT/ 

SOLICITANTUL: 

Consiliul Local al comunei Pufești. 

ȚARA: 

REGIUNEA PROIECTULUI: 

JUDEȚUL: 

LOCALITATEA: 

România 

Regiunea Sud - Est 

Vrancea 

Pufești 

VALOAREA PROIECTULUI: 

(estimativ – euro fără TVA) 

Se va regăsi în studiul de fezabilitate și proiectul tehnic. 

CHELTUIELI EFECTUATE: - 

 

SURSE POSIBILE DE 

FINANȚARE: 

- Buget local; 

- Buget de stat; 

- Fonduri Europene – Mediu; 

- Programul Național de Dezvoltare Rurală. 

INFORMAȚII DE BAZĂ 

DESCRIEREA 

PROIECTULUI: 

Extindere sistem de alimentare cu apă în toate satele comunei 

Pufești. 

SCOPUL PROIECTULUI: 

Dezvoltarea infrastructurii de bază și asigurarea accesului 

neîngrădit al populației și agenților economici la această 

infrastructură. 

BENEFICII OBȚINUTE: 

Pe termen mediu și lung sunt: 

- atragerea, dirijarea și optimizarea investiţiei de capital; 

- generarea fondurilor de capital și îmbunătăţirea contribuţiei la 

bugetul local. 

Pe termen scurt sunt: 
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- asigurarea și menţinerea serviciilor de alimentare cu apă și 

canalizare ale localităţii la un nivel satisfăcător; 

- continuitatea din punct de vedere cantitativ și calitativ a 

serviciilor; 

- adaptabilitatea la cerinţele utilizatorilor; 

- accesul fără discriminare la servicii; 

- urmărirea eficienței serviciilor; 

- generarea unor noi surse de fonduri de capital și reducerea 

controlată a finanţărilor din bugetul local; 

- respectarea reglementărilor specifice din domeniul gospodăririi 

apelor și protecţiei mediului. 

POTENȚIALII BENEFICIARI 

AI PROIECTULUI / GRUPUL 

ȚINTĂ: 

- Locuitorii comunei Pufești; 

- Potențialii investitori; 

- Agenții economici din zonă. 

ACTIVITĂȚILE 

PROIECTULUI: 

- Realizarea studiului de fezabilitate; 

- Elaborarea proiectului tehnic; 

- Aprobarea începerii proiectului; 

- Pregătirea și depunerea cererii de finanțare; 

- Contractarea proiectului; 

- Organizarea licitațiilor; 

- Monitorizare, evaluare, control; 

- Auditul proiectului. 

DURATA PROIECTULUI: 
Proiectul se va realiza în etape, în funcție de posibilitățile de 

finanțare. 

JUSTIFICAREA 

NECESITĂȚII 

IMPLEMENTĂRII 

PROIECTULUI: 

- Lipsa sistemului de alimentare de apă în toate satele. 

- Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare 

Locală. 
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EXTINDERE SISTEM CENTRALIZAT DE CANALIZARE ÎN COMUNA 

PUFEȘTI 

IDENTIFICARE ȘI LOCALIZARE PROIECT 

MANAGERUL DE PROIECT/ 

SOLICITANTUL: 

Consiliul Local al comunei Pufești. 

ȚARA: 

REGIUNEA PROIECTULUI: 

JUDEȚUL: 

LOCALITATEA: 

România 

Regiunea Sud - Est 

Vrancea 

Pufești 

VALOAREA PROIECTULUI: 

(estimativ – euro fără TVA) 

Se va regăsi în studiul de fezabilitate și proiectul tehnic. 

CHELTUIELI EFECTUATE: - 

SURSE POSIBILE DE 

FINANȚARE: 

- Buget local; 

- Buget de stat; 

- Fonduri Europene – pentru Mediu; 

- Programul Național de Dezvoltare Rurală. 

INFORMAȚII DE BAZĂ 

DESCRIEREA 

PROIECTULUI: 
Extinderea rețelei de canalizare în comuna Pufești. 

SCOPUL PROIECTULUI: 

Dezvoltarea infrastructurii de bază și asigurarea accesului 

neîngrădit al populației și agenților economici la aceasta 

infrastructură. 

BENEFICII OBȚINUTE: 

Investiţia aduce îmbunătăţirea semnificativă a condiţiilor de 

muncă şi de viaţă pentru cetăţeni şi îmbunătățiri relevante ale 

stării de sănătate a populaţiei, prin crearea unor condiţii edilitare 

conforme cu normele de calitate a mediului şi normele de igienă a 

habitatului. Prin investiţiile propuse se elimină riscurile de 
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îmbolnăvire sau apariţie a unor focare de infecţie nedorite în 

imobilele de locuit în comun. 

- Îmbunătățirea condițiilor de viață a populației comunei; 

- Reducerea poluării; 

- Reducerea factorilor de risc pentru sănătatea populației; 

- Atragerea de investitori. 

POTENȚIALII BENEFICIARI 

AI PROIECTULUI / GRUPUL 

ȚINTĂ: 

- Locuitorii comunei Pufești; 

- Potențialii investitori; 

- Agenții economici din zonă. 

ACTIVITĂȚILE 

PROIECTULUI: 

- Realizarea studiului de fezabilitate; 

- Elaborarea proiectului tehnic; 

- Aprobarea începerii proiectului; 

- Pregătirea și depunerea cererii de finanțare; 

- Contractarea proiectului; 

- Organizarea licitațiilor; 

- Monitorizare, evaluare, control; 

- Auditul proiectului. 

DURATA PROIECTULUI: 
Proiectul se va realiza în etape, în funcție de posibilitățile de 

finanțare. 

JUSTIFICAREA 

NECESITĂȚII 

IMPLEMENTĂRII 

PROIECTULUI: 

- Lipsa sistemului de colectare a apelor uzate menajere în unele 

sate. 

- Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare 

Locală. 
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EXTINDERE UTILITĂȚI ȘI MEDIU LA STANDARDE EUROPENE 

ÎNFIINȚARE REȚEA DE DISTRIBUȚIE GAZ METAN ÎN COMUNA PUFEȘTI 

IDENTIFICARE ȘI LOCALIZARE PROIECT 

MANAGERUL DE PROIECT/ 

SOLICITANTUL: 

Consiliu Județean Vrancea; 

Consiliul Local al comunei Pufești. 

ȚARA: 

REGIUNEA PROIECTULUI: 

JUDEȚUL: 

LOCALITATEA: 

România 

Regiunea Sud - Est 

Vrancea 

Pufești 

VALOAREA PROIECTULUI: 

(estimativ – euro fără TVA) 

Se va regăsi în studiul de fezabilitate și proiectul tehnic. 

CHELTUIELI EFECTUATE: - 

SURSE POSIBILE DE 

FINANȚARE: 

- Buget local; 

- Buget de stat; 

- Fonduri europene/structurale; 

- Alte fonduri legal constituite. 

INFORMAȚII DE BAZĂ 

DESCRIEREA 

PROIECTULUI: 

Înființarea rețelei de distribuție a gazului metan în toate satele 

componente ale comunei Pufești. 

SCOPUL PROIECTULUI: 

Dezvoltarea infrastructurii de bază și asigurarea accesului 

neîngrădit al populației și agenților economici la această 

infrastructură. 

BENEFICII OBȚINUTE: 

Se vor eficientiza activitățile gospodărești și cele de producție 

desfășurate pe raza localității și se va oferi un grad ridicat de 

civilizație pentru cetățenii comunei. Se va facilita astfel și accesul 

populației la centralele termice. 



 STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI PUFEȘTI PENTRU PERIOADA 2021-2027 

177 

POTENȚIALII BENEFICIARI 

AI PROIECTULUI / GRUPUL 

ȚINTĂ: 

- Locuitorii din comuna Pufești; 

- Agenții economici din zonă; 

- Potențiali investitori. 

ACTIVITĂȚILE 

PROIECTULUI: 

- Realizarea studiului de fezabilitate; 

- Elaborarea proiectului tehnic; 

- Aprobarea începerii proiectului, 

- Pregătirea și depunerea cererii de finanțare; 

- Contractarea proiectului; 

- Organizarea licitațiilor; 

- Monitorizare, evaluare, control; 

- Auditul proiectului. 

DURATA PROIECTULUI: 
Proiectul se va realiza în etape, în funcție de posibilitățile de 

finanțare. 

JUSTIFICAREA 

NECESITĂȚII 

IMPLEMENTĂRII 

PROIECTULUI: 

Înființarea rețelei de gaze naturale este necesară pentru 

dezvoltarea infrastructurii, pentru atragerea de investitori. 

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare 

Locală. 
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LUCRĂRI DE REABILITARE A REȚELEI DE ILUMINAT PUBLIC ÎN 

COMUNĂ 

IDENTIFICARE ȘI LOCALIZARE PROIECT 

MANAGERUL DE PROIECT/ 

SOLICITANTUL: 

Consiliul Local al comunei Pufești. 

ȚARA: 

REGIUNEA PROIECTULUI: 

JUDEȚUL: 

LOCALITATEA: 

România 

Regiunea Sud - Est 

Vrancea 

Pufești 

VALOAREA PROIECTULUI: 

(estimativ – euro fără TVA) 

Se va regăsi în studiul de fezabilitate și proiectul tehnic. 

CHELTUIELI EFECTUATE: - 

 

SURSE POSIBILE DE 

FINANȚARE: 

- Buget local; 

- Buget de stat; 

- Fonduri europene/structurale; 

INFORMAȚII DE BAZĂ 

DESCRIEREA 

PROIECTULUI: 

Prin realizarea acestui proiect se urmărește creșterea 

randamentului energetic la sistemele de iluminat, dar si 

iluminarea suplimentară în zonele de risc – intersecții și treceri de 

pietoni, dar și a obiectivelor importante din comună. 

SCOPUL PROIECTULUI: Îmbunătățirea rețelei de iluminat public din comuna Pufești. 

BENEFICII OBȚINUTE: 

- Îmbunătățirea condițiilor de viață a populației; 

- Mărirea gradului de confort din punct de vedere al iluminatului 

public; 

- Economii în ceea ce privește consumul de energie; 

- Adaptarea rețelei de iluminat la standardele europene, în acord 

cu CIE 115/1995. 
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POTENȚIALII BENEFICIARI 

AI PROIECTULUI / GRUPUL 

ȚINTĂ: 

- Locuitorii din comuna Pufești; 

- Agenții economici din zonă; 

- Potențiali investitori. 

ACTIVITĂȚILE 

PROIECTULUI: 

- Realizarea studiului de fezabilitate; 

- Elaborarea proiectului tehnic; 

- Aprobarea începerii proiectului; 

- Pregătirea și depunerea cererii de finanțare; 

- Contractarea proiectului; 

- Organizarea licitațiilor; 

- Monitorizare, evaluare, control; 

- Auditul proiectului. 

DURATA PROIECTULUI: 
Proiectul se va realiza în etape, în funcție de posibilitățile de 

finanțare. 

JUSTIFICAREA 

NECESITĂȚII 

IMPLEMENTĂRII 

PROIECTULUI: 

Rețeaua de iluminat public nu satisface cerințele de vizibilitate 

pentru drumurile publice conform cu normele în vigoare. 

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare 

Locală. 
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REALIZAREA DE ALEI PIETONALE ȘI PISTĂ PENTRU BICICLIȘTI ÎN 

COMUNA PUFEȘTI 

IDENTIFICARE ȘI LOCALIZARE PROIECT 

MANAGERUL DE PROIECT/ 

SOLICITANTUL: 

Consiliul Local al comunei Pufești. 

ȚARA: 

REGIUNEA PROIECTULUI: 

JUDEȚUL: 

LOCALITATEA: 

România 

Regiunea Sud - Est 

Vrancea 

Pufești 

VALOAREA PROIECTULUI: 

(estimativ – euro fără TVA) 

Se va regăsi în studiul de fezabilitate și proiectul tehnic. 

CHELTUIELI EFECTUATE: - 

SURSE POSIBILE DE 

FINANȚARE: 

- Buget local; 

- Buget de stat; 

- Fonduri europene/structurale. 

INFORMAȚII DE BAZĂ 

DESCRIEREA 

PROIECTULUI: 

Creşterea excesivă a traficului în ultimii ani impune luarea unor 

măsuri pentru sporirea capacităţii de circulaţie, a fluenţei şi a 

siguranţei rutiere, cu prioritate în satele Pufești și Domnești 

(străbătute de DE85). 

Prin proiect se dorește asigurarea accesului neîngrădit al locuitorilor 

și consumatorilor economici la infrastructura de bază. 

 Se va realiza trotuare și unde nu există spațiu necesar se vor 

amenaja rigole. Creşterea excesivă a traficului în ultimii ani impune 

luarea unor măsuri pentru sporirea capacităţii de circulaţie, a 

fluenţei şi a siguranţei rutiere. 

SCOPUL PROIECTULUI: 
Modernizarea rețelei de drumuri locale prin realizarea aleilor 

pietonale. 
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Obiectul general al proiectului este îmbunătățirea imaginii comunei, 

obiectivul specific este asigurarea circulației pietonilor în condiții 

optime și sigure. 

BENEFICII OBȚINUTE: 

- Fluidizarea circulației; 

- Siguranța pietonilor; 

- Stabilizarea zonei. 

POTENȚIALII BENEFICIARI 

AI PROIECTULUI / GRUPUL 

ȚINTĂ: 

- Locuitorii din comuna Pufești; 

- Potențiali investitori; 

- Participanții la traficul rutier care tranzitează zona. 

ACTIVITĂȚILE 

PROIECTULUI: 

- Realizarea studiului de fezabilitate; 

- Elaborarea proiectului tehnic; 

- Aprobarea începerii proiectului; 

- Pregătirea și depunerea cererii de finanțare; 

- Contractarea proiectului; 

- Organizarea licitațiilor; 

- Monitorizare, evaluare, control; 

- Auditul proiectului. 

DURATA PROIECTULUI: 
Proiectul se va realiza în etape, în funcție de posibilitățile de 

finanțare. 

JUSTIFICAREA 

NECESITĂȚII 

IMPLEMENTĂRII 

PROIECTULUI: 

Principalul avantaj obţinut în urma realizării acestei măsuri este 

îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă la nivelul comunei prin mărirea 

fluidităţii traficului, prin creşterea nivelului de siguranţă a 

cetăţenilor şi prin protecţia infrastructurii. Un alt avantaj important 

este deplasarea în condiţii normale a localnicilor în comună. 

Este necesară îmbunătățirea infrastructurii de bază conform 

normelor europene, pentru siguranța pietonilor. 

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare Locală. 
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AMENAJAREA UNEI BAZE SPORTIVE ÎN COMUNĂ 

IDENTIFICARE ȘI LOCALIZARE PROIECT 

MANAGERUL DE PROIECT/ 

SOLICITANTUL: 

Consiliul Local al comunei Pufești. 

ȚARA: 

REGIUNEA PROIECTULUI: 

JUDEȚUL: 

LOCALITATEA: 

România 

Regiunea Sud - Est 

Vrancea 

Pufești 

VALOAREA PROIECTULUI: 

(estimativ – euro fără TVA) 

Se va regăsi în studiul de fezabilitate și proiectul tehnic. 

CHELTUIELI EFECTUATE: - 

SURSE POSIBILE DE 

FINANȚARE: 

- Buget local; 

- Buget de stat; 

- Fonduri europene/structurale; 

- Fondul de salvare al zonei Euro. 

