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CAPITOLUL I – INTRODUCERE 
 
 

1.1. Consideraţii generale 
Conceptul de dezvoltare durabilă (sustenabilă) s-a cristalizat în timp, pe parcursul mai multor decenii, în cadrul 
unor dezbateri ştiinţifice aprofundate pe plan internaţional şi a căpătat valenţe politice precise în contextul 
globalizării. Strategia de dezvoltare locală a comunei Cilibia caracteristicile localității, o analiza amplă a 
resurselor și oportunităților comunei prezentând astfel cadrul în care se va realiza progresul în următorii ani 
în vederea îmbunătăţirii calităţii vieţii locuitorilor. Elaborarea strategiei de dezvoltare locală reprezintă unul 
dintre cei mai importanţi paşi care susţin procesul de dezvoltare locală, deoarece o astfel de strategie are ca 
scop stabilirea unor priorităţi pe termen mediu şi lung spre care se orientează efortul de dezvoltare al 
comunităţii locale în viitor. 
 
O strategie de dezvoltare locală prezintă diferite alternative de dezvoltare, posibile scenarii de dezvoltare 
locală cu scopul de a maximiza potenţialul local. O planificare strategică asigură prioritizarea proiectelor în 
funcţie de nevoile comunităţii şi folosirea corectă a resurselor limitate de care aceasta dispune. 
 
Scopul unei strategii de dezvoltare locală este de a analiza într-un mod structurat şi coherent posibilitatea şi 
oportunităţile autorităţilor publice locale de a iniţia, implementa şi de a susţine obiective trasate la nivel local. 
Strategia de dezvoltare locală are la bază caracteristicile localităţii, o analiză asupra domeniilor de interes ale 
localităţii (turism, cultură, investiţii, populaţie, infrastrusctură, sănătate), şi o analiză socio-economică 
amănunţită (identificarea resurselor, analiza structurii pieţei forţei de muncă, stabilirea profilului populaţiei 
cât şi necesităţile populaţiei). 
 
Bazându-se pe caracteristicile şi nevoile comunităţii, o strategie de dezvoltare locală stabileşte scopuri, 
obiective, programe şi proiecte ce urmează a fi urmate si dezvoltate. Acest lucru este realizabil prin 
minimalizarea punctelor slabe, prin exploatarea avantajelor locale (turism, infrastructura, poziţie geografică), 
prin identificarea şi găsirea unor soluţii în eventualitatea unor ameninţări viitoare (inundaţii, înzăpeziri, buget 
local insuficient etc.), analiza oportunităţilor viitoare (atragerea de noi investitori, dezvoltarea turismului, 
surse de energie regenerabilă etc.), identificarea provocărilor teritoriale ce trebuie abordate. 
 
Luând în calcul şi contextul European favorabil diminuării disparităţilor de dezvoltare socială si economică 
existente între România şi statele membre ale Uniunii Europene prin finanţarea zonelor mai putin dezvoltate, 
strategia de dezvoltare locală poate genera resurse prin elementele sale noi în domeniul etnic, managerial sau 
financiar. Fondurile structural și de coeziune sunt un real sprijin pentru dezvoltarea comunităţilor locale, dar 
pentru a le obţine este nevoie de proiecte care acţionează si furnizează rezultate, proiecte ce nu risipesc 
resurse, ci care vor fi direcţionate către investiţii ce pot stimula creşterea economică. 
 
Strategia de dezvoltare locală asigură ierarhizarea investiţiilor, pentru a obţine un impact maxim şi o valoare 
adaugată maximă din obiectivele ce le propune comunităţii locale. 
 
Este important ca acest document să asigure o sustenabilitate de lungă durată și să deservească atât interesele 
administrației publice locale, intereselor private, dar și intereselor personale ale locuitorilor localității. 
Strategia de dezvoltare locală a comunei Cilibia este parte integrată a strategiei județului Buzău, inclus în 
strategia de Dezvoltare Regională (Regiunea Sud-Est), inclusă la rândul său în Programul Național de 
Dezvoltare al României. Este important ca aceste entități să fie precizate deoarece orice accesare ulterioară 
de fonduri Europene a comunei Cilibia depinde de alocările ce s-au făcut pentru România și bineînțeles pentru 
Regiunea Sud-Est. 
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Înainte de a elabora documentele de programare prevăzute de proiectele de regulamente, autorităţile române 
trebuie să stabilească viziunea strategică de dezvoltare a României pe termen mediu şi lung, dar cel puţin până 
în 2030, respectiv obiectivele ce se urmăresc a fi atinse, precum şi mijloacele necesare. 
 

1.2. Contextul European - Europa 2020 
Pentru a asigura integrarea şi corelarea echilibrată a componentelor economice, ecologice şi socio-culturale 
ale dezvoltării durabile, Strategia UE statuează următoarele principii directoare: 

▪ Promovarea şi protecţia drepturilor fundamentale ale omului; 
▪ Solidaritatea în interiorul generaţiilor şi între generaţii; 
▪ Cultivarea unei societăţi deschise şi democratice; 
▪ Informarea şi implicarea activă a cetăţenilor în procesul decizional; 
▪ Implicarea mediului de afaceri şi a partenerilor sociali; 
▪ Coerenţa politicilor şi calitatea guvernării la nivel local, regional, naţional şi global; 
▪ Integrarea politicilor economice, sociale şi de mediu prin evaluări de impact şi consultarea factorilor 

interesaţi; 
▪ Utilizarea cunoştinţelor moderne pentru asigurarea eficienţei economice şi investiţionale; 
▪ Aplicarea principiului precauţiunii în cazul informaţiilor ştiinţifice incerte; 
▪ Aplicarea principiului “poluatorul plăteşte”. 

 
Obiectivul Strategiei Europa 2020 a fost acela de a se asigura că redresarea economică a Uniunii Europene 
(UE) în urma crizei economice și financiare este susținută de o serie de reforme în vederea punerii unor baze 
solide pentru creștere economică și crearea de locuri de muncă până în 2020.  
 
Pentru realizarea acestei ambiții, UE și-a stabilit 5 mari obiective de atins până în 2020 cel târziu, obiective 
susținute de 7 inițiative emblematice la nivel european și în țările UE: Uniunea inovării, Tineretul în mișcare, 
agenda digitală pentru Europa, o Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor, o politică 
industrială adaptată erei globalizării, strategia pentru noi competențe și noi locuri de muncă și Platforma 
europeană de combatere a sărăciei.  
 
Obiectivele incluse în Strategia Europa 2020:  

- creșterea la cel puțin 75 % a procentului din populația cu vârsta cuprinsă între 20 și 64 de ani care are 
un loc de muncă;  

- investirea a 3 % din produsul intern brut în cercetare și dezvoltare;  
- reducerea cu cel puțin 20 % a emisiilor de gaze cu efect de seră, creșterea la 20 % a procentului 

energiilor regenerabile și creșterea cu 20 % a eficienței energetice;  
- reducerea ratei abandonului școlar la mai puțin de 10 % și creșterea la cel puțin 40 % a procentului 

diplomelor de învățământ superior;  
- reducerea cu 20 de milioane a numărului persoanelor amenințate cu sărăcia sau cu excluziunea 

socială.  
 
La nivel european, piața unică, bugetul UE și politica externă europeană constituie instrumente suplimentare 
pentru îndeplinirea obiectivelor strategiei Europa 2020.  
 
Strategia Europa 2020 este pusă în aplicare prin orientări generale pentru politicile economice ale țărilor UE și 
ale UE în ansamblu. Țările UE au fost invitate să transpună obiectivele Europa 2020 în obiective naționale. 
Comisia Europeană este responsabilă cu monitorizarea progreselor.  
 
Obiectivele 20/20/20 au fost stabilite și preluate în ultimii ani de toate țările membre UE și reeșalonate spre 
obiective mai noi și mai ambițioase către un orizont de timp mai mare 2030 și se referă la o nouă strategie de 
eficientizare energetică. 
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Figură: Cadrul de politici privind clima și energia pentru 2030 

 
Sursa: Comunicare a Comisiei Europene COM(2019) 285 final 
 
În iulie 2019, Institutul European de Inovare și Tehnologie, organism independent al UE, creat în 2008, care 
consolidează capacitatea de inovare a Europei, a propus obiectivele pentru Strategia de inovare pentru 
perioada 2021-2027, a căror implementare va fi urmărită prin următorul program al UE de cercetare și inovare 
Orizont Europa (2021-2027):  

- Obiectiv 1: Creșterea impactului regional al comunităților de cunoaștere și inovare  
- Obiectiv 2: Stimularea capacității de inovare a învățământului superior  
- Obiectiv 3: Lansarea noilor CCI-uri (Comunități de cunoaștere și inovare)  

 
Strategia europeană pentru tineret 2019 – 2027 recunoaște că tinerii sunt dornici să își ia în mâini propriile 
destine, să stabilească relații cu ceilalți și să le acorde sprijin și că ar trebui acordată o atenție deosebită 
tinerilor care riscă să fie marginalizați pe baza potențialelor surse de discriminare, cum ar fi originea etnică, 
genul, orientarea sexuală, handicapul, religia, convingerile sau opinia politică ale acestora.  
 
Au fost definite 11 obiective europene pentru tineret care prezintă o viziune pentru o Europă care le permite 
tinerilor să își realizeze pe deplin potențialul și identifică domenii intersectoriale care afectează viețile tinerilor 
și indică care sunt provocările care trebuie abordate:  

- #1 - O Uniune Europeană mai conectată cu tinerii / Connecting EU with Youth  
- #2 - Egalitate pentru toate genurile / Equality of All Genders  
- #3 – Societăți incluzive / Inclusive Societies  
- #4 - Informare și dialog constructiv / Information and Constructive Dialogue  
- #5 – Sănătate mintală și bunăstare / Mental Health and Wellbeing  
- #6 – Dezvoltarea tinerilor în mediul rural / Moving Rural Youth Forward  
- #7 – Locuri de muncă de calitate pentru toți / Quality Employment for All  
- #8 – Învățământ de calitate / Quality Learning  
- #9 – Spații ale tinerilor și participare pentru toți / Space and Participation for All  
- #10 – O Europă verde și durabilă / Sustainable Green Europe  
- #11 – Organizații de / pentru tineret și programe europene / Youth Organisations and European 

Programmes  
Sursa: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/IP_19_3849   
 
În cadrul următorului buget pe termen lung al UE pentru 2021-2027, Politica de Coeziune a Uniunii Europene 
propune 5 priorități investiționale:  

- Europă mai inteligentă, prin inovare, digitalizare, transformare economică și sprijinirea 
întreprinderilor mici și mijlocii  

- Europă mai verde, fără emisii de carbon, punerea în aplicare a Acordului de la Paris și investiții în 
tranziția energetică, energia din surse regenerabile și combaterea schimbărilor climatice  

- Europă conectată, cu rețele strategice de transport și digitale  
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- Europă mai socială, pentru realizarea pilonului european al drepturilor sociale și sprijinirea calității 
locurilor de muncă, a învățământului, a competențelor, a incluziunii sociale și a accesului egal la 
sistemul de sănătate  

- Europă mai apropiată de cetățenii săi, prin sprijinirea strategiilor de dezvoltare conduse la nivel local 
și a dezvoltării urbane durabile în UE.  

 
La nivel național, România a realizat primele analize pe baza Raportului de Țară 2019 – Anexa D: Orientări în 
materie de investiții privind finanțarea politicii de coeziune în perioada 2021-2027, pe marginea cărora au fost 
trasate și prioritățile naționale pentru finanțarea din Fondurile Europene post 2020.  
 
Strategia națională pentru dezvoltarea durabilă a României 2030 include 17 obiective de dezvoltare 
durabilă, cu ținte clare pentru 2030 (Strategia națională pentru dezvoltarea durabilă a României 2030 a fost 
adoptată de Guvernul României în ședința din 9 noiembrie 2018, prin HG nr. 877/2018):  
 