INFORMAȚII DE BAZĂ 

DESCRIEREA 

PROIECTULUI: 
Amenajarea unei baze sportive în comună. 

SCOPUL PROIECTULUI: 
Stimularea practicării sportului și a unei participări active în rândul 

tinerilor. 

BENEFICII OBȚINUTE: 

- Desfășurarea activităților sportive în condiții optime de confort și 

siguranță; 

- Îmbunătățirea stării de sănătate a populației comunei; 

- Creșterea competențelor profesionale în rândul tinerilor; 

- Îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor comunei. 
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POTENȚIALII BENEFICIARI 

AI PROIECTULUI / GRUPUL 

ȚINTĂ: 

- Locuitorii din comuna Pufești; 

- Tinerii  din comuna Pufești; 

- Turiștii care vor vizita comuna. 

ACTIVITĂȚILE 

PROIECTULUI: 

- Realizarea studiului de fezabilitate; 

- Elaborarea proiectului tehnic; 

- Aprobarea începerii proiectului; 

- Pregătirea și depunerea cererii de finanțare; 

- Contractarea proiectului; 

- Organizarea licitațiilor; 

- Monitorizare, evaluare, control; 

- Auditul proiectului. 

DURATA PROIECTULUI: 
Proiectul se va realiza în etape, în funcție de posibilitățile de 

finanțare. 

JUSTIFICAREA 

NECESITĂȚII 

IMPLEMENTĂRII 

PROIECTULUI: 

Statul favorizează cooperarea între Autoritățile Publice Centrale cu 

organizații neguvernamentale, persoane juridice de drept public și 

privat, în vederea creării de condiții care să asigure accesul fiecărui 

cetățean la activități fizice sportive, astfel încât populația, în 

majoritatea sa, să profite de efectele benefice ale practicării 

exercițiilor fizice. 

Autoritățile publice, instituțiile educative și sportive au obligația să 

acorde o atenție deosebită promovării, practicării activităților 

sportive de către copii și tineri pentru a înlesni deplina lor integrare 

și dezvoltare socială și culturală. 

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare Locală. 
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AMENAJAREA TERENURI DE SPORT ÎN SATELE PUFEȘTI ȘI DOMNEȘTI 

IDENTIFICARE ȘI LOCALIZARE PROIECT 

MANAGERUL DE PROIECT/ 

SOLICITANTUL: 

Consiliul Local al comunei Pufești. 

ȚARA: 

REGIUNEA PROIECTULUI: 

JUDEȚUL: 

LOCALITATEA: 

România 

Regiunea Sud - Est 

Vrancea 

Pufești 

VALOAREA PROIECTULUI: 

(estimativ – euro fără TVA) 

Se va regăsi în studiul de fezabilitate și proiectul tehnic. 

CHELTUIELI EFECTUATE: - 

SURSE POSIBILE DE 

FINANȚARE: 

- Buget local; 

- Buget de stat; 

- Fonduri europene/structurale. 

INFORMAȚII DE BAZĂ 

DESCRIEREA 

PROIECTULUI: 

Amenajare terenuri de sport în satele Pufești și Domnești, în 

apropierea școlilor. 

Terenul va avea dimensiunile necesare pentru desfășurarea 

jocului de fotbal, handbal, baschet și tenis, împrejmuire 

perimetrală a terenului cu stâlpi metalici și cu plasă și sistem de 

iluminat nocturn. 

SCOPUL PROIECTULUI: 
Stimularea practicării sportului și a unei participări active în 

rândul tinerilor. 

BENEFICII OBȚINUTE: 

- Desfășurarea activităților sportive în condiții optime de confort 

și siguranță; 

- Îmbunătățirea stării de sănătate a populației comunei; 
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- Creșterea competențelor profesionale în rândul tinerilor; 

- Îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor comunei. 

POTENȚIALII BENEFICIARI 

AI PROIECTULUI / GRUPUL 

ȚINTĂ: 

- Locuitorii din comuna Pufești; 

- Tinerii  din comuna Pufești; 

- Turiștii care vor vizita comuna; 

ACTIVITĂȚILE 

PROIECTULUI: 

- Realizarea studiului de fezabilitate; 

- Elaborarea proiectului tehnic; 

- Aprobarea începerii proiectului; 

- Pregătirea și depunerea cererii de finanțare; 

- Contractarea proiectului; 

- Organizarea licitațiilor; 

- Monitorizare, evaluare, control; 

- Auditul proiectului. 

DURATA PROIECTULUI: 
Proiectul se va realiza în etape, în funcție de posibilitățile de 

finanțare. 

JUSTIFICAREA 

NECESITĂȚII 

IMPLEMENTĂRII 

PROIECTULUI: 

Vor fi asigurate condițiile de dezvoltare fizică a elevilor, o mai 

bună recreere a acestora și implicit dezvoltarea capacității 

mentale a acestora. Statul favorizează cooperarea între 

Autoritățile Publice Centrale cu organizații neguvernamentale, 

persoane juridice de drept public și privat, în vederea creării de 

condiții care să asigure accesul fiecărui cetățean la activități fizice 

sportive, astfel încât populația, în majoritatea sa, să profite de 

efectele benefice ale practicării exercițiilor fizice. Autoritățile 

publice, instituțiile educative și sportive au obligația să acorde o 

atenție deosebită promovării, practicării activităților sportive de 

către copii și tineri pentru a înlesni deplina lor integrare și 

dezvoltare socială și culturală. Proiectul este cuprins ca obiectiv 

în Strategia de Dezvoltare Locală. 
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AMENAJAREA ȘI DOTAREA DE PARCURI, SPAȚII DE JOACĂ ȘI 

RECREERE PENTRU LOCUITORII COMUNEI PUFEȘTI 

IDENTIFICARE ȘI LOCALIZARE PROIECT 

MANAGERUL DE PROIECT/ 

SOLICITANTUL: 

Consiliul Local al comunei Pufești. 

ȚARA: 

REGIUNEA PROIECTULUI: 

JUDEȚUL: 

LOCALITATEA: 

România 

Regiunea Sud - Est 

Vrancea 

Pufești 

VALOAREA PROIECTULUI: 

(estimativ – euro fără TVA) 

Se va regăsi în studiul de fezabilitate și proiectul tehnic. 

CHELTUIELI EFECTUATE: - 

 

SURSE POSIBILE DE 

FINANȚARE: 

- Buget local; 

- Buget de stat; 

- Fonduri europene/structurale. 

INFORMAȚII DE BAZĂ 

DESCRIEREA 

PROIECTULUI: 

Prin proiect se dorește amenajarea și dotarea unor centre de joacă 

și recreere pentru copii, în toate satele componente ale comunei. 

Se dorește reamenajarea de parcuri în satul Domnești (în zona 

gării), în satul Pufești (zona gării) și în satul Ciorani (vis-a-vis de 

grădiniță). 

Se mai dorește și construirea unui teatru de vară (în zona sălii de 

ședință a Consiliului Local Pufești). 

SCOPUL PROIECTULUI: 
Regenerarea mediului rural și a valorilor acestuia, prin asigurarea 

condițiilor de recreere. 

BENEFICII OBȚINUTE: 

- Îmbunătățirea condițiilor de viață a copiilor comunei; 

- Asigurarea protecției copiilor; 

- Atragerea de investitori. 
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POTENȚIALII BENEFICIARI 

AI PROIECTULUI / GRUPUL 

ȚINTĂ: 

- Locuitorii din comuna Pufești; 

- Copiii  din comuna Pufești; 

- Agenții economici din zonă; 

- Potențiali investitori. 

ACTIVITĂȚILE 

PROIECTULUI: 

- Realizarea studiului de fezabilitate; 

- Elaborarea proiectului tehnic; 

- Aprobarea începerii proiectului; 

- Pregătirea și depunerea cererii de finanțare; 

- Contractarea proiectului; 

- Organizarea licitațiilor; 

- Monitorizare, evaluare, control; 

- Auditul proiectului; 

DURATA PROIECTULUI: 
Proiectul se va realiza în etape, în funcție de posibilitățile de 

finanțare. 

JUSTIFICAREA 

NECESITĂȚII 

IMPLEMENTĂRII 

PROIECTULUI: 

În comună nu există centre de joacă și recreere special amenajate 

și dotate pentru copiii comunei. 

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare 

Locală. 
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REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA SISTEMULUI DE SUPRAVEGHERE 

VIDEO PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA SIGURANȚEI CETĂȚENILOR 

IDENTIFICARE ȘI LOCALIZARE PROIECT 

MANAGERUL DE PROIECT/ 

SOLICITANTUL: 

Consiliul Local al comunei Pufești. 

ȚARA: 

REGIUNEA PROIECTULUI: 

JUDEȚUL: 

LOCALITATEA: 

România 

Regiunea Sud - Est 

Vrancea 

Pufești 

VALOAREA PROIECTULUI: 

(estimativ – euro fără TVA) 

Se va regăsi în studiul de fezabilitate și proiectul tehnic. 

CHELTUIELI EFECTUATE: - 

 

SURSE POSIBILE DE 

FINANȚARE: 

- Buget local; 

- Buget de stat; 

- Fonduri europene/structurale. 

INFORMAȚII DE BAZĂ 

DESCRIEREA 

PROIECTULUI: 

Reabilitarea și modernizarea sistemului de supraveghere video 

pentru îmbunătățirea siguranței cetățenilor în comuna Pufești. 

SCOPUL PROIECTULUI: 

Scopul principal al sistemului de supraveghere video este 

creșterea siguranței cetățenilor din comună. Montarea unui astfel 

de sistem ar fi foarte important pentru ocrotirea mai eficientă a 

patrimoniului Comunei Pufești. 

BENEFICII OBȚINUTE: - Îmbunătățirea condițiilor de viață a populației comunei. 

POTENȚIALII BENEFICIARI 

AI PROIECTULUI / GRUPUL 

ȚINTĂ: 

- Locuitorii comunei Pufești și din apropiere; 

- Agenții economici din zonă; 

- Potențialii investitori. 
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ACTIVITĂȚILE 

PROIECTULUI: 

- Realizarea studiului de fezabilitate; 

- Elaborarea proiectului tehnic; 

- Aprobarea începerii proiectului; 

- Pregătirea și depunerea cererii de finanțare; 

- Contractarea proiectului; 

- Organizarea licitațiilor; 

- Monitorizare, evaluare, control, 

- Auditul proiectului. 

DURATA PROIECTULUI: 
Proiectul se va realiza în etape, în funcție de posibilitățile de 

finanțare. 

JUSTIFICAREA 

NECESITĂȚII 

IMPLEMENTĂRII 

PROIECTULUI: 

Modernizarea sistemului de supraveghere video este necesar 

pentru monitorizare la instituțiile din comună și la intersecții, 

preîntâmpinarea unor evenimente neplăcute sau, în alte cazuri, 

clarificarea prin aducerea unor dovezi video privind producerea 

unor infracțiuni. Aduce avantaje majore privind ordinea și 

siguranța publică, dar și monitorizarea traficului din localitate. 

Creşterea siguranţei în localitate, prin apărarea instituţiilor, 

gospodăriilor omeneşti, creşterea gradului de siguranţă a tinerilor 

cu ocazia diferitelor evenimente, suprevegherea maşinilor, 

căruţelor care trec prin comună, respectiv transporturile de lemne 

de la pădure şi pe drumurile cu restricţii de tonaj. 

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare 

Locală. 
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AMENAJARE PIAŢĂ AGROALIMENTARĂ ÎN COMUNA PUFEȘTI 

IDENTIFICARE ȘI LOCALIZARE PROIECT 

MANAGERUL DE PROIECT/ 

SOLICITANTUL: 

Consiliul Local al comunei Pufești. 

ȚARA: 

REGIUNEA PROIECTULUI: 

JUDEȚUL: 

LOCALITATEA: 

România 

Regiunea Sud - Est 

Vrancea 

Pufești 

VALOAREA PROIECTULUI: 

(estimativ – euro fără TVA) 

Se va regăsi în studiul de fezabilitate și proiectul tehnic. 

CHELTUIELI EFECTUATE: - 

SURSE POSIBILE DE 

FINANȚARE: 

- Buget local; 

- Buget de stat; 

- Fonduri europene/structurale. 

INFORMAȚII DE BAZĂ 

DESCRIEREA 

PROIECTULUI: 

Prin proiect se dorește amenajarea și dotarea unei piețe 

agroalimentare. 

SCOPUL PROIECTULUI: 
Obiectivul proiectului constă în realizarea de spaţii comerciale și 

spaţii conexe (birouri, grupuri sanitare, parcare). 

BENEFICII OBȚINUTE: 

- Îmbunătățirea condițiilor de viață a populației comunei; 

- Îmbunătățirea condițiilor de comercializare pentru producătorii 

locali. 

POTENȚIALII BENEFICIARI 

AI PROIECTULUI / GRUPUL 

ȚINTĂ: 

- Locuitorii din comuna Pufești; 

- Copiii  din comuna Pufești; 

- Agenții economici din zonă; 

- Potențiali investitori. 
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ACTIVITĂȚILE 

PROIECTULUI: 

- Realizarea studiului de fezabilitate; 

- Elaborarea proiectului tehnic; 

- Aprobarea începerii proiectului; 

- Pregătirea și depunerea cererii de finanțare; 

- Contractarea proiectului; 

- Organizarea licitațiilor; 

- Monitorizare, evaluare, control; 

- Auditul proiectului. 

DURATA PROIECTULUI: 
Proiectul se va realiza în etape, în funcție de posibilitățile de 

finanțare. 

JUSTIFICAREA 

NECESITĂȚII 

IMPLEMENTĂRII 

PROIECTULUI: 

Ca urmare a implementării proiectului, locuitorii din zonă 

beneficiază de spaţiu modern centralizat unde se desfășoară, într-

un mod civilizat, activităţi de comerţ cu produse agroalimentare. 

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare 

Locală. 
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3. MEDIU 

INTRODUCEREA SOLUȚIILOR ALTERNATIVE DE PRODUCERE A 

ENERGIEI ELECTRICE 

IDENTIFICARE ȘI LOCALIZARE PROIECT 

MANAGERUL DE PROIECT/ 

SOLICITANTUL: 

Consiliul Local al comunei Pufești. 

ȚARA: 

REGIUNEA PROIECTULUI: 

JUDEȚUL: 

LOCALITATEA: 

România 

Regiunea Sud - Est 

Vrancea 

Pufești 

VALOAREA PROIECTULUI: 

(estimativ – euro fără TVA) 

Se va regăsi în studiul de fezabilitate și proiectul tehnic. 

CHELTUIELI EFECTUATE: - 

 

SURSE POSIBILE DE 

FINANȚARE: 

- Buget local; 

- Buget de stat; 

- Fonduri europene/structurale; 

- Alte surse legal constituite. 

INFORMAȚII DE BAZĂ 

DESCRIEREA 

PROIECTULUI: 

Autoritatea publică locală dorește introducerea soluțiilor 

alternative de producere a energiei electrice care să furnizeze 

comunei, stabilitate și extindere economică solidă. Dezvoltarea 

investițiilor locale presupune crearea unui climat care să atragă și 

investiții externe, ceea ce va avea un impact pozitiv asupra 

comunității. Investiția constă în amplasarea unor grupuri de 

panouri fotovoltaice, care vor capta energia solară și o vor 

transforma în energie electrică. Pe lângă aceste panouri se va 

amplasa și un post de transformare. 
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SCOPUL PROIECTULUI: 

Dezvoltarea soluțiilor alternative pentru producerea de energie 

”curată” în concordanță cu potențialul energetic actual al surselor 

regenerabile de energie în România. 

BENEFICII OBȚINUTE: 

- Valorificarea uneia dintre resursele regenerabile de energie – 

energie solară pentru producerea de energie electrică; 

- Reducerea impactului asupra mediului și a gazelor cu efect de 

seră; 

- Mărirea bugetului local; 

- Accesul populației la locuri de muncă. 

POTENȚIALII BENEFICIARI 

AI PROIECTULUI / GRUPUL 

ȚINTĂ: 

- Locuitorii din comuna Pufești; 

- Potențialii investitori; 

- Agenții economici din zonă. 

ACTIVITĂȚILE 

PROIECTULUI: 

- Identificarea potențialilor investitori din sectorul energetic și 

realizarea de parteneriate; 

- Identificarea zonelor cu potențial de folosire; 

- Parcurgerea etapelor de proiectare și implementare a proiectelor 

energetice; 

- Activități de utilizare curentă a soluțiilor implementate. 

DURATA PROIECTULUI: 
Proiectul se va realiza în etape, în funcție de posibilitățile de 

finanțare. 

JUSTIFICAREA 

NECESITĂȚII 

IMPLEMENTĂRII 

PROIECTULUI: 

Emisia gazelor cu efect de seră reprezintă o amenințare serioasă în 

ceea ce privește producerea schimbărilor climatice, cu efecte 

potențial dezastruoase asupra omenirii. 

Utilizarea surselor regenerabile de energie (SRE), împreună cu 

îmbunătățirea eficienței energiei (EE), pot contribui la reducerea 

consumului de energie, la reducerea emisiilor gazelor cu efect de 

seră și, în consecință la prevenirea schimbărilor climatice 

periculoase. 
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Astfel, pe lângă un impact mai redus asupra mediului prin 

conservarea unor astfel de energii regenerabile, se conservă 

materii energetice neregenerabile sau cu regenerare scăzută 

(cărbune, material lemnos în stare brută) care, utilizate ca și 

combustibil pot crea un dezechilibru ecologic prin gazele de 

ardere rezultate în urma combustiei și prin dispariția unor 

suprafețe de pădure. 

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare 

Locală. 
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LUCRĂRI DE CONSOLIDARE A DIGURILOR DE PROTECȚIE ȘI A 

LACULUI DE ACUMULARE HIDROENERGETIC SIRET-LUNCA 

TROTUȘULUI ȘI REDUCEREA CONSECINȚELOR DISTRUCTIVE ALE 

INUNDAȚIILOR 

IDENTIFICARE ȘI LOCALIZARE PROIECT 

MANAGERUL DE PROIECT/ 

SOLICITANTUL: 

Consiliul Local al comunei Pufești. 

ȚARA: 

REGIUNEA PROIECTULUI: 

JUDEȚUL: 

LOCALITATEA: 

România 

Regiunea Sud - Est 

Vrancea 

Pufești 

VALOAREA PROIECTULUI: 

(estimativ – euro fără TVA) 

Se va regăsi în studiul de fezabilitate și proiectul tehnic. 

CHELTUIELI EFECTUATE: - 

SURSE POSIBILE DE 

FINANȚARE: 

- Buget local; 

- Buget de stat; 

- Fonduri europene/structurale. 

INFORMAȚII DE BAZĂ 

DESCRIEREA 

PROIECTULUI: 

Efectuarea de lucrări de consolidare a digurilor de protecție și a 

lacului de acumulare hidroenergetic Siret-Lunca Trotușului 

SCOPUL PROIECTULUI: Reducerea riscului de producerea a dezastrelor naturale. 

BENEFICII OBȚINUTE: 

- Îmbunătățirea condițiilor de viață a populației comunei; 

- Reducerea factorilor de risc pentru sănătate populației; 

- Atragerea de investitori. 

POTENȚIALII BENEFICIARI 

AI PROIECTULUI / GRUPUL 

ȚINTĂ: 

- Locuitorii din comuna Pufești; 

- Agenții economici din zonă; 

- Potențiali investitori. 
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ACTIVITĂȚILE 

PROIECTULUI: 

- Realizarea studiului de fezabilitate; 

- Elaborarea proiectului tehnic; 

- Aprobarea începerii proiectului; 

- Pregătirea și depunerea cererii de finanțare; 

- Contractarea proiectului; 

- Organizarea licitațiilor; 

- Monitorizare, evaluare, control; 

- Auditul proiectului. 

DURATA PROIECTULUI: 
Proiectul se va realiza în etape, în funcție de posibilitățile de 

finanțare. 

JUSTIFICAREA 

NECESITĂȚII 

IMPLEMENTĂRII 

PROIECTULUI: 

Este necesară efectuarea lucrărilor de consolidare a digurilor de 

protecție și a lacului de acumulare hidroenergetic Siret-Lunca 

Trotușului pentru prevenirea și reducerea consecințelor distructive 

ale inundațiilor. 

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare 

Locală. 
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ÎMPĂDURIREA TERENURILOR AGRICOLE DEGRADATE DIN COMUNA 

PUFEȘTI 

IDENTIFICARE ȘI LOCALIZARE PROIECT 

MANAGERUL DE PROIECT/ 

SOLICITANTUL: 

Consiliul Local al comunei Pufești. 

ȚARA: 

REGIUNEA PROIECTULUI: 

JUDEȚUL: 

LOCALITATEA: 

România 

Regiunea Sud - Est 

Vrancea 

Pufești 

VALOAREA PROIECTULUI: 

(estimativ – euro fără TVA) 

Se va regăsi în studiul de fezabilitate și proiectul tehnic. 

CHELTUIELI EFECTUATE: - 

SURSE POSIBILE DE 

FINANȚARE: 

- Buget local; 

- Buget de stat; 

- Fonduri europene/structurale; 

- Programul Național de Dezvoltare Rurală. 

INFORMAȚII DE BAZĂ 

DESCRIEREA 

PROIECTULUI: 

Împădurirea terenurilor agricole degradate existente în comuna 

Pufești, dar și a malurilor răului Siret. 

SCOPUL PROIECTULUI: Reducerea riscului de producerea a dezastrelor naturale. 

BENEFICII OBȚINUTE: 

- Îmbunătățirea condițiilor de viață a populației comunei; 

- Reducerea factorilor de risc pentru sănătate populației; 

- Atragerea de investitori. 

POTENȚIALII BENEFICIARI 

AI PROIECTULUI / GRUPUL 

ȚINTĂ: 

- Locuitorii din comuna Pufești; 

- Agenții economici din zonă; 

- Potențiali investitori. 
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ACTIVITĂȚILE 

PROIECTULUI: 

- Realizarea studiului de fezabilitate; 

- Elaborarea proiectului tehnic; 

- Aprobarea începerii proiectului; 

- Pregătirea și depunerea cererii de finanțare; 

- Contractarea proiectului; 

- Organizarea licitațiilor; 

- Monitorizare, evaluare, control; 

- Auditul proiectului. 

DURATA PROIECTULUI: 
Proiectul se va realiza în etape, în funcție de posibilitățile de 

finanțare. 

JUSTIFICAREA 

NECESITĂȚII 

IMPLEMENTĂRII 

PROIECTULUI: 

Este necesară efectuarea lucrărilor de împădurire a terenurilor 

agricole degradate pentru prevenirea și reducerea consecințelor 

distructive ale inundațiilor. 

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare 

Locală. 
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CONSTRUIRE – AMENAJARE PLATFORMA GUNOI 

IDENTIFICARE ȘI LOCALIZARE PROIECT 

MANAGERUL DE PROIECT/ 

SOLICITANTUL: 

Consiliul Local al comunei Pufești. 

ȚARA: 

REGIUNEA PROIECTULUI: 

JUDEȚUL: 

LOCALITATEA: 

România 

Regiunea Sud - Est 

Vrancea 

Pufești 

VALOAREA PROIECTULUI: 

(estimativ – euro fără TVA) 

Se va regăsi în studiul de fezabilitate și proiectul tehnic. 

CHELTUIELI EFECTUATE: - 

SURSE POSIBILE DE 

FINANȚARE: 

- Buget local; 

- Buget de stat; 

- Fonduri europene/structurale; 

- Programul Național de Dezvoltare Rurală. 

INFORMAȚII DE BAZĂ 

DESCRIEREA 

PROIECTULUI: 

Investiția este oportuna în condițiile în care în toate țările cu 

tradiție în creșterea animalelor are loc o redimensionare a 

capacității fermelor, orientarea fiind spre dezvoltarea fermelor 

mici si mijlocii. Avantajul funcționării fermelor zootehnice la 

aceste capacități este: 

- eliminarea problemelor ce ar putea apărea din punct de vedere al 

asigurării condițiilor sanitar - veterinare; 

- corelarea cantității de dejecții care rezultă de la ferme de 

capacități mici și mijlocii cu suprafețele de teren agricol 

proprietate sau folosit sub forma de chirie, concesiune colaborare, 

etc., pentru aplicarea acesteia în scopul fertilizării naturale. 
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SCOPUL PROIECTULUI: Reducerea riscului de producerea a dezastrelor naturale. 

BENEFICII OBȚINUTE: 

- Îmbunătățirea condițiilor de viață a populației comunei; 

- Reducerea factorilor de risc pentru sănătate populației; 

- Atragerea de investitori. 

POTENȚIALII BENEFICIARI 

AI PROIECTULUI / GRUPUL 

ȚINTĂ: 

- Locuitorii din comuna Pufești; 

- Agenții economici din zonă; 

- Potențiali investitori. 

ACTIVITĂȚILE 

PROIECTULUI: 

- Realizarea studiului de fezabilitate; 

- Elaborarea proiectului tehnic; 

- Aprobarea începerii proiectului; 

- Pregătirea și depunerea cererii de finanțare; 

- Contractarea proiectului; 

- Organizarea licitațiilor; 

- Monitorizare, evaluare, control; 

- Auditul proiectului. 

DURATA PROIECTULUI: 
Proiectul se va realiza în etape, în funcție de posibilitățile de 

finanțare. 

JUSTIFICAREA 

NECESITĂȚII 

IMPLEMENTĂRII 

PROIECTULUI: 

În situaţia existentă, cel mai adesea, gunoiul de grajd este 

depozitat în condiţii improprii atât la nivelul gospodăriilor 

individuale cât şi la nivelul localităţilor, fără a exista nici o 

măsură împotriva scurgerilor şi infiltraţiilor fracţiilor lichide 

(urină și ape din precipitaţii).  

Lipsa unei infrastructuri comunale de management conforme a 

gunoiului de grajd ce duce la depozitarea în condiţii improprii şi 

neasigurarea minimului de condiții,  reprezintă deficiente majore 

ale situaţiei actuale.  

Scurgerile şi infiltraţiile fracţiilor lichide  afectează mediul 

înconjurător, în special solul şi apele subterane si/sau de suprafaţă. 
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Mai mult, de cele mai multe ori, gunoiul de grajd este amestecat 

cu resturi menajere nedegradabile ceea ce face improprie 

utilizarea pe terenurile agricole. 

Principalele obiective ale Directivei 91/676/CEE, cuprinse în 

Planul de acţiune sunt reducerea poluării produsă sau indusă de 

nitraţi din surse agricole și prevenirea poluării apelor cu nitraţi. 

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare 

Locală. 
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4. SERVICII SOCIALE 

ÎNFIINȚARE CĂMIN PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE ȘI DOTAREA 

ACESTUIA CU ECHIPAMENTE DE FIZIOTERAPIE 

IDENTIFICARE ȘI LOCALIZARE PROIECT 

MANAGERUL DE PROIECT/ 

SOLICITANTUL: 

Consiliul Local al comunei Pufești. 

ȚARA: 

REGIUNEA PROIECTULUI: 

JUDEȚUL: 

LOCALITATEA: 

România 

Regiunea Sud - Est 

Vrancea 

Pufești 

VALOAREA PROIECTULUI: 

(estimativ – euro fără TVA) 

Se va regăsi în studiul de fezabilitate și proiectul tehnic. 

CHELTUIELI EFECTUATE: - 

SURSE POSIBILE DE 

FINANȚARE: 

- Buget local; 

- Buget de stat; 

- Fonduri europene/structurale. 

INFORMAȚII DE BAZĂ 

DESCRIEREA 

PROIECTULUI: 

Prin proiect se dorește înființare căminului pentru personale 

vârstnice aflate în dificultate. 

SCOPUL PROIECTULUI: 

Îmbunătățirea infrastructurii fizice sociale în conformitate cu 

standardele europene prin reabilitarea, modernizarea și dotarea 

căminului pentru persoane vârstnice cu o sală de fizioterapie. 

BENEFICII OBȚINUTE: 

- Ridicarea serviciilor sociale din comună la standarde europene; 

- Crearea unui sistem unitar și comprehensiv de servicii sociale 

integrate, capabil să asigure incluziunea socială a unei categorii 

vulnerabile de beneficiari; 

- Creșterea calității vieții persoanelor vârstnice; 
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- Servicii sociale adaptate și care răspund unei nevoi individuale 

sau de grup identificate; 

- Oportunități mai bune pentru incluziunea socială a persoanelor 

de vârsta a 3-a, asigurând respectarea drepturilor fundamentale 

ale acestora; 

- Regenerarea economică prin reducerea costurilor pe care acesta 

le implică; 

- Crearea de noi locuri de muncă. 

POTENȚIALII BENEFICIARI 

AI PROIECTULUI / GRUPUL 

ȚINTĂ: 

- Persoanele vârstnice din comună; 

- Agenții economici din zonă; 

- Potențiali investitori. 

ACTIVITĂȚILE 

PROIECTULUI: 

- Realizarea studiului de fezabilitate; 

- Elaborarea proiectului tehnic; 

- Aprobarea începerii proiectului; 

- Pregătirea și depunerea cererii de finanțare; 

- Contractarea proiectului; 

- Organizarea licitațiilor; 

- Monitorizare, evaluare, control; 

- Auditul proiectului. 

DURATA PROIECTULUI: 
Proiectul se va realiza în etape, în funcție de posibilitățile de 

finanțare. 

JUSTIFICAREA 

NECESITĂȚII 

IMPLEMENTĂRII 

PROIECTULUI: 

Investigarea realității sociale din comuna Pufești  făcută la nivelul 

serviciului social local pentru categoria reprezentată de bătrâni, pe 

baza statisticilor, a Strategiei de Dezvoltare Economico – Sociale 

a Comunei Pufești pentru perioada 2014-2020 a evidențiat 

următoarele aspecte: 

 La nivel de comună, ponderea persoanelor vârstnice este 

mare, în proporție de peste 30 %; 
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 Există un număr considerabil de persoane vârstnice 

singure; 

 Există o acută degradare a nucleului familial, generată de 

sărăcie și de viciul alcoolului, care favorizează lipsa de 

preocupare pentru îngrijirea persoanelor vârstnice, aflate 

în familie; 

 Nivel extrem de mic al pensiilor foștilor membri ai 

cooperativelor agricole de producție; 

 O parte a acestei categorii sociale nu are posibilități de 

informare prin lipsa mijloacelor specifice (tv, radio, presa 

scrisă), singurul loc de socializare accesibil fiind 

reprezentat de biserică. 