Figură: Obiectivele de dezvoltare durabilă 
 

 
Sursa: Strategia națională pentru dezvoltarea durabilă a României 2030, 2018 

 
Strategia de dezvoltare a României în următorii 20 ani, 2016 – 2035 se bazează pe 11 (+3) proiecte 
interdisciplinare:  
- Proiect 1: Școala și educația în viziunea Academiei Române  
- Proiect 2: Resursele naturale – rezerve strategice, ce folosim și ce lăsăm generațiilor viitoare  
- Proiect 3: Securitatea și eficiența energetică. Alocarea resurselor energetice necesare în evoluția și 

dezvoltarea sistemului energetic pentru dezvoltarea României în perioada 2017 – 2037  
- Proiect 4: Siguranța informatică – protecția cibernetică, protecția proprietății intelectuale în proiecte și în 

publicarea electronică  
- Proiect 5: Securitate și siguranță alimentară  
- Proiect 6: Economia și calitatea vieții  
- Proiect 7: Sănătatea – de la biologia moleculară la medicina personalizată de vârf în România – repere 

pentru următoarele decenii  
- Proiect 8: Proiectul european al Dunării / Strategia Națională a Dunării  
- Proiect 9: Cultura românească între național, localizare în zona proximă și universal – Europa 

multilingvistică, cultura electronică  
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- Proiect 10: România – societate a cunoașterii și a valorii adăugate la ceea ce are  
- Proiect 11: România în era globalizării – spațiu și tradiție de întâlnire a civilizațiilor, de echilibru și 

moderație  
- Proiect 12: Politici financiare și monetare – Echilibru și adăugarea unei dezvoltări durabile  
- Proiect 13: Instituții publice stabile, respectate și durabile – stabilitatea Statului Român  
- Proiect 14: Strategia de apărare a României  
Sursa: Academia Română – Strategia de dezvoltare a României în urmatorii 20 ani, volumul I, 2015   

 
La nivel regional, ADR SUD EST a demarat procesul de elaborare a Planului pentru Dezvoltare Regională (PDR) 
2021-2027, în prezent fiind elaborată prima versiune a Analizei socio-economice și SWOT – PDR Sud-Est 2021 
– 2027.  
 
De asemenea, având în vedere că 35% din resursele FEDR vor fi alocate pentru OP1 (O Europă mai inteligentă), 
ADR Sud-Est are în vedere actualizarea Strategiei Regionale de Specializare Inteligentă (RIS3), document 
strategic cu rol de coordonare a politicilor de inovare în sectoare economice cheie, cu scopul de a dezvolta 
atuurile, avantajele competitive și potențialul pentru excelență al Regiunii Sud-Est. 
 

1.3 Opţiunea strategică a României pentru perioada 2021-2027 
România, în calitate de stat membru al Organizației Națiunilor Unite (ONU) și Uniunii Europene (UE), și-a 
exprimat adeziunea la cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD) ale Agendei 2030, adoptată prin 
Rezoluția Adunării Generale a ONU /RES/70/1, în cadrul Summit-ului ONU pentru Dezvoltare Durabilă din 
septembrie 2015. Concluziile Consiliului UE, adoptate în data de 20 iunie 2017, „Un viitor durabil al Europei: 
răspunsul UE la Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă” reprezintă documentul politic asumat de statele 
membre ale UE privind implementarea Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă.  
 
România are nevoie de o schimbare a paradigmei prezente de dezvoltare pentru a face față provocărilor 
secolului XXI. Trăim o perioadă marcată de procesul de globalizare, de accentuare a inegalităților și de agravare 
a problemelor de mediu.  
 
Dacă în ultimii zece ani țintele României erau stabilite în raport cu evoluția economiei mondiale și în 
concordanță cu politicile UE, acum, atât România, cât și UE, trebuie să-și reproiecteze prioritățile pe termen 
mediu și lung pentru atingerea obiectivelor din Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă, adoptată în cadrul 
Summit-ului Organizației Națiunilor Unite, în septembrie 2015. Aceasta este o cale sigură prin care se poate 
realiza un viitor mai bun generațiilor viitoare. România, alături de alte 192 de state, și-a asumat stabilirea 
cadrului național pentru susținerea Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă, care include un set de 17 
Obiective de Dezvoltare Durabilă și Agenda de Acțiune de la Addis-Abeba. Planul de acțiune global, pe care 
România alege să-l susțină în următorii ani, se adresează ameliorării sărăciei, combaterii inegalităților, 
injustiției sociale și protejării planetei până în anul 2030. Este un plan de acțiune pentru oameni, planetă și 
prosperitate, prin care se urmărește consolidarea unui climat de siguranță și libertate, în care „nimeni nu va fi 
lăsat în urmă”.  
 
Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă a rezultat în urma unui proces internațional îndelungat de analiză, 
care recunoaște că problemele globale se pot rezolva doar prin soluții la nivel global. Modificarea percepției 
și conștientizarea evoluției fără precedent a societății, creșterea natalității la scară globală, a accelerării 
economiilor țărilor în curs de dezvoltare și a disparităților sociale au pus în evidență limitele creșterii planetare. 
Creșterea prețurilor la anumite resurse a evidențiat faptul că Pământul își poate epuiza resursele fizice 
regenerabile și neregenerabile, conducând la un dezechilibru catastrofal. Bazele progresului în domeniul 
protecției mediului, corelat cu dezvoltarea, au fost introduse pentru prima dată pe agenda internațională la 
Conferința de la Stockholm (1972). Rezultatul a fost crearea Programului ONU pentru mediu prin adoptarea 
unei Declarații privind protecția mediului în scopul de „a apăra și a îmbunătăți mediul uman pentru generațiile 
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prezente și viitoare”. La această conferință s-a conferit legitimitate conceptului de dezvoltare durabilă cu cei 
trei piloni: economic, social și de mediu.  
 
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;  
CREȘTEREA ECONOMICĂ – la nivelul națiunilor în curs de dezvoltare pentru a se apropia de calitatea vieții din 
țările dezvoltate;  
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.  
 
Această abordare a fost posibilă prin punerea în evidență a conceptului de „depășire a limitelor”. S-a 
conștientizat că resursele naturale, de care societatea are nevoie și care sunt limitate, au fost depășite, creând 
în același timp un dezechilibru ecologic la nivel planetar, prin creșterea economică iresponsabilă. Astfel, s-a 
constatat că numai prin susținerea simultană a celor trei piloni – social, economic și de mediu – se poate ajunge 
la o dezvoltare durabilă și la un viitor comun la nivel global.  
 
Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă - Transformarea lumii noastre, este o versiune, a cadrului conceptual 
al dezvoltării durabile, structurate pe un pachet de 17 obiective de dezvoltare durabilă, susținute prin 169 de 
ținte subiacente. Agenda 2030 solicită acțiuni din partea tuturor țărilor, sărace, bogate și cu venituri medii. 
Recunoaște că încetarea sărăciei trebuie să fie însoțită de un plan care să contribuie la creștere economică și 
abordează o serie de nevoi sociale, inclusiv educație, sănătate, protecție socială și locuri de muncă, abordând 
în același timp problemele combaterii schimbărilor climatice și protecția mediului. Aceasta acoperă, de 
asemenea, aspecte precum inegalitatea, infrastructura, energia, consumul, biodiversitatea, oceanele și 
industrializarea. Agenda promovează implicarea tuturor părților interesate, prin democratizarea procesului 
decizional pe tema dezvoltării durabile. Se subliniază responsabilitatea și rolul generațiilor tinere pentru 
crearea dezvoltării durabile.  
 