Serviciul public de asistență socială, organizat la nivel local, are 

responsabilitatea creării, menținerii și dezvoltării serviciilor 

sociale în funcție de nevoile sociale identificate, cu scopul 

prioritar de susținere a coeziunii sociale, a bunăstării comunității, 

a unității familiale, precum și a persoanei în mediul propriu de 

viață, familial și comunitar. Proiectul este cuprins ca obiectiv în 

Strategia de Dezvoltare Locală. 

  



 STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI PUFEȘTI PENTRU PERIOADA 2021-2027 

205 

REALIZAREA DE LOCUINȚE PROTEJATE ÎN COMUNA PUFEȘTI  

IDENTIFICARE ȘI LOCALIZARE PROIECT 

MANAGERUL DE PROIECT/ 

SOLICITANTUL: 

Consiliul Local al comunei Pufești. 

ȚARA: 

REGIUNEA PROIECTULUI: 

JUDEȚUL: 

LOCALITATEA: 

România 

Regiunea Sud - Est 

Vrancea 

Pufești 

VALOAREA PROIECTULUI: 

(estimativ – euro fără TVA) 

Se va regăsi în studiul de fezabilitate și proiectul tehnic; 

CHELTUIELI EFECTUATE: - 

SURSE POSIBILE DE 

FINANȚARE: 

- Buget local; 

- Buget de stat; 

- Fonduri europene/structurale. 

INFORMAȚII DE BAZĂ 

DESCRIEREA 

PROIECTULUI: 

Prin proiect se dorește  construirea unui ansamblu de locuințe 

protejate, prin intermediul căruia persoanele aflate în dificultate / 

vulnerabile să beneficieze pe lângă serviciile de găzduire și masă 

și de activităţi care să le asigure valorificarea potențialului 

recuperativ și dezvoltarea, pe cât posibil a deprinderilor de viață 

independentă.  

SCOPUL PROIECTULUI: 
Îmbunătățirea infrastructurii fizice sociale în conformitate cu 

standardele europene. 

BENEFICII OBȚINUTE: 

- Ridicarea serviciilor sociale din comună la standarde europene; 

- Crearea unui sistem unitar și comprehensiv de servicii sociale 

integrate, capabil să asigure incluziunea socială a unei categorii 

vulnerabile de beneficiari; 



 STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI PUFEȘTI PENTRU PERIOADA 2021-2027 

206 

- Creșterea calității vieții persoanelor a persoanelor aflate în 

dificultate / vulnerabile; 

- Regenerarea economică prin reducerea costurilor pe care acesta 

le implică; 

- Crearea de noi locuri de muncă. 

POTENȚIALII BENEFICIARI 

AI PROIECTULUI / GRUPUL 

ȚINTĂ: 

- Persoanele aflate în dificultate / vulnerabile; 

- Agenții economici din zonă; 

- Potențiali investitori; 

ACTIVITĂȚILE 

PROIECTULUI: 

- Realizarea studiului de fezabilitate; 

- Elaborarea proiectului tehnic; 

- Aprobarea începerii proiectului; 

- Pregătirea și depunerea cererii de finanțare; 

- Contractarea proiectului; 

- Organizarea licitațiilor; 

- Monitorizare, evaluare, control; 

- Auditul proiectului. 

DURATA PROIECTULUI: 
Proiectul se va realiza în etape, în funcție de posibilitățile de 

finanțare. 

JUSTIFICAREA 

NECESITĂȚII 

IMPLEMENTĂRII 

PROIECTULUI: 

Dezvoltarea serviciilor de îngrijiri comunitare complexe 

specializate, în favoarea includerii sociale a persoanelor aflate în 

dificultate / vulnerabile și a reducerii marginalizării sociale a 

acestora, prin crearea unui ansamblu de locuințe protejate. 

Dezvoltarea unei structuri comunitare de găzduire bazat pe un 

model de bună practică acceptat la nivel european. Furnizarea de 

servicii sociale corespunzătoare nevoilor evaluate ale 

persoanelor, pentru dezvoltarea și/sau consolidarea deprinderilor 

de viaţă independentă. Proiectul este cuprins ca obiectiv în 

Strategia de Dezvoltare Locală. 
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DEZVOLTAREA SERVICIILOR SOCIALE PENTRU PERSOANELE 

VICTIME ALE VIOLENȚEI ÎN FAMILIE 

IDENTIFICARE ȘI LOCALIZARE PROIECT 

MANAGERUL DE PROIECT/ 

SOLICITANTUL: 

Consiliul Local al comunei Pufești. 

ȚARA: 

REGIUNEA PROIECTULUI: 

JUDEȚUL: 

LOCALITATEA: 

România 

Regiunea Sud - Est 

Vrancea 

Pufești 

VALOAREA PROIECTULUI: 

(estimativ – euro fără TVA) 

Se va regăsi în cererea de finanțare. 

CHELTUIELI EFECTUATE: - 

SURSE POSIBILE DE 

FINANȚARE: 

- Buget local; 

- Buget de stat; 

- Programul Operațional Regional; 

- Alte surse legale constituite. 

INFORMAȚII DE BAZĂ 

DESCRIEREA 

PROIECTULUI: 

Proiectul are drept scop construirea unui adăpost temporar pentru 

victimele violenței în familie. Inițiativa răspunde nevoilor cu care 

se confruntă femeile și copiii victime ale violenței domestice. 

Astfel, sunt avute în vedere atât problemele de natură socială care 

sunt asociate cu fenomenul violenței domestice, cât și aspectele 

psihologice și juridice. Serviciile oferite vor sprijini femeile 

asistate să înțeleagă situația abuzivă, să se adapteze la viața ”din 

afară”, să își recâștige respectul de sine și să își îmbunătățească 

relația cu copiii și cu familia extinsă. 
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SCOPUL PROIECTULUI: 
Dezvoltarea serviciilor sociale oferite persoanelor aparținând 

grupurilor vulnerabile. 

BENEFICII OBȚINUTE: 

- Prin proiect va fi asigurată egalitatea de șanse pentru grupurile 

vulnerabile; 

- Grupurile vulnerabile vor avea acces la servicii sociale 

specializate. 

POTENȚIALII BENEFICIARI 

AI PROIECTULUI / GRUPUL 

ȚINTĂ: 

- Persoanele din categoria grupurilor vulnerabile a comunei 

Pufești. 

ACTIVITĂȚILE 

PROIECTULUI: 

- Identificarea locației; 

- Identificarea și asigurarea resurselor materiale, financiare și 

umane; 

- Construirea adăpostului temporar; 

- Identificarea persoanelor fără adăpost; 

- Dezvoltarea de servicii de asistență destinate acestora 

(consiliere psihologică, îngrijire medicală primară, etc.); 

- Adăpostul poate fi utilizat de asemenea și de alte categorii de 

grupuri vulnerabile (ex. Persoane afectate de violența domestică). 

DURATA PROIECTULUI: 
Proiectul se va realiza în etape, în funcție de posibilitățile de 

finanțare. 

JUSTIFICAREA 

NECESITĂȚII 

IMPLEMENTĂRII 

PROIECTULUI: 

Violența împotriva femeilor este una din cele mai frecvente 

încălcări ale drepturilor persoanelor în întreaga lume. Cea mai 

mare parte a vătămărilor corporale produse asupra femeilor și 

copiilor se petrece în sfera privată, iar pentru femei, în relațiile 

conjugale. Studiile realizate în ultimii ani pentru a cunoaște 

dimensiunea fenomenului indică cifre cuprinse între un sfert și o 

treime a prevalenței violenței comise asupra femeilor. 



 STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI PUFEȘTI PENTRU PERIOADA 2021-2027 

209 

Oprirea violenței asupra unei femei se poate realiza efectiv doar 

prin responsabilizarea agresorului și creșterea încrederii victimei 

că va fi protejată și sprijinită să ajungă la o viață în siguranță. 

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare 

Locală. 
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CONSTRUIRE UNUI CABINET STOMATOLOGIC 

IDENTIFICARE ȘI LOCALIZARE PROIECT 

MANAGERUL DE PROIECT/ 

SOLICITANTUL: 

Consiliul Local al comunei Pufești. 

ȚARA: 

REGIUNEA PROIECTULUI: 

JUDEȚUL: 

LOCALITATEA: 

România 

Regiunea Sud - Est 

Vrancea 

Pufești 

VALOAREA PROIECTULUI: 

(estimativ – euro fără TVA) 

Se va regăsi în cererea de finanțare. 

CHELTUIELI EFECTUATE: - 

SURSE POSIBILE DE 

FINANȚARE: 

- Buget local; 

- Buget de stat; 

- Programul Operațional Regional; 

- Fondul de salvare al zonei Euro; 

- Alte surse legale constituite. 

INFORMAȚII DE BAZĂ 

DESCRIEREA 

PROIECTULUI: 

Proiectul are drept scop construirea unui cabinet stomatologic, ce 

include și o locuință de serviciu. Inițiativa răspunde nevoilor cu 

care se confruntă comunitatea. Se rezolva problema deplasării 

locuitorilor comunei care au nevoie de aceste servicii. Se asigură 

serviciile sanitare necesare pentru populația comunei Pufești. 

Se crește nivelul de trai al locuitorilor. 

SCOPUL PROIECTULUI: 
Dezvoltarea serviciilor sociale oferite persoanelor aparținând 

grupurilor vulnerabile. 
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BENEFICII OBȚINUTE: 

- Prin proiect va fi asigurată egalitatea de șanse pentru grupurile 

vulnerabile; 

- Grupurile vulnerabile vor avea acces la servicii sociale 

specializate. 

POTENȚIALII BENEFICIARI 

AI PROIECTULUI / GRUPUL 

ȚINTĂ: 

- Locuitorii comunei. 

ACTIVITĂȚILE 

PROIECTULUI: 

- Realizarea studiului de fezabilitate; 

- Elaborarea proiectului tehnic; 

- Aprobarea începerii proiectului; 

- Pregătirea și depunerea cererii de finanțare; 

- Contractarea proiectului; 

- Organizarea licitațiilor; 

- Monitorizare, evaluare, control; 

- Auditul proiectului. 

DURATA PROIECTULUI: 
Proiectul se va realiza în etape, în funcție de posibilitățile de 

finanțare. 

JUSTIFICAREA 

NECESITĂȚII 

IMPLEMENTĂRII 

PROIECTULUI: 

Se va asigura nivelul de trai al comunității, în conformitate cu 

Directivele Europene în materie de Sănătate a Populației. 

Investiția urmărește crearea și dezvoltarea serviciilor de sănătate 

pentru populație, fiind esențială pentru asigurarea unui nivel de 

trai decent, pentru creșterea gradului de confort material și 

psihologic. 

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare 

Locală. 
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5. EDUCAȚIE 

CONSTRUIRE, REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTAREA ȘCOLILOR / 

GRĂDINIȚELOR 

IDENTIFICARE ȘI LOCALIZARE PROIECT 

MANAGERUL DE PROIECT/ 

SOLICITANTUL: 

Consiliul Local al comunei Pufești. 

ȚARA: 

REGIUNEA PROIECTULUI: 

JUDEȚUL: 

LOCALITATEA: 

România 

Regiunea Sud - Est 

Vrancea 

Pufești 

VALOAREA PROIECTULUI: 

(estimativ – euro fără TVA) 

Se va regăsi în studiul de fezabilitate și proiectul tehnic. 

CHELTUIELI EFECTUATE: - 

SURSE POSIBILE DE 

FINANȚARE: 

- Buget local; 

- Buget de stat; 

- Fonduri europene/structurale; 

- Fondul de salvare al zonei Euro; 

- Programe guvernamentale privind construcția / reabilitarea / 

modernizarea unităților de învățământ. 

INFORMAȚII DE BAZĂ 

DESCRIEREA 

PROIECTULUI: 

Se dorește: 

- Reabilitarea și modernizarea unităților de învățământ în vederea 

îmbunătățirii eficienței energetice; 

- Construcție Grădiniță în satul Domnești; 

- Dotare cu mobilier; 

- Dotare cu material didactic; 

- Construirea unei tabere de vară cu minim 10 căsuțe de lemn 

(pentru minim 20 de locuri); 
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SCOPUL PROIECTULUI: 

Îmbunătățirea calității infrastructurii educaționale și a dotării 

școlilor la standarde europene pentru asigurarea participării 

populației școlare la procesul educațional. 

BENEFICII OBȚINUTE: 

- Asigurarea procesului de educare în conformitate cu standardele 

europene; 

- Accesul la educație gratuit al tuturor copiilor comunei; 

- Creșterea competențelor profesionale în rândul tinerilor. 

POTENȚIALII BENEFICIARI 

AI PROIECTULUI / GRUPUL 

ȚINTĂ: 

- Școlarii din comuna Pufești; 

- Preșcolarii din comuna Pufești; 

- Cadrele didactice din comuna Pufești. 

ACTIVITĂȚILE 

PROIECTULUI: 

- Realizarea studiului de fezabilitate; 

- Elaborarea proiectului tehnic; 

- Aprobarea începerii proiectului; 

- Pregătirea și depunerea cererii de finanțare; 

- Contractarea proiectului; 

- Organizarea licitațiilor; 

- Monitorizare, evaluare, control; 

- Auditul proiectului. 

DURATA PROIECTULUI: 
Proiectul se va realiza în etape, în funcție de posibilitățile de 

finanțare. 

JUSTIFICAREA 

NECESITĂȚII 

IMPLEMENTĂRII 

PROIECTULUI: 

- Infrastructura educațională precară în unele sate ale comunei; 

- Mobilier școlar deteriorat; 

- Dotare insuficientă cu echipamente și material didactic; 

Prin construirea, reabilitarea și dotarea școlilor/grădinițelor din 

comună se va asigura accesul neîngrădit al copiilor comunei la o 

educație de calitate. 

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare 

Locală. 
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6. CULTURĂ ȘI CULTE 

CONSTRUIRE, REABILITARE ȘI MODERNIZARE CĂMINE CULTURALE 

ÎN COMUNA PUFEȘTI  

IDENTIFICARE ȘI LOCALIZARE PROIECT 

MANAGERUL DE PROIECT/ 

SOLICITANTUL: 

Consiliul Local al comunei Pufești. 

ȚARA: 

REGIUNEA PROIECTULUI: 

JUDEȚUL: 

LOCALITATEA: 

România 

Regiunea Sud - Est 

Vrancea 

Pufești 

VALOAREA PROIECTULUI: 

(estimativ – euro fără TVA) 

Se va regăsi în studiul de fezabilitate și proiectul tehnic 

CHELTUIELI EFECTUATE: - 

 

SURSE POSIBILE DE 

FINANȚARE: 

- Buget local 

- Buget de stat 

- Fonduri europene/structurale 

- Fondul de salvare al zonei Euro 

- Programul prioritar național pentru construirea de sedii pentru 

așezăminte culturale în localitățile unde nu există asemenea 

instituții, precum și pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea și 

finalizarea lucrărilor de construcție a așezămintelor culturale. 

INFORMAȚII DE BAZĂ 

DESCRIEREA 

PROIECTULUI: 

Prin construirea/modernizarea căminelor culturale se dorește 

regenerarea mediului rural și a valorilor acestuia și creșterea 

consumului de cultură în rândul locuitorilor comunei. 