În cadrul UE, începând cu anul 2006, conceptul de dezvoltare durabilă a fost integrat în Strategia pentru o 
Europă Extinsă, într-o viziune strategică unitară și coerentă, având ca obiectiv general îmbunătățirea continuă 
a calității vieții pentru generațiile prezente și viitoare, pentru crearea unor comunități durabile, capabile să 
gestioneze și să folosească resursele în mod eficient și să valorifice potențialul de inovare ecologică și socială 
al economiei, în vederea asigurării prosperității, protecției mediului și coeziunii sociale. În 2010, ca o 
continuare a dezvoltării durabile a UE, a fost adoptată Strategia Europa 2020 de promovare a creșterii 
inteligente (bazată pe: educație, cercetare, inovare), durabile (bazată pe reducerea emisiilor de carbon, 
eficiență energetică, resurse regenerabile) și incluzive (crearea de noi locuri de muncă, reducerea sărăciei etc.). 
Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă - Transformarea lumii noastre, este o versiune, a cadrului conceptual 
al dezvoltării durabile, structurate pe un pachet de 17 obiective de dezvoltare durabilă, susținute prin 169 de 
ținte subiacente. Agenda 2030 solicită acțiuni din partea tuturor țărilor, sărace, bogate și cu venituri medii. 
Recunoaște că încetarea sărăciei trebuie să fie însoțită de un plan care să contribuie la creștere economică și 
abordează o serie de nevoi sociale, inclusiv educație, sănătate, protecție socială și locuri de muncă, abordând 
în același timp problemele combaterii schimbărilor climatice și protecția mediului. Aceasta acoperă, de 
asemenea, aspecte precum inegalitatea, infrastructura, energia, consumul, biodiversitatea, oceanele și 
industrializarea. Agenda promovează implicarea tuturor părților interesate, prin democratizarea procesului 
decizional pe tema dezvoltării durabile. Se subliniază responsabilitatea și rolul generațiilor tinere pentru 
crearea dezvoltării durabile.  
 
În cadrul UE, începând cu anul 2006, conceptul de dezvoltare durabilă a fost integrat în Strategia pentru o 
Europă Extinsă, într-o viziune strategică unitară și coerentă, având ca obiectiv general îmbunătățirea continuă 
a calității vieții pentru generațiile prezente și viitoare, pentru crearea unor comunități durabile, capabile să 
gestioneze și să folosească resursele în mod eficient și să valorifice potențialul de inovare ecologică și socială 
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al economiei, în vederea asigurării prosperității, protecției mediului și coeziunii sociale. În 2010, ca o 
continuare a dezvoltării durabile a UE, a fost adoptată Strategia Europa 2020 de promovare a creșterii 
inteligente (bazată pe: educație, cercetare, inovare), durabile (bazată pe reducerea emisiilor de carbon, 
eficiență energetică, resurse regenerabile) și incluzive (crearea de noi locuri de muncă, reducerea sărăciei etc.).  
Alături de statele membre și respectând principiul subsidiarității, UE s-a angajat să devină lider în punerea în 
aplicare a Agendei 2030 și, implicit, a celor 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă. Comisia Europeană a 
prezentat în 22 noiembrie 2016 Comunicarea „Pașii următori pentru un viitor european durabil”. Documentul 
prezintă răspunsul Uniunii Europene la Agenda 2030 și confirmă integrarea obiectivelor de dezvoltare durabilă 
în cadrul politicii europene și în prioritățile actuale ale Comisiei Europene, evaluarea situației și identificarea 
celor mai relevante preocupări privind durabilitatea. Prin această comunicare, Uniunea Europeană s-a angajat 
în favoarea unei dezvoltări durabile prin care „să asigure o viață demnă pentru toți, respectând limitele 
planetei, care să reunească prosperitatea și eficiența economică, societăți pașnice, incluziunea socială și 
responsabilitatea față de mediu”. Răspunsul UE la Agenda 2030 este de a integra cele 17 ODD în politicile 
publice ale Uniunii, în scopul sprijinirii efortului global de construire a unui viitor durabil în colaborare cu 
partenerii săi. Cele 17 ODD sunt deja urmărite de multe dintre politicile Uniunii Europene, iar România, ca 
membră a acestei comunități, își propune abordarea integrată a obiectivelor din Agenda 2030 pentru 
Dezvoltare Durabilă.  
 
Ca membră a comunității internaționale, dar mai ales ca membră a Uniunii Europene, România are interesul 
de a implementa principiile dezvoltării durabile pe plan national. În vederea implementării acestor obiective 
de dezvoltare durabilă, România a redactat un plan strategic din care redăm, succint, principalele orizonturi și 
ținte pentru 2030*. (*Strategia Naționala pentru DEZVOLTAREA DURABILA a României 2030) 
 
1. FĂRĂ SĂRĂCIE. Globalizarea a contribuit la reducerea sărăciei absolute, însă este necesară continuarea 
eforturilor de reducere a sărăciei relative pentru a asigura o viață demnă pentru toți. În acest scop, Agenda 
2030 țintește segmentele periferice din societate și încurajează orientarea societății într-o direcție care să 
asigure cetățenilor o viață echitabilă, demnă și prosperă.  
 
Obiective 2021-2027:  

• Stabilirea unor standarde durabile de calitate și de cost pentru toate serviciile sociale, vizând în mod 
special pe cele destinate grupurilor vulnerabile;  

• Dezvoltarea unui sistem national de indicatori de incluziune social prin integrarea tuturor bazelor de 
date din sfera asistenței sociale în regim digitalizat care să țină cont de mobilitatea socială; 
monitorizarea anuală efectivă a rezultatelor pe baza acestor indicatori;  

• Stimularea participării pe piața muncii a persoanelor apte de muncă aflate în risc de excluziune prin 
dezvoltarea măsurilor active de consiliere și asistență socială.  

 
Ținte 2030:  

• Eradicarea sărăciei extreme pentru toți cetățenii;  

• Reducerea cu cel puțin jumătate a numărului de cetățeni care trăiesc în sărăcie relativă;  

• Consolidarea sistemului național unitar al serviciilor de intervenție de urgență, reabilitare ulterioară și 
compensare a pierderilor în caz de calamități naturale, accidente industriale sau evenimente climatice 
extreme.  