Scopul investiției este de a crea un complex de divertisment 
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multifuncțional, oferind oportunități pentru activitățile ce se pot 

realiza la nivelul comunei Pufești. Se dorește: 

- Reabilitare și modernizare căminelor culturale existente; 

- Construcție unui cămin cultural. 

SCOPUL PROIECTULUI: Regenerarea mediului rural și a valorilor acestuia. 

BENEFICII OBȚINUTE: 

- Îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor comunei; 

- Revigorarea mediului cultural; 

- Creșterea consumului de cultură în rândul locuitorilor comunei. 

POTENȚIALII BENEFICIARI 

AI PROIECTULUI / GRUPUL 

ȚINTĂ: 

- Locuitorii comunei Pufești; 

- Potențialii investitori; 

- Agenții economici din zonă. 

ACTIVITĂȚILE 

PROIECTULUI: 

- Realizarea studiului de fezabilitate; 

- Elaborarea proiectului tehnic; 

- Aprobarea începerii proiectului; 

- Pregătirea și depunerea cererii de finanțare; 

- Contractarea proiectului; 

- Organizarea licitațiilor; 

- Monitorizare, evaluare, control; 

- Auditul proiectului. 

DURATA PROIECTULUI: 
Proiectul se va realiza în etape, în funcție de posibilitățile de 

finanțare. 

JUSTIFICAREA 

NECESITĂȚII 

IMPLEMENTĂRII 

PROIECTULUI: 

- Lipsa fondurilor necesare renovării obiectivelor culturale; 

- Lipsa de interes a sponsorilor față de activitatea cultural-

artistică; 

- Lipsa așezămintelor culturale în toate satele comunei; 

- Dotarea insuficiență a căminelor culturale. 

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare 

Locală. 
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CONSTRUIRE, REABILITARE, MODERNIZARE BISERICI ÎN COMUNA 

PUFEȘTI  

IDENTIFICARE ȘI LOCALIZARE PROIECT 

MANAGERUL DE PROIECT/ 

SOLICITANTUL: 

Consiliul Local al comunei Pufești. 

ȚARA: 

REGIUNEA PROIECTULUI: 

JUDEȚUL: 

LOCALITATEA: 

România 

Regiunea Sud - Est 

Vrancea 

Pufești 

VALOAREA PROIECTULUI: 

(estimativ – euro fără TVA) 

Se va regăsi în studiul de fezabilitate și proiectul tehnic. 

CHELTUIELI EFECTUATE: - 

SURSE POSIBILE DE 

FINANȚARE: 

- Buget local; 

- Buget de stat; 

- Fonduri europene/structurale. 

INFORMAȚII DE BAZĂ 

DESCRIEREA 

PROIECTULUI: 

Prin realizarea acestui proiect se dorește crearea condițiilor 

adecvate desfășurării slujbelor, dezvoltarea vieții spirituale și 

sociale a comunei indiferent de religie sau cult. 

Se dorește: 

- Reabilitarea și modernizarea bisericilor; 

- Construcție capele mortuare în comuna Pufești; 

- Construcție case de prăznuire; 

- achiziția unei mașini pentru transportul funerar. 

SCOPUL PROIECTULUI: Regenerarea mediului cultural și a valorilor acestuia. 

BENEFICII OBȚINUTE: 
- Îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor comunei; 

- Revigorarea mediului cultural al comunei. 
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POTENȚIALII BENEFICIARI 

AI PROIECTULUI / GRUPUL 

ȚINTĂ: 

- Locuitorii comunei Pufești; 

- Potențialii investitori. 

ACTIVITĂȚILE 

PROIECTULUI: 

- Realizarea studiului de fezabilitate; 

- Elaborarea proiectului tehnic; 

- Aprobarea începerii proiectului; 

- Pregătirea și depunerea cererii de finanțare; 

- Contractarea proiectului; 

- Organizarea licitațiilor; 

- Monitorizare, evaluare, control; 

- Auditul proiectului. 

DURATA PROIECTULUI: 
Proiectul se va realiza în etape, în funcție de posibilitățile de 

finanțare. 

JUSTIFICAREA 

NECESITĂȚII 

IMPLEMENTĂRII 

PROIECTULUI: 

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare 

Locală. 
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REABILITARE / RESTAURARE MONUMENTE ISTORICE ȘI 

PROMOVAREA LOR 

IDENTIFICARE ȘI LOCALIZARE PROIECT 

MANAGERUL DE PROIECT/ 

SOLICITANTUL: 

Consiliul Local al comunei Pufești. 

ȚARA: 

REGIUNEA PROIECTULUI: 

JUDEȚUL: 

LOCALITATEA: 

România 

Regiunea Sud - Est 

Vrancea 

Pufești 

VALOAREA PROIECTULUI: 

(estimativ – euro fără TVA) 

Se va regăsi în studiul de fezabilitate și proiectul tehnic. 

CHELTUIELI EFECTUATE: - 

SURSE POSIBILE DE 

FINANȚARE: 

- Buget local; 

- Buget de stat; 

- Fonduri europene/structurale. 

INFORMAȚII DE BAZĂ 

DESCRIEREA 

PROIECTULUI: 

Reabilitarea și conservarea unei monument istoric – respectiv a 

Bisericii Adormirea Maicii Domnului. Este o biserică ortodoxă 

din localitatea Domnești Târg, comuna Pufești, județul Vrancea.  

Locașul de cult din așezarea prahoveana Domnești mai este 

cunoscut și sub denumirea de "Biserica Domneasca din Pufești". 

Pufești este o comuna situată pe partea stângă a râului Siret. 

Localitățile învecinate sunt satele Domnești și Ciorani. Satul 

Domnești este o veche așezare moldovenească din secolul al 

XVII-lea. Aici își aveau reședința de vară numeroși domnitori 

români.  
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În smerita localitate prahoveana Domnești, domnitorul Eustatie 

Dabija a construit, probabil între anii 1661-1667, biserica cu 

hramul Adormirea Maicii Domnului. Locașul de cult va fi 

terminat de ridicat și înzestrat cu cele necesare de către Gheorghe 

Duca. Datorita evenimentelor și împrejurărilor nefavorabile, 

sfințirea bisericii a avut loc în anul 1701, când se va și stabili aici 

o micuță obște de maici. 

- Dezvoltarea comunității prin creșterea atractivității turistice.  

- Conservarea și valorificarea patrimoniului cultural și tradițiilor 

locale.  

- Facilitarea accesului la patrimoniu a publicului larg.  

- Promovarea turistică prin pliante informative și indicatoare 

rutiere. 

SCOPUL PROIECTULUI: Regenerarea mediului cultural și a valorilor acestuia. 

BENEFICII OBȚINUTE: 
- Îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor comunei; 

- Revigorarea mediului cultural al comunei. 

POTENȚIALII BENEFICIARI 

AI PROIECTULUI / GRUPUL 

ȚINTĂ: 

- Locuitorii comunei Pufești; 

- Potențialii investitori; 

- Turiștii care vor vizita comuna. 

ACTIVITĂȚILE 

PROIECTULUI: 

- Realizarea studiului de fezabilitate; 

- Elaborarea proiectului tehnic; 

- Aprobarea începerii proiectului; 

- Pregătirea și depunerea cererii de finanțare; 

- Contractarea proiectului; 

- Organizarea licitațiilor; 

- Monitorizare, evaluare, control; 

- Auditul proiectului. 
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DURATA PROIECTULUI: 
Proiectul se va realiza în etape, în funcție de posibilitățile de 

finanțare. 

JUSTIFICAREA 

NECESITĂȚII 

IMPLEMENTĂRII 

PROIECTULUI: 

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare 

Locală. 
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7. ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 

PROGRAME DE FORMARE PROFESIONALĂ A FUNCȚIONARILOR 

PUBLICI DIN PRIMĂRIE 

IDENTIFICARE ȘI LOCALIZARE PROIECT 

MANAGERUL DE PROIECT/ 

SOLICITANTUL: 

Consiliul Local al comunei Pufești. 

ȚARA: 

REGIUNEA PROIECTULUI: 

JUDEȚUL: 

LOCALITATEA: 

România 

Regiunea Sud - Est 

Vrancea 

Pufești 

VALOAREA PROIECTULUI: 

(estimativ – euro fără TVA) 

Se va regăsi în cererea de finanțare. 

CHELTUIELI EFECTUATE: - 

SURSE POSIBILE DE 

FINANȚARE: 

- Buget local; 

- Buget de stat; 

- Fonduri europene/structurale; 

- Programul Operațional Educație și Ocupare; 

- Alte surse legal constituite. 

INFORMAȚII DE BAZĂ 

DESCRIEREA 

PROIECTULUI: 

Prin proiect se dorește perfecționarea și formarea funcționarilor 

publici, angajați ai primăriei locale, prin participarea la programe de 

formare. 

SCOPUL PROIECTULUI: 
Îmbunătățirea eficienței administrației publice și serviciilor publice 

locale. 

BENEFICII OBȚINUTE: 

- Eficiență crescută a activității autorității publice locale; 

- Funcționarii publici cu o pregătire profesională crescută în 

concordanță cu legislația și cerințele actuale europene; 
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- Capacitatea de gestionare a serviciilor publice consolidată; 

- Proceduri simplificate și birocrație redusă, atât pentru cetățeni, cât 

și pentru mediul de afaceri; 

- Capacitate de planificare strategică și bugetară îmbunătățită la 

nivelul autorității publice locale. 

POTENȚIALII BENEFICIARI 

AI PROIECTULUI/GRUPUL 

ȚINTĂ: 

- Personalul din administrația publică locală; 

- Locuitorii comunei Pufești. 

ACTIVITĂȚILE 

PROIECTULUI: 

Participarea la module de pregătire în domenii relevante pentru 

personalul administrativ (achiziții publice, ECDL, limbi străine, 

dezvoltare de proiecte, managementul proiectelor, etc.). 

DURATA PROIECTULUI: 
Proiectul se va realiza în etape, în funcție de posibilitățile de 

finanțare. 

JUSTIFICAREA 

NECESITĂȚII 

IMPLEMENTĂRII 

PROIECTULUI: 

Pregătirea profesională trebuie să fie continuă și adaptată cerințelor 

actuale, astfel încât angajații primăriei să își îndeplinească cu 

profesionalism sarcinile ce le revin conform fișei postului. 

Administrația publică este un vector important în asigurarea bunei 

guvernări, în reglementarea, promovarea și implementarea de 

politici și măsuri pentru a crea un mediu propice dezvoltării 

economice pe termen mediu și lung. 

Activitățile legate de pregătirea și îndrumarea profesională a 

angajaților dintr-o organizație publică constituie una dintre sarcinile 

și preocupările fundamentale ale oricărui manager public. Indiferent 

de tipul și dimensiunea organizației publice, rezultatele și 

performanțele organizaționale depind în cea mai mare măsură, dacă 

nu crucial, de calitatea muncii și de modul de îndeplinire a 

sarcinilor executate de funcționarii publici în vederea atingerii 

obiectivelor organizaționale propuse. 
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Prin urmare, nu numai funcționarii publici, ca și indivizi, dar și 

instituția publică, și nu în ultimul rând cetățenii sau membrii 

comunității, ar trebui să fie interesați de creșterea sau îmbunătățirea 

continuă a muncii acestor angajați. 

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare Locală. 
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CONSTRUIRE SEDIU PRIMĂRIE /  

LUCRĂRI DE REABILITARE A SEDIULUI PRIMĂRIEI 

CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A SEDIULUI PRIMĂRIEI 

IDENTIFICARE ȘI LOCALIZARE PROIECT 

MANAGERUL DE PROIECT/ 

SOLICITANTUL: 

Consiliul Local al comunei Pufești. 

ȚARA: 

REGIUNEA PROIECTULUI: 

JUDEȚUL: 

LOCALITATEA: 

România 

Regiunea Sud - Est 

Vrancea 

Pufești 

VALOAREA PROIECTULUI: 

(estimativ – euro fără TVA) 

Se va regăsi în studiul de fezabilitate și proiectul tehnic. 

CHELTUIELI EFECTUATE: - 

SURSE POSIBILE DE 

FINANȚARE: 

- Buget local; 

- Buget de stat; 

- Fonduri europene/structurale. 

INFORMAȚII DE BAZĂ 

DESCRIEREA 

PROIECTULUI: 

Vor fi efectuate lucrări de reabilitare a sediului primăriei în 

vederea reducerii consumului și valorificarea resurselor 

regenerabile de energie solară pentru producerea de energie 

electrică. 

SCOPUL PROIECTULUI: 

Asigurarea accesului neîngrădit al locuitorilor, turiștilor și 

consumatorilor economici la infrastructura de bază și asigurarea 

condițiilor de lucru la standarde europene a salariaților primăriei. 

BENEFICII OBȚINUTE: 

- Îmbunătățirea condițiilor de viață a populației comunei; 

- Îmbunătățirea condițiilor de muncă a salariaților primăriei. 
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POTENȚIALII BENEFICIARI 

AI PROIECTULUI / GRUPUL 

ȚINTĂ: 

- Locuitorii comunei Pufești; 

- Agenții economici din zonă; 

- Potențialii investitori; 

- Salariații primăriei. 

ACTIVITĂȚILE 

PROIECTULUI: 

- Realizarea studiului de fezabilitate; 

- Elaborarea proiectului tehnic; 

- Aprobarea începerii proiectului; 

- Pregătirea și depunerea cererii de finanțare; 

- Contractarea proiectului; 

- Organizarea licitațiilor; 

- Monitorizare, evaluare, control; 

- Auditul proiectului. 

DURATA PROIECTULUI: 
Proiectul se va realiza în etape, în funcție de posibilitățile de 

finanțare. 

JUSTIFICAREA 

NECESITĂȚII 

IMPLEMENTĂRII 

PROIECTULUI: 

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare 

Locală. 
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DOTAREA CU UTILAJE ȘI ECHIPAMENTE PENTRU SERVICIUL DE 

GOSPODĂRIRE COMUNALĂ ȘI DE SALUBRITATE 

IDENTIFICARE ȘI LOCALIZARE PROIECT 

MANAGERUL DE PROIECT/ 

SOLICITANTUL: 

Consiliul Local al comunei Pufești. 

ȚARA: 

REGIUNEA PROIECTULUI: 

JUDEȚUL: 

LOCALITATEA: 

România 

Regiunea Sud - Est 

Vrancea 

Pufești 

VALOAREA PROIECTULUI: 

(estimativ – euro fără TVA) 

Se va regăsi în studiul de fezabilitate și proiectul tehnic. 

CHELTUIELI EFECTUATE: - 

SURSE POSIBILE DE 

FINANȚARE: 

- Buget local; 

- Buget de stat; 

- Fonduri europene/structurale. 

INFORMAȚII DE BAZĂ 

DESCRIEREA PROIECTULUI: 

Dotarea cu utilaje și echipamente pentru serviciul de gospodărire 

comunală și salubritate. 

Se dorește achiziția: 

- unei vidanje; 

- unui microbuz școlar; 

- unor utilaje pentru deszăpezire; 

- unui buldoexcavator; 

- unei autoutilitare pentru lucrul la înălțime; 

- unei autospecială pompieri de lucru cu apă și spumă 

pentru intervenții ale SVSU. 
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SCOPUL PROIECTULUI: Reducerea poluării mediului înconjurător. 

BENEFICII OBȚINUTE: 

- Îmbunătățirea condițiilor de viață a cetățenilor; 

- Promovarea calității și eficienței activităților de salubrizare; 

- Dezvoltarea durabilă a serviciilor de salubritate; 

- Protecția mediului înconjurător. 

POTENȚIALII BENEFICIARI 

AI PROIECTULUI / GRUPUL 

ȚINTĂ: 

- Locuitorii comunei Pufești; 

- Agenții economici din zonă; 

- Potențialii investitori. 

ACTIVITĂȚILE 

PROIECTULUI: 

- Realizarea studiului de fezabilitate; 

- Elaborarea proiectului tehnic; 

- Aprobarea începerii proiectului; 

- Pregătirea și depunerea cererii de finanțare; 

- Contractarea proiectului; 

- Organizarea licitațiilor; 

- Monitorizare, evaluare, control; 

- Auditul proiectului. 

DURATA PROIECTULUI: 
Proiectul se va realiza în etape, în funcție de posibilitățile de 

finanțare. 

JUSTIFICAREA NECESITĂȚII 

IMPLEMENTĂRII 

PROIECTULUI: 

Insuficiența dotărilor necesare pentru serviciul de gospodărire 

comunală și salubritate. 

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare 

Locală. 
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IMPLEMENTAREA SOLUȚIILOR DE TIP “COMUNĂ SMART” PENTRU 

CREȘTEREA CALITĂȚII VIEȚII ȘI CONECTARE 

IDENTIFICARE ȘI LOCALIZARE PROIECT 

MANAGERUL DE PROIECT/ 

SOLICITANTUL: 

Consiliul Local al comunei Pufești. 

ȚARA: 

REGIUNEA PROIECTULUI: 

JUDEȚUL: 

LOCALITATEA: 

România 

Regiunea Sud - Est 

Vrancea 

Pufești 

VALOAREA PROIECTULUI: 

(estimativ – euro fără TVA) 

Se va regăsi în cererea de finanțare. 

CHELTUIELI EFECTUATE: - 

 

SURSE POSIBILE DE 

FINANȚARE: 

- Buget local; 

- Buget de stat; 

- Fonduri europene/structurale; 

- Alte surse legal constituite. 

INFORMAȚII DE BAZĂ 

DESCRIEREA 

PROIECTULUI: 

Prin proiect se dorește implementarea de soluții inovatoare pentru 

a fi mai aproape de cetățean, pentru îmbunătățirea calități vieții, 

pentru reducerea costurilor administrative sau pentru protejarea 

mediului înconjurător. Se dorește: 

- instalarea de automate de plată pentru taxe și impozite locale, 

astfel încât cetățeni să nu mai fie nevoiți să meargă la ghișeul 

primăriei; 

- implementarea unui sistem inteligent pentru iluminatul public; 

- să se asigure o parte din electricitatea necesară cu ajutorul unei 

microcentrale eoliene și a panourilor fotovoltaice; 

- susținerea și protejarea inteligentă a mediului înconjurător; 
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- achiziția unui autoturism electric pentru a putea fi folosit în 

activitatea curentă; 

- îmbunătățirea site-ului, dezvoltarea unei aplicații de mobil; 

- posibilitatea depunerilor de sesizări și reclamații online pentru o 

dezvoltare cât mai eficientă a actului administrativ; 

- dezvoltarea competențelor digitale ale tuturor angajaților 

primăriei; 

- dotarea cu echipament IT&C în vederea îmbunătățirii actului 

administrativ; 

- implementarea unui proiect pentru realizarea unei școli smart în 

care copiii vor beneficia de mijloace inteligente educaționale 

precum manuale digitale, table interactive, bibliotecă virtuală, 

catalog electronic sau o platformă prin care profesorii, elevii și 

părinții pot interacționa. Oferirea de soluții copiilor care, din 

motive medicale, lipsesc de la cursuri, aceștia putând să asiste la 

ore conectându-se de acasă la un sistem audio video. 

SCOPUL PROIECTULUI: 

Creșterea calității vieții la nivelul UAT-ului dar și îmbunătățirea 

eficienței administrației publice, a serviciilor publice locale și o 

dezvoltare cât mai eficiență a actului administrativ. 

BENEFICII OBȚINUTE: 

Smart village înseamnă o comunitate care se dezvoltă folosind 

inteligent resursele locale și tehnologia, dar își păstrează 

identitatea rurală.  

„Smart School“ înseamnă o școală inteligentă care pregătește 

viitorii cetățeni inteligenți ai comunității, dar și dovada că se poate 

face învățământ de calitate și în mediul rural. 

Implementarea de soluții inteligente care ne ajute să reducem 

consumul, să creștem calitatea vieții sau a serviciilor publice 

oferite și, cel mai important, ne poate ajuta să protejăm mediul 

înconjurător 
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POTENȚIALII BENEFICIARI 

AI PROIECTULUI / GRUPUL 

ȚINTĂ: 

- Personalul din administrația publică locală; 

- Personalul din cadrul unităților de învățământ de pe raza UAT-

ului; 

- Locuitorii comunei. 

ACTIVITĂȚILE 

PROIECTULUI: 

- Elaborarea proiectului; 

- Aprobarea începerii proiectului; 

- Pregătirea și depunerea cererii de finanțare; 

- Contractarea proiectului; 

- Organizarea licitațiilor; 

- Monitorizare, evaluare, control; 

- Auditul proiectului. 

DURATA PROIECTULUI: 
Proiectul se va realiza în etape, în funcție de posibilitățile de 

finanțare. 

JUSTIFICAREA 

NECESITĂȚII 

IMPLEMENTĂRII 

PROIECTULUI: 

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare 

Locală. 
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IV. 2. Rezumat – Fișe proiecte UAT Comuna Pufești  

1. ECONOMIE 

REALIZAREA UNOR DEPOZITE FRIGORIFICE 

DESCRIEREA 

PROIECTULUI: 

Proiectul are ca scop diversificarea serviciilor de sprijin pentru 

antreprenorii locali având un prim obiectiv, acela de a facilita accesul 

acestora la informații privind surse de finanțare, oportunități de afacere. 

 

DEZVOLTAREA ABILITĂȚILOR ANTREPRENORIALE PRIN OFERIREA DE 

ASISTENȚĂ ANTE- ȘI POST- INIȚIERE A UNEI AFACERI ȘI ACORDAREA 

DE MICRO-GRANTURI PENTRU PERSOANE DIN COMUNA PUFEȘTI, 

AFLATE ÎN RISC DE SĂRĂCIE ȘI EXCLUZIUNE SOCIALĂ 

DESCRIEREA 

PROIECTULUI: 

Ideea deschiderii unei afaceri în condițiile obținerii unei subvenții 

financiare este interesantă pentru majoritatea persoanelor chestionate în 

comunități. 

Măsuri propuse în domeniul Antreprenoriatului: curs competențe 

antreprenoriale; măsuri de consiliere ante-post înființare afacere; concurs 

de planuri de afacere; subvenționarea a planurilor de afacere; 

workshopuri pentru tinerii antreprenori – programe de finanțare, utilizare 

software, responsabilitate socială, încurajarea parteneriatelor între 

întreprinderile nou-create și organizații îndreptate spre profit și 

organizații non-profit; instruire pe teme privind dezvoltarea durabilă – 

Antreprenorul verde). 
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2. INFRASTRUCTURĂ 

MODERNIZAREA DRUMURILOR COMUNALE ȘI SĂTEȘTI DIN COMUNA 

PUFEȘTI 

DESCRIEREA 

PROIECTULUI: 

Aducerea drumurilor comunale, a drumurilor sătești, și a ulițelor din 

comună, în stare tehnică corespunzătoare, la parametri tehnici și de 

calitate impuse de reglementările în vigoare. Implementarea proiectului 

va contribui esențial la reînnoirea serviciilor oferite de infrastructura 

rutieră din comuna Pufești. 

  Sunt necesare acțiuni de creare, extindere, reabilitare și modernizare a 

infrastructurii din mediul rural, astfel încât să se poată asigura o creștere 

economică a acestor zone și condiții de viață decente pentru populație. 

 

MODERNIZAREA DRUMURILOR DE EXPLOATARE ÎN COMUNA PUFEȘTI  

DESCRIEREA 

PROIECTULUI: 

  Sunt necesare acțiuni de creare, extindere, reabilitare și modernizare a 

infrastructurii din mediul rural, astfel încât să se poată asigura o creștere 

economică a acestor zone și condiții de viață decente pentru populație. 

Aducerea drumurilor comunale, a drumurilor sătești, și a ulițelor din 

comună, în stare tehnica corespunzătoare, la parametri tehnici și de 

calitate impuse de reglementările în vigoare. Implementarea proiectului 

va contribui esențial la reînnoirea serviciilor oferite de infrastructura 

rutiera din comună. 
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REABILITARE, MODERNIZARE ȘI EXTINDERE PODURI, PODEȚE ÎN 

COMUNA PUFEȘTI 

DESCRIEREA 

PROIECTULUI: 

Sunt necesare acțiuni de construire, extindere, reabilitare și modernizare a 

podurilor și podețelor din comună, astfel încât să se poată asigura condiții 

de viață decente pentru populație. 

Se dorește reabilitarea și modernizare podurilor, podețelor din comuna 

Pufești. 

 

EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ 

DESCRIEREA 

PROIECTULUI: 
Extindere sistem de alimentare cu apă în toate satele comunei Pufești. 

 

EXTINDERE SISTEM CENTRALIZAT DE CANALIZARE ÎN COMUNA 

PUFEȘTI 

DESCRIEREA 

PROIECTULUI: 
Extinderea rețelei de canalizare în comuna Pufești. 

 

 

EXTINDERE UTILITĂȚI ȘI MEDIU LA STANDARDE EUROPENE 

ÎNFIINȚARE REȚEA DE DISTRIBUȚIE GAZ METAN ÎN COMUNA PUFEȘTI 

DESCRIEREA 

PROIECTULUI: 

Înființarea rețelei de distribuție a gazului metan în toate satele 

componente ale comunei Pufești. 
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LUCRĂRI DE REABILITARE A REȚELEI DE ILUMINAT PUBLIC ÎN 

COMUNĂ 

DESCRIEREA 

PROIECTULUI: 

Prin realizarea acestui proiect se urmărește creșterea randamentului 

energetic la sistemele de iluminat, dar si iluminarea suplimentară în 

zonele de risc – intersecții și treceri de pietoni, dar și a obiectivelor 

importante din comună. 

 

REALIZAREA DE ALEI PIETONALE ȘI PISTĂ PENTRU BICICLIȘTI ÎN 

COMUNA PUFEȘTI 

DESCRIEREA 

PROIECTULUI: 

Creşterea excesivă a traficului în ultimii ani impune luarea unor măsuri 

pentru sporirea capacităţii de circulaţie, a fluenţei şi a siguranţei rutiere, 

cu prioritate în satele Pufești și Domnești (străbătute de DE85). 

Prin proiect se dorește asigurarea accesului neîngrădit al locuitorilor și 

consumatorilor economici la infrastructura de bază. 

 Se va realiza trotuare și unde nu există spațiu necesar se vor amenaja 

rigole. Creşterea excesivă a traficului în ultimii ani impune luarea unor 

măsuri pentru sporirea capacităţii de circulaţie, a fluenţei şi a siguranţei 

rutiere. 

 

AMENAJAREA UNEI BAZE SPORTIVE ÎN COMUNĂ 

DESCRIEREA 

PROIECTULUI: 
Amenajarea unei baze sportive în comună. 
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AMENAJAREA TERENURI DE SPORT ÎN SATELE PUFEȘTI ȘI DOMNEȘTI 

DESCRIEREA 

PROIECTULUI: 

Amenajare terenuri de sport în satele Pufești și Domnești, în apropierea 

școlilor. Terenul va avea dimensiunile necesare pentru desfășurarea 

jocului de fotbal, handbal, baschet și tenis, împrejmuire perimetrală a 

terenului cu stâlpi metalici și cu plasă și sistem de iluminat nocturn. 

 

AMENAJAREA ȘI DOTAREA DE PARCURI, SPAȚII DE JOACĂ ȘI 

RECREERE PENTRU LOCUITORII COMUNEI PUFEȘTI 

DESCRIEREA 

PROIECTULUI: 

Prin proiect se dorește amenajarea și dotarea unor centre de joacă și 

recreere pentru copii, în toate satele componente ale comunei. 

Se dorește reamenajarea de parcuri în satul Domnești (în zona gării), în 

satul Pufești (zona gării) și în satul Ciorani (vis-avis de grădiniță). 

Se mai dorește și construirea unui teatru de vară (în zona sălii de ședință a 

Consiliului Local Pufești). 

 

REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA SISTEMULUI DE SUPRAVEGHERE 

VIDEO PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA SIGURANȚEI CETĂȚENILOR 

DESCRIEREA 

PROIECTULUI: 

Reabilitarea și modernizarea sistemului de supraveghere video pentru 

îmbunătățirea siguranței cetățenilor în comuna Pufești. 

 

AMENAJARE PIAŢĂ AGROALIMENTARĂ ÎN COMUNA PUFEȘTI 

DESCRIEREA 

PROIECTULUI: 
Prin proiect se dorește amenajarea și dotarea unei piețe agroalimentare. 
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3. MEDIU 

INTRODUCEREA SOLUȚIILOR ALTERNATIVE DE PRODUCERE A 

ENERGIEI ELECTRICE 

DESCRIEREA 

PROIECTULUI: 

Autoritatea publică locală dorește introducerea soluțiilor alternative de 

producere a energiei electrice care să furnizeze comunei, stabilitate și 

extindere economică solidă. Dezvoltarea investițiilor locale presupune 

crearea unui climat care să atragă și investiții externe, ceea ce va avea un 

impact pozitiv asupra comunității. 

Investiția constă în amplasarea unor grupuri de panouri fotovoltaice, care 

vor capta energia solară și o vor transforma în energie electrică. 

Pe lângă aceste panouri se va amplasa și un post de transformare. 

 

LUCRĂRI DE CONSOLIDARE A DIGURILOR DE PROTECȚIE ȘI A LACULUI 

DE ACUMULARE HIDROENERGETIC SIRET-LUNCA TROTUȘULUI ȘI 

REDUCEREA CONSECINȚELOR DISTRUCTIVE ALE INUNDAȚIILOR 

DESCRIEREA 

PROIECTULUI: 

Efectuarea de lucrări de consolidare a digurilor de protecție și a lacului de 

acumulare hidroenergetic Siret-Lunca Trotușului. 

 

ÎMPĂDURIREA TERENURILOR AGRICOLE DEGRADATE DIN COMUNA 

PUFEȘTI 

DESCRIEREA 

PROIECTULUI: 

Împădurirea terenurilor agricole degradate existente în comuna Pufești, 

dar și a malurilor răului Siret. 
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CONSTRUIRE – AMENAJARE PLATFORMA GUNOI 

DESCRIEREA 

PROIECTULUI: 

Investiția este oportuna în condițiile în care în toate țările cu tradiție în 

creșterea animalelor are loc o redimensionare a capacității fermelor, 

orientarea fiind spre dezvoltarea fermelor mici si mijlocii. Avantajul 

funcționării fermelor zootehnice la aceste capacități este: 

- eliminarea problemelor ce ar putea apărea din punct de vedere al 

asigurării condițiilor sanitar - veterinare; 

- corelarea cantității de dejecții care rezultă de la ferme de capacități mici 

și mijlocii cu suprafețele de teren agricol proprietate sau folosit sub forma 

de chirie, concesiune colaborare, etc., pentru aplicarea acesteia în scopul 

fertilizării naturale. 