 
2. FOAMETE „ZERO”. România a depășit, în mare măsură, problemele legate de foamete, dar se dezvoltă noi 
provocări legate de nutriție. Pentru o societate mai sănătoasă, trebuie dezvoltată o agricultură durabilă și 
conștientizarea importanței nutriției sănătoase. România deține locul al șaselea în Europa din perspectiva 
suprafeței agricole utilizate, motiv pentru care eficiența agricolă, consolidarea exploatațiilor agricole și a 
întreprinderilor de procesare alimentară sunt o prioritate.  
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Obiective 2021-2027:  
- Dezvoltarea unor programe pentru promovarea consumului de alimente sănătoase;  
- Continuarea Programului Național de Reabilitare a Infrastructurii Principale de Irigații din România;  
- Susținerea producției și diversificarea speciilor autohtone cu valoare genetică ridicată, dar deficitare pe 

piața internă, în domenii precum legumicultura, creșterea efectivelor la rasele valoroase de ovine, taurine 
și bivoli, sectorul avicol, colectarea și comercializarea lânii, apicultură, pescuit și acvacultură, inclusiv prin 
stimularea cercetării-dezvoltării în domeniul agro-alimentar;  

- Creșterea numărului de produse recunoscute la nivel european / atestate tradițional / atestate ca rețete 
consacrate;  

- Susținerea și atragerea tinerilor fermieri;  
- Creșterea numărului de fermieri activi, înregistrați în sistemul de agricultură ecologică și creșterea 

suprafeței agricole certificate ecologic;  
- Creșterea numărului de grupuri aplicante/operatori economici înregistrați pe scheme de calitate naționale 

și europene;  
- Promovarea bunelor practici agricole pentru prevenirea și combaterea poluării solului.  
 
Ținte 2030:  
- Eradicarea malnutriției și menținerea ratei obezității sub 10%, similar cu nivelul înregistrat în anul 2014;  
- Finalizarea cadastrului agricol;  
- Dublarea ponderii agriculturii în PIB-ul României, față de anul 2018;  
- Menținerea și extinderea diversității genetice a semințelor, a plantelor cultivate și a animalelor de fermă 

și domestice și a speciilor sălbatice înrudite;  
- Creșterea gradului de valorificare a producției agricole autohtone;  
- Creșterea ponderii agriculturii ecologice în totalul producției agricole;  
- Menținerea și rentabilizarea unor ocupații și metode tradiționale de valorificare a plantelor medicinale și 

a fructelor de pădure în zona montană;  
- Menținerea tradițiilor locale prin creșterea numărului de produse cu caracteristici specifice în ceea ce 

priveşte originea geografică.  
 
3. SĂNĂTATE ȘI BUNĂSTARE. Îmbunătățirea serviciilor și accesului la asistență medicală de calitate este 
esențială pentru funcționarea unei societăți durabile centrate pe pacient și prevenție. Trebuie asigurat un 
cadru adecvat pentru promovarea unui mod de viață sănătos și proactiv, favorizarea activităților sociale, 
prevenția și educația medicală. Abordarea sănătății și bunăstării populației trebuie să includă și abordarea 
bolilor psihice și a dizabilităților.  
 
Obiective 2020-2027:  
- Promovarea educației în sănătate, a prevenției și a unui mod de viață sănătos;  
- Inițierea unui program național pentru susținerea serviciilor de îngrijire de lungă durată pentru persoanele 

vârstnice sau cu dizabilități;  
- Modernizarea și reabilitarea infrastructurii sănătății publice la media standardelor UE, cu accent și pe zona 

rurală, inclusiv susținerea cercetării în medicină;  
- Implementarea unui sistem transparent și fiabil de pătrundere și gestionare a medicamentelor, 

dispozitivelor, aparaturii și tehnicii medicale pe piața din România, pentru creșterea accesului populației 
la tehnologii de diagnostic și tratament cât mai noi și performante.  

 
Ținte 2030:  
- Asigurarea accesului universal la servicii de informare, educare și consiliere pentru promovarea prevenției 

și adoptarea unui stil de viață fără riscuri;  
- Digitalizarea completă a sistemului de sănătate și, implicit eliminarea documentelor și registrelor tipărite 

pe suport de hârtie, pentru a eficientiza și a facilita intervențiile medicale, pentru a asigura populației 
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accesul rapid la servicii medicale de calitate, la tratamente și medicamente, dar și pentru monitorizarea 
eficientă a nevoilor;  

- Reducerea prevalenței mortalității materne și infantile, a incidenței cancerului la sân sau de col uterin și a 
sarcinilor la adolescente, având ca obiectiv prioritar grupurile vulnerabile și defavorizate;  

- Reducerea mortalității materne și mortalității neonatale, astfel încât să se situeze sub media UE;  
- Creșterea acoperirii vaccinale până la nivelul minim recomandat de OMS pentru fiecare vaccin, prin 

dezvoltarea unei platforme comune de colaborare între autorități, medici, pacienți, organizații 
internaționale cu experiență în acest domeniu, ai companiilor în domeniu, precum și alți factori interesați;  

- Promovarea conștientizării bolilor psihice, reducerea stigmatului și crearea unui mediu în care cetățenii 
afectați se simt acceptați și unde pot cere ajutor;  

- Stoparea îmbolnăvirii de tuberculoză și combaterea hepatitei și a altor boli transmisibile;  
- Reducerea cu o treime a mortalității premature cauzate de bolile netransmisibile prin prevenire și 

tratament și prin promovarea sănătății și bunăstării mintale;  
- Reducerea mortalității cauzate de boli cronice;  
- Reducerea consumului de substanțe nocive.  
 
4. EDUCAȚIE DE CALITATE. Accesul și participarea la educație de calitate sunt esențiale pentru funcționarea 
adecvată a unei societăți durabile. Educația nu este doar un proces premergător intrării pe piața forței de 
muncă. Educația trebuie tratată ca un process care pregătește generațiile tinere pentru provocările viitorului 
și se derulează pe tot parcursul vieții, încurajând inovația, meritocrația, gândirea critică constructivă, 
curiozitatea, conduita și emanciparea.  
 
Obiective 2021-2027:  
- Creşterea accesului la o educaţie incluzivă şi de calitate, inclusiv prin îmbunătăţirea confortului elevului şi 

a curriculumului bazat pe competenţe, implementarea pachetului social garantat, crearea cadrului 
normative pentru serviciile de educaţie timpurie;  

- Promovarea culturii antreprenoriale și a deprinderilor necesare în tot sistemul de educație prin 
reînființarea și/sau modernizarea atelierelor școlare în învățământul profesional și tehnologic; organizarea 
de concursuri antreprenoriale bazate pe proiecte cu aplicare practică în și între unitățile de învățământ; 
încurajarea activităților de mentorat voluntar și a parteneriatelor cu mediul de afaceri pe plan local; 
extinderea societăților antreprenoriale studențești și încurajarea conlucrării acestora cu agenții economici 
pe bază de contract prin dezvoltarea de parteneriate între universități și reprezentanții mediului 
antreprenorial;  

- Modernizarea infrastructurii în domeniul educației și formării profesionale conform standardelor UE 
pentru întregul ciclu educațional, de la educația timpurie ante-preșcolară la studiile post-doctorale și 
învățarea pe tot parcursul vieții pentru dobândirea de cunoștințe și deprinderi relevante pe piața muncii 
și asigurarea egalității de șanse indiferent de statut social, sex, religie, etnie sau capacități psihomotorii, 
îmbunătățirea coeficienților din formula de finanțare astfel încât să sprijine mai mult scolile dezavantajate;  

- Stabilirea cadrului normativ pentru desfășurarea programelor de formare continuă și stimularea 
participării la asemenea programe; înființarea centrelor comunitare de învățare permanentă de către 
autoritățile locale; cointeresarea companiilor în sprijinirea înrolării angajaților în asemenea programe;  

- Susținerea procesului de învățământ prin programe educaționale extrașcolare și extra-curriculare care să 
asigure educația pentru sănătate, educația civică, cultural-artistică, științifică, ecologică și educația prin 
sport.  

 
Ținte 2030:  
- Reducerea ratei de părăsire timpurie a sistemului educational;  
- Învățământ axat pe competenţe și centrat pe nevoile elevului, căruia să îi fie oferită o mai mare libertate 

în definirea priorităților de studiu, prin măsuri precum creșterea ponderii de materii opționale;  
- Asigurarea faptului că toți elevii dobândesc cunoștințele și competențele necesare pentru promovarea 

dezvoltării durabile, inclusiv prin educația pentru dezvoltare durabilă și stiluri de viață durabile, drepturile 
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omului, egalitatea de gen, promovarea unei culturi a păcii și non-violenței, aprecierea diversității culturale 
și a contribuției culturii la dezvoltarea durabilă;  

- Accentuarea rolului, în procesul educational, al educației civice, a principiilor şi noţiunilor despre o 
societate durabilă pașnică și incluzivă, egalitate de gen, despre valorile democrației și pluralismului, despre 
valorile multiculturalismului, prevenția discriminării și înțelegerea percepției „celuilalt”, despre 
importanța eradicării violenței cu accent pe fenomenul de violenţă în școli;  

- Modernizarea sistemului de învățământ prin adaptarea metodologiilor de predare-învățare la folosirea 
tehnologiilor informaționale și creșterea calității actului educațional;  

- Organizarea învățământului profesional și tehnic în campusuri special amenajate și dotate; pregătirea 
personalului didactic bine calificat; elaborarea de curriculum potrivit cerințelor de pe piața muncii prin 
dezvoltarea de parteneriate, incluziv cu mediul de afaceri;  

- Extinderea generalizată a facilităților pentru formarea și perfecționarea continuă pe tot parcursul vieții, 
sporirea considerabilă a participării la sistemele formale și nonformale de cunoaștere în vederea apropierii 
României de media performanțelor din statele membre ale UE;  

- Extinderea rețelei de centre comunitare de învățare permanentă de către autoritățile locale; continuarea 
cointeresării companiilor în sprijinirea înrolării angajaților în asemenea programe;  

- Creșterea substanțială a numărului de tineri și adulți care dețin competențe relevante, inclusiv 
competențe profesionale, care să faciliteze angajarea, crearea de locuri de muncă decente și 
antreprenoriatul;  

- Creșterea nivelului de educație financiară a cetățenilor;  
- Extinderea în educația formală universitară a dezvoltării durabile ca principii și specializare și accentuarea 

rolului cercetării interdisciplinare în dezvoltarea unei societăți durabile.  
 
5. EGALITATEA DE GEN. Într-o societate dezvoltată, genul cu care se naște cineva nu trebuie să influențeze 
perspectivele, demnitatea și calitatea vieții persoanei. Populația României este alcătuită din peste 51% femei. 
Deși s-au înregistrat progrese în domeniul egalității de gen, persistă unele provocări legate de preconcepțiile 
populației în privința rolului femeii în societate și familie, participarea femeilor la luarea deciziilor, disparitatea 
salarială și violența împotriva femeilor.  
 
Obiective 2021-2027:  
- Organizarea de campanii de informare și sensibilizare privind partajarea echitabilă a responsabilităților în 

cadrul gospodăriei și familiei, îmbunătățirea serviciilor sociale relevante și concilierea obligațiilor 
profesionale cu viața personală și de familie având ca obiectiv creșterea implicării bărbaților în viața de 
familie și frecventarea cursurilor pentru tineri părinți;  

- Reglementarea funcției de expert în egalitatea de șanse între femei și bărbați și a posibilității desemnării 
persoanelor cu aceste atribuții în toate instituțiile și autoritățile publice, precum și în companiile private 
cu peste 50 de angajați;  

- Crearea unui sistem integrat de monitorizare și raportare privind cazurile de violență domestică;  
- Includerea perspectivei de gen în programa școlară și în manuale;  
- Organizarea unor campanii de informare și sensibilizare pentru combaterea stereotipurilor de gen în 

rândul tinerilor;  
- Monitorizarea implementării dispozițiilor legale privind sănătatea sexuală și reproductivă și organizarea 

de campanii de informare pentru prevenirea și combaterea abuzurilor sexuale și respectarea drepturilor 
la nediscriminare și identitate.  