4. SERVICII SOCIALE 

ÎNFIINȚARE CĂMIN PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE ȘI DOTAREA 

ACESTUIA CU ECHIPAMENTE DE FIZIOTERAPIE 

DESCRIEREA 

PROIECTULUI: 

Prin proiect se dorește înființarea unui cămin pentru personale vârstnice 

aflate în dificultate. 

 

REALIZAREA DE LOCUINȚE PROTEJATE ÎN COMUNA PUFEȘTI  

DESCRIEREA 

PROIECTULUI: 

Prin proiect se dorește  construirea unui ansamblu de locuințe protejate, 

prin intermediul căruia persoanele aflate în dificultate / vulnerabile să 

beneficieze pe lângă serviciile de găzduire și masă și de activităţi care să 

le asigure valorificarea potențialului recuperativ și dezvoltarea, pe cât 

posibil a deprinderilor de viață independentă. 
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DEZVOLTAREA SERVICIILOR SOCIALE PENTRU PERSOANELE VICTIME 

ALE VIOLENȚEI ÎN FAMILIE 

DESCRIEREA 

PROIECTULUI: 

Proiectul are drept scop construirea unui adăpost temporar pentru 

victimele violenței în familie. Inițiativa răspunde nevoilor cu care se 

confruntă femeile și copiii victime ale violenței domestice. Astfel, sunt 

avute în vedere atât problemele de natură socială care sunt asociate cu 

fenomenul violenței domestice, cât și aspectele psihologice și juridice. 

Serviciile oferite vor sprijini femeile asistate să înțeleagă situația abuzivă, 

să se adapteze la viața ”din afară”, să își recâștige respectul de sine și să 

își îmbunătățească relația cu copiii și cu familia extinsă. 

 

CONSTRUIRE UNUI CABINET STOMATOLOGIC 

DESCRIEREA 

PROIECTULUI: 

Proiectul are drept scop construirea unui cabinet stomatologic, ce include 

și o locuință de serviciu. Inițiativa răspunde nevoilor cu care se confruntă 

comunitatea. Se rezolva problema deplasării locuitorilor comunei care au 

nevoie de aceste servicii Se asigură serviciile sanitare necesare pentru 

populația comunei Pufești. Se crește nivelul de trai al locuitorilor. 

5. EDUCAȚIE 

CONSTRUIRE, REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTAREA ȘCOLILOR / 

GRĂDINIȚELOR 

DESCRIEREA 

PROIECTULUI: 

Se dorește: 

- Reabilitarea și modernizarea unităților de învățământ în vederea 

îmbunătățirii eficienței energetice; 

- Construcție Grădiniță în satul Domnești; 

- Dotare cu mobilier; 

- Dotare cu material didactic; 

- Construirea unei tabere de vară cu minim 10 căsuțe de lemn (pentru 

minim 20 de locuri). 
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6. CULTURĂ ȘI CULTE 

CONSTRUIRE, REABILITARE ȘI MODERNIZARE CĂMINE CULTURALE ÎN 

COMUNA PUFEȘTI  

DESCRIEREA 

PROIECTULUI: 

Prin construirea/modernizarea căminelor culturale se dorește regenerarea 

mediului rural și a valorilor acestuia și creșterea consumului de cultură în 

rândul locuitorilor comunei. 

Scopul investiției este de a crea un complex de divertisment 

multifuncțional, oferind oportunități pentru activitățile ce se pot realiza la 

nivelul comunei Pufești. 

Se dorește: 

- Reabilitare și modernizare căminelor culturale existente; 

- Construcție unui cămin cultural. 

 

CONSTRUIRE, REABILITARE, MODERNIZARE BISERICI ÎN COMUNA 

PUFEȘTI  

DESCRIEREA 

PROIECTULUI: 

Prin realizarea acestui proiect se dorește crearea condițiilor adecvate 

desfășurării slujbelor, dezvoltarea vieții spirituale și sociale a comunei 

indiferent de religie sau cult. 

Se dorește: 

- Reabilitarea și modernizarea bisericilor; 

- Construcție capele mortuare în comuna Pufești; 

- Construcție case de prăznuire; 

- achiziția unei mașini pentru transportul funerar. 
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REABILITARE ȘI CONSERVARE MONUMENTE ISTORICE 

DESCRIEREA 

PROIECTULUI: 

Reabilitarea și conservarea unei monument istoric – respectiv a Bisericii 

Adormirea Maicii Domnului. Este o biserica ortodoxă din localitatea 

Domnești Târg, comuna Pufești, județul Vrancea.  

Locașul de cult din așezarea prahoveană Domnești mai este cunoscut și 

sub denumirea de "Biserica Domnească din Pufești". Pufești este o 

comună situată pe partea stângă a râului Siret. Localitățile învecinate sunt 

satele Domnești și Ciorani. Satul Domnești este o veche așezare 

moldovenească din secolul al XVII-lea. Aici își aveau reședința de vară 

numeroși domnitori români. 

În smerita localitate prahoveană Domnești, domnitorul Eustatie Dabija a 

construit, probabil între anii 1661-1667, biserica cu hramul Adormirea 

Maicii Domnului. Locașul de cult va fi terminat de ridicat și înzestrat cu 

cele necesare de către Gheorghe Duca. Datorită evenimentelor și 

împrejurărilor nefavorabile, sfințirea bisericii a avut loc în anul 1701, 

când se va și stabili aici o micuța obște de maici. 

- Dezvoltarea comunității prin creșterea atractivității turistice.  

- Conservarea și valorificarea patrimoniului cultural și tradițiilor locale.  

- Facilitarea accesului la patrimoniu a publicului larg.  

- Promovarea turistică prin pliante informative și indicatoare rutiere. 
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7. ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 

PROGRAME DE FORMARE PROFESIONALĂ A FUNCȚIONARILOR PUBLICI 

DIN PRIMĂRIE 

DESCRIEREA 

PROIECTULUI: 

Prin proiect se dorește perfecționarea și formarea funcționarilor publici, 

angajați ai primăriei locale, prin participarea la programe de formare. 

 

CONSTRUIRE SEDIU PRIMĂRIE /  

LUCRĂRI DE REABILITARE A SEDIULUI PRIMĂRIEI 

CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A SEDIULUI PRIMĂRIEI 

DESCRIEREA 

PROIECTULUI: 

Vor fi efectuate lucrări de reabilitare a sediului primăriei în vederea 

reducerii consumului și valorificarea resurselor regenerabile de energie 

solară pentru producerea de energie electrică. 

 

DOTAREA CU UTILAJE ȘI ECHIPAMENTE PENTRU SERVICIUL DE 

GOSPODĂRIRE COMUNALĂ ȘI DE SALUBRITATE 

DESCRIEREA 

PROIECTULUI: 

Dotarea cu utilaje și echipamente pentru serviciul de gospodărire 

comunală și salubritate. 

Se dorește achiziția: 

- unei vidanje; 

- unui microbuz școlar; 

- unor utilaje pentru deszăpezire; 

- unui buldoexcavator; 

- unei autoutilitare pentru lucrul la înălțime; 

- unei autospecială pompieri de lucru cu apă și spumă pentru 

intervenții ale SVSU. 
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IMPLEMENTAREA SOLUȚIILOR DE TIP “COMUNĂ SMART” PENTRU 

CREȘTEREA CALITĂȚII VIEȚII ȘI CONECTARE 

DESCRIEREA 

PROIECTULUI: 

Prin proiect se dorește implementarea de soluții inovatoare pentru a fi mai 

aproape de cetățean, pentru îmbunătățirea calități vieții, pentru reducerea 

costurilor administrative sau pentru protejarea mediului înconjurător. 

Se dorește:  

- instalarea de automate de plată pentru taxe și impozite locale, astfel 

încât cetățeni să nu mai fie nevoiți să meargă la ghișeul primăriei; 

- implementarea unui sistem inteligent pentru iluminatul public; 

- să se asigure o parte din electricitatea necesară cu ajutorul unei 

microcentrale eoliene și a panourilor fotovoltaice; 

- susținerea și protejarea inteligentă a mediului înconjurător; 

- achiziția unui autoturism electric pentru a putea fi folosit în activitatea 

curentă; 

- îmbunătățirea site-ului, dezvoltarea unei aplicații de mobil; 

- posibilitatea depunerilor de sesizări și reclamații online pentru o 

dezvoltare cât mai eficientă a actului administrativ; 

- dezvoltarea competențelor digitale ale tuturor angajaților primăriei; 

- dotarea cu echipament IT&C în vederea îmbunătățirii actului 

administrativ; 

- implementarea unui proiect pentru realizarea unei școli smart în care 

copiii vor beneficia de mijloace inteligente educaționale precum manuale 

digitale, table interactive, bibliotecă virtuală, catalog electronic sau o 

platformă prin care profesorii, elevii și părinții pot interacționa. Oferirea 

de soluții copiilor care, din motive medicale, lipsesc de la cursuri, aceștia 

putând să asiste la ore conectându-se de acasă la un sistem audio video. 
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V. Mecanismul de implementare, monitorizare, evaluare și diseminare a 

strategiei locale 

1. Riscurile identificate cu privire la implementarea strategiei 

Principalele riscuri cu privire la implementarea strategiei care au fost identificate pe durata 

procesului de elaborare a acesteia, probabilitatea lor de apariție, impactul potențial și posibilele măsuri 

de atenuare sunt prezentate mai jos: 

Riscul identificat 
Probabilitatea 

de apariție 

Impactul 

estimat asupra 

implementării 

strategiei 

Măsuri de eliminare / atenuare 

a riscului 

Reducerea alocărilor 

bugetare pentru programele 

guvernamentale dedicate 

investițiilor de interes local, 

cu precădere în mediul 

rural (de ex. PNDL, AFM, 

CNI). 

Ridicată Ridicat Întreprinderea măsurilor necesare 

pentru finalizarea cât mai rapidă a 

lucrărilor deja începute cu finanțare 

guvernamentală. 

În cazul proiectelor pentru care se va 

sista finanțarea, identificarea unor 

surse de finanțare alternative 

(preferabil din fonduri europene) și 

adaptarea documentațiilor aferente 

acestora la cerințele noului finanțator. 

Monitorizarea apariției unor noi 

instrumente de finanțare 

guvernamentală (de ex. Programul 

pentru introducerea gazelor naturale în 

locuințele încălzite cu combustibil 

solid). 
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Încasările reduse din surse 

proprii ale UAT-ului, care 

poate conduce la dificultăți 

financiare în asigurarea co-

finanțării și a fluxurilor de 

numerar necesare pentru 

implementarea proiectelor. 

Ridicată Ridicat Identificarea și implementarea unor 

măsuri de sprijinire financiară 

(rambursabilă, de tip revolving fund) 

de la bugetul național sau județean a 

UAT-ului în vederea pregătirii de 

documentații tehnico-economice 

pentru proiecte de investiții. 

În cazul proiectelor finanțate din 

fonduri europene, solicitarea unei cote 

maxime de prefinanțare de la 

autoritatea de management a 

programului respectiv. 

Lobby la nivelul administrației 

centrale pentru finanțarea unui fond 

guvernamental de garantare a 

împrumuturilor contractate de UAT-

uri pentru asigurarea co-finanțării 

proiectelor realizate cu fonduri 

europene. 

Acordarea de sprijin financiar de către 

CJ, prin mecanismul alocării sumelor 

defalcate din TVA la nivel de UAT, în 

vederea implementării proiectelor 

finanțate din fonduri europene într-un 

ritm cât mai accelerat. 
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Competiția acerbă între 

UAT-urile din țară, regiune 

și județ pentru accesarea 

fondurilor europene 

destinate dezvoltării rurale. 

Ridicată 

 

Ridicat Demararea urgentă (în cursul anului 

2020)  a pregătirii documentațiilor 

tehnico-economice pentru un 

portofoliu de proiecte mature  ce pot fi 

depuse spre finanțare o dată cu 

deschiderea apelurilor de proiecte din 

perioada de programare 2021 – 2027. 

În cazul UAT-urilor care nu dispun de 

personal propriu cu competențe cu în 

domeniul atragerii de fonduri 

europene, contractarea de expertiză 

externă specializată în scopul pregătirii 

cererilor de finanțare și a 

managementului de proiect pe durata 

implementării. 

Consolidarea capacității administrative 

a ADI-urilor și GAL-uri, astfel încât 

acestea să ofere consultanță UAT-

urilor membre pentru accesarea de 

fonduri europene. 

Pentru toate apelurile de proiecte cu 

bugetul limitat, pregătirea unui 

portofoliu de proiecte de rezervă (după 

modelul POR 2014 – 2020), care să 

poată fi depuse în cazul unor realizări 

unor economii, realocări. 
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Resursele umane limitate 

ca număr și deficitul de 

competențe de la nivelul 

primăriilor pentru 

gestionarea unui număr 

mare de proiecte de 

investiții, mai ales cu 

fonduri europene. 

Medie Ridicat Consolidarea capacității administrative 

a ADI-urilor și GAL-uri, astfel încât 

acestea să ofere consultanță UAT-

urilor membre pentru accesarea de 

fonduri europene. 

Degrevarea parțială a angajaților din 

administrația locală, prin pregătirea și 

implementarea unor proiecte în 

parteneriat (de ex. cu alte instituții 

publice din județ, cu ONG-uri etc.). 

Elaborarea și implementarea unor 

programe de formare periodică a 

personalului în domeniul absorbției și 

managementului proiectelor cu 

finanțare europeană 

Contractarea temporară, pe durata de 

implementare a proiectelor cu 

finanțare externă care permit 

decontarea salariilor, de personal 

specializat în domeniul 

managementului fondurilor europene. 

Nerespectarea calendarului 

de implementare a 

proiectelor de investiții 

generată de procedurile de 

achiziții și de nerespectarea 

de către constructori a 

clauzelor contractuale. 

Medie Mediu Contractarea de expertiză externă 

pregătirea temelor de proiectare, a 

documentațiilor de atribuire și pentru 

asigurarea asistenței în domeniul 

achizițiilor publice pe durata de 

derulată a procedurilor. 

 



 STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI PUFEȘTI PENTRU PERIOADA 2021-2027 

247 

Întocmirea unor devize de lucrări și a 

unor grafice de derulare a lucrărilor 

realiste, care să preîntâmpine lipsa 

ofertanților. 

Întocmirea unor contracte de achiziție 

publică realizate profesionist, cu 

indicatori de performanță clari și 

clauze de protecție corespunzătoare a 

Autorității Contractante, care să 

preîntâmpine dispute cu constructorii 

și să conducă la întârzierea lucrărilor. 
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2. Planul de acțiuni propuse pentru implementarea strategiei 

În contextul riscurilor identificate mai sus, propunem parcurgerea următorilor pași pentru 

implementarea în bune condiții a Strategiei de Dezvoltare Locala a Comunei Pufești  pentru perioada 

2021 – 2027: 

2.1. Acţiuni de întreprins pe termen scurt (2020 – 2021) 

Acțiuni Responsabili 

Aprobarea Strategiei de Dezvoltare Economico-Socială a 

UAT-ului pentru perioada 2021 – 2027, prin adoptarea 

acesteia de către Consiliul Local. 