 
Ținte 2030:  
- Continuarea reducerii disparității salariale dintre sexe;  
- Eliminarea tuturor formelor de violență împotriva femeilor și fetelor, în sferele publice și private, inclusiv 

a traficului, exploatării sexuale și a altor tipuri de exploatare;  
- Asigurarea participării depline și eficiente a femeilor și a egalității de șanse la ocuparea posturilor de 

conducere la toate nivelurile de luare a deciziilor în viața politică, economică și publică.  
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6. APĂ CURATĂ ȘI SANITAȚIE. Pentru a prospera, ecosistemele planetei, societatea și economia au nevoie de 
apă proaspătă și curată, în cantități suficiente. De mai mulți ani, unul dintre elementele politicii UE este 
protecția sănătății cetățenilor săi prin accesul sigur la apă potabilă de calitate și sanitație.  
 
Obiective 2021-2027:  
- Promovarea și valorificarea durabilă a resurselor considerabile ale României de ape minerale (plate sau 

natural carbogazoase) pentru consum, precum și în scopuri terapeutice; folosirea mai activă a apelor 
geotermale atât în scopuri energetice, cât și pentru turismul de sănătate (spa);  

- Monitorizarea strictă a calității apei potabile destinate consumului populației pentru menținerea în 
parametrii bio-chimici acceptați;  

- Asigurarea accesului la apă potabilă și la canalizare în zonele periferice ale orașelor și sprijinirea racordării 
unui număr sporit de gospodării la aceste rețele prin grija autorităților locale.  

 
Ținte 2030:  
- Creșterea substanțială a eficienței folosirii apei în activitățile industriale, comerciale și agricole; extinderea 

reutilizării raționale a apelor tratate și reciclate în perspectiva atingerii obiectivelor economiei circulare;  
- Creșterea substanțială a eficienței de utilizare a apei în toate sectoarele și asigurarea unui proces durabil 

de captare și furnizare a apei potabile, pentru a face față deficitului de apă;  
- Conectarea gospodăriilor populației din orașe, comune și sate compacte la rețeaua de apă potabilă și 

canalizare în proporție de cel puțin 90%;  
- Creșterea accesului la apă potabilă pentru grupurile vulnerabile și marginalizate;  
- Îmbunătățirea calității apei prin reducerea poluării, eliminarea depozitării deșeurilor și reducerea la 

minimum a produselor chimice și materialelor periculoase, reducând proporția apelor uzate netratate și 
sporind substanțial reciclarea și reutilizarea sigură;  

- Realizarea accesului la condiții sanitare și de igienă adecvate și echitabile pentru toți, acordând o atenție 
specială celor în situații vulnerabile.  

 
7. ENERGIE CURATĂ ȘI PREȚURI ACCESIBILE. Cererea de energie este în continuă creștere la nivel global și 
numai prin eficientizarea și promovarea energiei regenerabile se poate face față nevoilor actuale și ale 
generațiilor viitoare. Sectorul energetic contribuie în mod esențial la dezvoltarea României prin influența 
profundă asupra competitivității economiei, a calității vieții și a mediului.  
 
Obiective 2021-2027:  
- Revizuirea și completarea cadrului legal, inclusiv în privința legislației fiscale în domeniul petrolului și 

gazelor; monitorizarea contractelor negociate și asigurarea transparenței procedurilor; întărirea puterii de 
decizie și independenței autorităților de reglementare și control;  

- Liberalizarea și extinderea pieței de energie și interconectarea sistemelor energetice la nivel național și 
regional în vederea realizării unei rețele complementare și interactive de servicii (contorizare și rețele 
inteligente) și reducerii costurilor suportate de consumator;  

- Menținerea unui mix energetic optim prin valorificarea resurselor proprii, diversificarea surselor de import 
și a destinațiilor de export, modernizarea și eficientizarea instalațiilor existente viabile, promovarea 
surselor regenerabile de energie și a tehnologiilor de conversie cu emisii reduse de carbon;  

- Consolidarea politicii de eficiență energetică și protecția consumatorilor;  
- Reducerea cu 19% a consumului intern de energie primară.  
 
Ținte 2030:  
- Extinderea rețelelor de transport și distribuție pentru energie electrică și gaze naturale în vederea 

asigurării accesului consumatorilor casnici, industriali și comerciali la surse sigure de energie la prețuri 
acceptabile;  
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- Asigurarea securității cibernetice a platformelor de monitorizare a rețelelor de producție, transport și 
distribuție a energiei electrice și gazelor naturale;  

- Decuplarea creșterii economice de procesul de epuizare a resurselor și de degradare a mediului prin 
sporirea considerabilă a eficienței energetice (cu minimum 27% comparativ cu scenariul de status-quo) și 
folosirea extinsă a schemei EU ETS în condiții de piață previzibile și stabile;  

- Creşterea ponderii surselor de energie regenerabilă și a combustibililor cu conținut scăzut de carbon în 
sectorul transporturilor (autovehicule electrice), inclusiv combustibili alternativi;  

- Asigurarea unui cadru de reglementar e stabil și transparent în domeniul eficienței energetice în vederea 
atragerii investițiilor;  

- Susținerea strategică a ponderii energiei electrice în totalul consumului casnic, industrial și în transporturi 
prin stabilirea unor norme de performanță pentru instalații și aparatură.  

 
8. MUNCĂ DECENTĂ ȘI CREȘTERE ECONOMICĂ. Dezvoltarea durabilă încurajează delimitarea creșterii 
economice de impactul negativ asupra mediului și asupra societății. Obiectivul urmărește creșterea economică 
durabilă și promovează munca și un trai decent pentru toți, indiferent de gen, locație geografică și 
descendență. Devine vitală implementarea principiului „nimeni nu rămâne în urmă”.  
 
Obiective 2021-2027:  
- Continuarea creării premiselor pentru aderarea la Zona Euro prin politici monetare prudente şi măsuri de 

sprijinire a productivității și competitivității economiei românești;  
- Sprijinirea activității întreprinderilor mici și mijlocii, a antreprenoriatului în rândul tinerilor prin încurajarea 

și susținerea financiară a start-up-urilor;  
- Inițierea unor programe de formare profesională de bază cu finanțare UE în corelare cu cerințele pieței 

muncii, cu accent pe segmentele tinere sau social vulnerabile ale populației;  
- Încurajarea încheierii de contracte de muncă cu orar flexibil și / sau telemuncă / teleworking (munca de la 

distanță); asigurarea de facilități și servicii de sprijin pentru îngrijirea copiilor și a membrilor de familie 
aflați în întreținere;  

- Elaborarea și punerea în aplicare a unui program coerent pentru dezvoltarea turismului, inclusiv a 
agroturismului, generator de locuri de muncă și venituri considerabile, prin îmbunătățirea infrastructurii 
și căilor de acces la obiectivele turistice, profesionalizarea personalului și valorificarea înțeleaptă a 
tradițiilor culturale și specificului national;  

- Valorificarea potențialului piețelor de capital și altor instrumente de finanțare, inclusiv a parteneriatelor 
public-privat.  