UATC PUFEȘTI  

Consultant 

Monitorizarea permanentă a informațiilor cu privire la 

sursele de finanțare disponibile pentru finanțarea proiectelor 

prioritare de investiții din județ și menținerea contactului 

permanent cu autorități de management, organisme 

intermediare, agenții guvernamentale, GAL-uri, etc., care au 

atribuții gestionarea respectivelor programe. 

UATC PUFEȘTI  

Alte instituții publice din județ 

Consultanți 

ONG-uri 

Formalizarea/operaționalizarea parteneriatelor necesare 

pentru implementarea proiectelor prioritare (de ex. între CJ 

și primărie, între primărie și ONG-uri, etc.). 

UATC PUFEȘTI  

Alte instituții publice din județ 

ONG-uri 

CJ 

Demararea elaborării documentațiilor tehnico-economice 

pentru proiectele de investiții subscrise strategiei județene ce 

se doresc a fi implementate în perioada de programare 2021 

– 2027 (de ex. identificare locații, intabulare, contractare 

expertiză externă pentru realizarea SF, DALI, expertize 

tehnice, audituri energetice, studii de trafic, studii de impact, 

obținere avize, acorduri etc.) și aprobarea lor în forurile de 

conducere. 

UATC PUFEȘTI  

Alte instituții publice din județ 

Consultanți 

Companii private 

ONG-uri 

CJ 
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2.2. Acţiuni de întreprins pe termen mediu (2022 – 2025) 

Acţiuni Responsabili 

Pregătirea și depunerea cererilor de finanțare (în cazul 

proiectelor finanțate din fonduri europene), respectiv 

contractarea lor la finalul perioadei de evaluare. 

UATC PUFEȘTI  

Alte instituții publice din județ 

Consultanți 

Companii private 

ADI-uri 

GAL-uri 

 CJ 

Informarea periodică a sectorului privat și a  celui non-

guvernamental cu privire la oportunitățile de finanțare (din 

fonduri europene, guvernamentale sau județene) disponibile 

pentru acestea. 

UATC PUFEȘTI  

Alte instituții publice din județ 

Consultanți 

Companii private 

ADI-uri 

GAL-uri 

 CJ 

Participarea la consultări cu factorii decizionali în domeniul 

gestionării fondurilor europene sau guvernamentale și 

implicarea activă  în structurile asociative de tip UNCJR, 

AMR, AOR, ACOR, FENEGAL, etc., în vederea 

reprezentării intereselor autorităților locale în raport cu 

autoritățile centrale cu atribuții în domeniu (de ex. participare 

la adaptarea unor ghiduri de finanțare, realocări de fonduri, 

etc.). 

UATC PUFEȘTI  

Alte instituții publice din județ 

ONG-uri 

CJ 
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Asigurarea necesarului de resurse financiare (alocarea de 

resurse proprii, solicitări de prefinanțări, contractare de 

credite, etc.) pentru cofinanțarea și asigurarea fluxului de 

numerar necesar pentru implementarea proiectelor 

contractate. 

UATC PUFEȘTI  

Alte instituții publice din județ 

Consultanți 

Companii private 

ADI-uri 

GAL-uri 

 CJ  

Fonduri guvernamentale de 

garantare 

Autorități de management / 

organisme intermediare  

Bănci comerciale 

Asigurarea resurselor umane calificate pentru asigurarea 

implementării corespunzătoare a proiectelor, prin recrutarea 

de personal suplimentar, formare profesională a personalului 

existent, realocări de personal și atribuții, achiziție de 

servicii de consultanță, etc.. 

 

Implementarea propriu-zisă a proiectelor prioritare, cu 2 

subetape principale: 

- Derularea procedurilor de achiziție publică (cu resurse 

proprii sau prin achiziționarea de expertiză externă pentru 

pregătirea documentațiilor de atribuire); 

- Implementarea contractelor de achiziție publică pentru 

lucrări, servicii, supravegherea acestora etc. 

UATC PUFEȘTI  

Alte instituții publice din județ 

Consultanți 

Companii private 

ADI-uri 

GAL-uri 

 CJ 

Monitorizarea periodică a stadiului implementării 

proiectelor din portofoliul de proiecte prioritare, conform 

metodologiei de monitorizare propuse mai jos. 

UATC PUFEȘTI  
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2.3. Acţiuni de întreprins pe termen lung (2026 – 2027) 

Acţiuni Responsabili 

Recepționarea lucrărilor și finalizarea implementării 

proiectelor prioritare. 

UATC PUFEȘTI  

Alți beneficiari din județ 

Consultanți 

Comunicarea / diseminarea rezultatelor proiectelor 

implementate, la nivel local și județean. 

UATC PUFEȘTI  

Mass-media 

Evaluarea implementării Strategiei de Dezvoltare 

Economico-Socială a UAT-ului pentru perioada 2021 – 

2027 și actualizarea acesteia, inclusiv pregătirea unui nou 

portofoliu de proiecte, pentru perioada post 2027. 

UATC PUFEȘTI  

Consultanți 

 

3. Resursele necesare pentru implementarea strategiei 

Resurse umane 

În cadrul UATC, numărul total de posturi din organigrama primăriilor este redus, și în plus, 

foarte puține dintre acestea având compartimente dedicate managementului proiectelor, investițiilor sau 

chiar achizițiilor publice, atribuții care sunt exercitate de către personalul existent care nu este 

specializat în aceste domenii. Efectul constă din faptul că UAT-ul externalizează serviciile de planificare 

strategică (elaborare strategie de dezvoltare locală, PUG etc.), pregătire a proiectelor de investiții 

(documentații tehnico-economice, cereri de finanțare etc.) și chiar managementul acestora către firme 

private specializate, prin proceduri de achiziție publică. Această soluție pare să fie singura fezabilă și 

pentru perioada 2021-2027, cu mențiunea că recomandăm formarea personalului existent în domeniul 

managementului de proiecte, a achizițiilor publice etc., solicitarea sprijinului structurilor asociative (de 

tip ADI, GAL) și schimbul de experiențe și bune practici între UAT-uri, astfel încât să poată fi asigurată 

o supraveghere profesionistă a calității serviciilor furnizate de firmele de consultanță selectate. 

În plus, recomandăm identificarea unor soluții alternative la recrutarea de noi personal în 

instituție în vederea asigurării competențelor necesare, care este limitată de diferite reglementări și se 
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poate dovedi ineficientă sau imposibil de susținut primărie. Una dintre aceste soluții ar putea să fie, pe 

lângă apelarea la firme specializate de consultanță, și consolidarea structurilor de tip ADI și GAL din 

județ, prin creșterea contribuție financiare a UAT-urile membrele. Acestea au o flexibilitate și o eficiență 

mai mare în a recruta personal specializat (de ex. experți în scrierea de cereri de finanțare, în domeniul 

pregătirii documentațiilor de achizițiilor publice etc.) care poate deservi, atunci când au nevoie (deci 

realizând importante economii de scară), UAT-urile asociate. 

Resurse informaționale 

În prezent, fluxul de informații cu privire la activitatea de planificare strategică și investiții de la 

nivelul instituțiilor din administrația publică locală a comunei este unul preponderent de tip vertical 

(administrație centrală – administrație județeană – administrație locală), bazat pe instrumente clasice 

(documente transmise prin poștă sau fax, la care s-au adăugat mai nou documentele transmise scanat 

prin email). Agenții guvernamentale și Instituția Prefectului, autoritățile de management și organismele 

intermediare pentru gestionarea programelor cu finanțare europeană, informează UAT-ul cu privire la 

necesitatea lansarea unor linii de finanțare / apeluri de proiecte, iar în prealabil solicită (în unele cazuri) 

transmiterea de puncte de vedere cu privire la acestea sau transmiterea de propuneri de proiecte. Astfel 

de informații mai sunt transmise și de către structuri asociative (de tip AMR, AOR, ACOR, GAL-uri, 

ADI-uri etc.), dar și de către consultanții privați, mai ales în zonele rurale. 

Dacă în cazul sectorului public acest tip de comunicare permite accesul rezonabil la informații, 

în cazul sectorului privat circuitul este mult mai dificil. Informațiile cu privire la disponibilitatea unor 

programe de finanțare nerambursabilă pentru fermieri, antreprenori sau chiar și ONG-uri, mai ales din 

mediul rural, ajung adesea prea târziu și distorsionat, aceștia ratând astfel oportunități de dezvoltare a 

afacerilor sau serviciilor pe care le oferă. 

Un alt palier al resurselor informaționale este accesul primăriilor la date cu privire la patrimoniul 

public și privat al UAT-ului. În prezent, niciuna dintre aceste instituții nu dispune de o bază de date GIS, 

care să cuprindă diferite câmpuri de informații actualizate cu privire la proprietatea asupra parcelelor de 

teren, reglementările urbanistice aferente acesteia, certificatele de urbanism / autorizațiile de construcție 

emise pentru respectiva parcelă, activitățile economice autorizate în acel loc, existența și poziția rețelelor 
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tehnico-edilitare etc. Aceste informații sunt disponibile, cel mai adesea doar în format fizic, la diferite 

compartimente interne sau chiar la alte instituții, iar obținerea lor reprezintă un efort însemnat de timp 

pentru personalul din administrația locală, conducând chiar la tergiversarea unor investiții. 

Accesul la informații legate de calitatea furnizării unor servicii publice gestionate direct de către 

administrația locală sau delegate/concesionate către operatori specializați este o altă barieră în calea 

accelerării investițiilor publice. Spre exemplu, în lipsa unor stații de monitorizare a calității aerului la 

nivelul fiecărui oraș sau chiar municipiu, nu se pot obține informații actualizate cu privire la acești 

parametrii ca să poată fi monitorizat succesul implementării unor măsuri în domeniu. 

Fluxurile de informații între instituțiile administrației publice locale, sectorul privat, non- 

guvernamental și cetățeni sunt, la rândul lor, nesatisfăcătoare. Aprobarea unor documente programatice 

sau luarea unor decizii de investiții se bazează, cel mai adesea, pe consultări publice formale, la care 

participă foarte puțini actori interesați. Administrațiile locale realizează arareori sondaje de opinie, chiar 

și în mediul online, înainte de lua anumite decizii, astfel încât actorii din comunitate nu cunosc 

proiectele de investiții ale administrației, uneori nici măcar la finalizarea acestora. 

Gestiunea documentelor în instituțiile publice reprezintă o altă problemă majoră. Arhivele de 

documente tipărite sunt enorme, iar accesul la diferite informații conținute de acestea se dovedește o 

provocare majoră pentru cei mai mulți angajați din administrație. Concepte pentru semnătura sau arhiva 

electronică sunt în fază incipientă, funcționând, în foarte puține cazuri, în paralel cu documentele în 

format clasic, ceea nu ușurează, ci mai degrabă încărca personalul propriu al instituțiilor. Multe investiții 

private (și chiar publice) sunt întârziate sau chiar amânate din cauza duratei de obținere a unor 

autorizații, avize sau acorduri de la diferite instituții (de ex. autorizațiile de construcție), fără a exista un 

sistem de ghișeu unic. 

Un alt aspect deficitar este comunicarea pe orizontală între instituțiile administrației publice 

locale. În prezent, la nivelul județean nu există practicarea consultării, schimbului de experiențe și bune 

practici între angajații din diferitele primării, chiar și învecinate. Crearea unui cadru informal simplu, de 

tipul unui forum sau chatbot securizat și defalcat pe domenii de competență ale instituțiilor (de ex. 

urbanism, proiecte europene, taxe și impozite, achiziții publice etc.), gestionat de către CJ sau Instituția 
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Prefectului, la care să aibă acces toți angajații din administrația locală, pentru ca atunci când întâmpină o 

problemă specifică legată de sarcinile de serviciu pe care le au să poată apela la experiența colegilor din 

alte instituții din județ. 

În acest context, recomandăm următoarele măsuri de îmbunătățire a resurselor informaționale 

puse la dispoziția implementării măsurilor din strategia UAT-ului: 

• Finalizarea cât mai urgentă a lucrărilor de înregistrare a imobilelor în sistemul integrat de 

cadastru și publicitate imobiliară; 

• Continuarea eforturilor de digitalizare a UAT-ului cu accent pe facilitarea a comunicării pe 

orizontală între angajați, a comunicării online cu actorii relevanți și a implementării soluțiilor 

de tip ”Ghișeu unic” – care să faciliteze implementarea proiectelor publice și private de 

investiții; 

• Stimularea  unor  procese  de  creativitate  civică,  atât  în  rândul  angajați  din  instituțiile 

administrației publice locale, cât și a cetățenilor sau întreprinzătorilor, inclusiv prin 

organizarea unor competiții de idei/soluții pentru o anumită problemă a comunității – care să 

conducă la realizarea unor inovații și chiar economii de cost în implementarea investițiilor 

publice. 

Resurse tehnice 

Dotarea cu infrastructură hardware variază și ea. Există echipamente și computere vechi de peste 

10 ani. Dotarea cu programe informatice (software) se rezumă, cel mai adesea, la aplicații din domeniul 

financiar-contabil, de resurse umane, însă rămâne deficitară mai ales în ceea ce privește aplicații mai noi 

pentru gestiunea relației cu publicul, sistemele informatice geografice (GIS) sau managementul 

documentelor (semnătură și arhivă electronică etc.). Nivelul scăzut de digitalizare are impact negativ 

asupra fluxului normal al proiectelor de investiții, consumând resurse de timp importante pentru sarcini 

birocratice de tip repetitiv. 

Dotarea logistică a primăriei este una deficitară, din diferite perspective: numărul și starea 

microbuzelor școlare, dotarea cu echipamente și materiale de protecție civilă și de intervenție în situații 

de urgență (SVSU), dotarea cu utilaje pentru executarea de lucrări edilitare în regie proprie, parc auto 
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învechit, corpuri de iluminat ineficiente energetice și o calitate redusă a iluminării, insuficiența 

punctelor/platformelor de colectare a deșeurilor etc. Toate acestea înseamnă cheltuieli suplimentare 

pentru administrațiile locale (și implicit reducerea sumelor disponibile pentru investiții), respectiv 

dificultăți în asigurarea unor servicii publice de calitate care să contribuie la atingerea țintelor stabilite 

prin strategie. 

În acest context, recomandăm îmbunătățirea resurselor tehnice ale UAT-ului puse la dispoziția 

implementării strategiei, prin: 

• Asigurarea unor condiții de lucru decente și sigure pentru personalul din administrației, ca și 

pentru utilizatorii serviciilor publice, cu prioritate prin expertizarea seismică a tuturor 

clădirilor publice, urmată de consolidarea seismică de urgență a acestora 

• Valorificarea fondurilor nerambursabile pentru dotarea corespunzătoare a serviciilor publice 

și a SVSU din cadrul primăriilor cu utilaje, echipamente și materiale adecvate, care să 

asigure atingerea țintelor din strategie cu privire la protecția mediului și gestionarea riscurilor 

• Însoțirea eforturilor de digitalizare a administrației publice locale cu investiții pentru dotarea 

cu tehnică de calcul performantă și software specializat. 

 