 
Ținte 2030:  
- Păstrarea în continuare a unui ritm al creșterii PIB superior față de media UE pentru a susține efortul de 

reducere a decalajelor în comparație cu țările europene avansate, paralel cu aplicarea principiilor 
dezvoltării durabile și îmbunătățirea constantă a nivelului de trai al populației;  

- Promovarea unor politici orientate spre dezvoltare care susțin activitățile productive, crearea locurilor de 
muncă decente, antreprenoriatul prin startup, creativitatea și inovația, și care încurajează formalizarea și 
creșterea întreprinderilor micro, mici și mijlocii, inclusiv prin acces la servicii financiare;  

- Atingerea unor niveluri mai ridicate ale productivității prin diversificare, modernizarea tehnologică și 
inovație, inclusiv prin accent pe sectoarele cu valoare adăugată sporită și utilizarea intensivă a forței de 
muncă;  

- Realizarea unui turism competitiv pe termen lung, dezvoltarea agroturismului, ecoturismului, turismului 
rural, balnear și cultural și îmbunătățirea imaginii României ca destinație turistică;  

- Consolidarea capacității instituțiilor financiare interne pentru a încuraja și a extinde accesul la servicii 
bancare, de asigurări și servicii financiare pentru toți.  

 
9. INDUSTRIE, INOVAȚIE ȘI INFRASTRUCTURĂ. Evoluția societății a impus un mod de viață accelerat, în care 
pot fi competitive doar acele țări care încurajează inovația, pe lângă o infrastructură rezilientă și o industrie 
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durabilă. Infrastructura modernă este susținută de inovație pentru o industrie eficientă și durabilă. 
Promovarea industrializării necesită recunoașterea importanței „economiei bazate pe cunoaștere” pentru 
avantajul competitiv necesar.  
 
Obiective 2021-2027:  
- Îmbunătățirea conectivității între localități și regiuni prin sporirea ponderii drumurilor județene și 

comunale modernizate la 61% în 2020(în comparație cu 39,4% în 2016);  
- Încurajarea și sprijinirea, în condiții de egalitate, a investițiilor străine directe ca și a eforturilor 

investiționale proprii ale capitalului autohton cu accent pe sectoarele de înaltă și medie tehnicitate, 
creatoare de valoare adăugată sporită și care înglobează realizările de ultimă oră ale cercetării și dezvoltării 
tehnologice moderne, inclusiv în domeniul industriei de apărare;  

- Creșterea bugetului alocat cercetării cu aproximativ 30% anual, cu asigurarea unei distribuții bugetare 
echilibrate, destinate susținerii cercetării aplicative și inovării, a cercetării fundamentale și de frontieră, cu 
accent pe domeniile de specializare inteligentă / cu potențial de creștere;  

- Dezvoltarea programelor sectoriale de finanțare a cercetării aplicative atât din bugetul de stat, cât și prin 
stimularea investițiilor private și prin dezvoltare de parteneriate în acest sector.  

 
Ținte 2030:  
- Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii calitative, fiabile, durabile și puternice, inclusiv infrastructura 

regională și transfrontalieră, pentru a sprijini dezvoltarea economică și bunăstarea oamenilor, cu accent 
pe accesul larg și echitabil pentru toți;  

- Îmbunătățirea siguranței rutiere;  
- Reabilitarea industriilor pentru a deveni durabile, cu eficiență sporită în utilizarea resurselor și adoptare 

sporită a tehnologiilor și proceselor industriale curate și ecologice, toate țările luând măsuri în 
conformitate cu capacitățile respective ale acestora;  

- Stimularea cu precădere a economiei digitale și investițiilor industriale care se situează în zona mai 
profitabilă a lanțului valoric, care fructifică și rezultatele eforturilor naționale de cercetare-dezvoltare-
inovare și care se adresează unor piețe stabile și în creștere;  

- Întărirea cercetării științifice, modernizarea capacităților tehnologice ale sectoarelor industriale; 
încurajarea inovațiilor și creșterea semnificativă a numărului de angajați în cercetare și dezvoltare și 
sporirea cheltuielilor publice și private pentru cercetare și dezvoltare;  

- Promovarea industrializării incluzive și durabile și sporirea ratei de ocupare;  
- Creșterea accesului întreprinderilor mici industriale și de altă natură la servicii financiare, inclusiv la credite 

accesibile, și integrarea acestora în lanțuri valorice și piețe externe.  
 
10. INEGALITĂȚI REDUSE. Inegalitatea este un obstacol în procesul de dezvoltare al unei societăți durabile. 
Inegalitatea apare în diferite domenii cum ar fi problemele de gen, dificultățile în educație, aspectele financiare 
etc. Unele grupuri vulnerabile, cum ar fi femeile cu dizabilități sau cele de etnie romă, se confruntă cu 
discriminare intersecțională, prin care mai multe caracteristici ale grupului sunt supuse fenomenelor 
discriminatorii, acesta devenind astfel în mod particular dezavantajat. Acest obiectiv al reducerii inegalităților 
accentuează caracterul ideal și meritocratic al societății și, totodată, permite tuturor accesul la resurse.  
 
Obiective 2021-2027:  
- Reducerea polarizării sociale prin asigurarea creșterii constante, pe bază anuală, a veniturilor mici, 

alocațiilor pentru copii, tineri, vârstnici și persoane cu dizabilități, pensiilor, ajutoarelor sociale pentru alte 
grupuri vulnerabile sau defavorizate într-un cuantum superior celui mediu pe economie;  

- Sprijinirea dezvoltării activităților economice productive în mediul rural, pe lângă cele agricole, prin 
încurajarea antreprenoriatului, asigurarea accesului la internet pentru munca de la distanță, accesul sporit 
la serviciile de microfinanțare;  

- Creșterea intermedierii financiare în mod durabil cu asigurarea stabilității și credibilității sectorului bancar;  
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- Promovarea fermă și monitorizarea permanentă a aplicării legislației existente în materie de incluziune 
socială pentru toate categoriile de cetățeni, inclusiv a persoanelor aparținând minorităților etnice sau de 
altă natură, în toate domeniile vieții politice, economice, sociale și culturale.  

 
Ținte 2030:  
- Adoptarea politicilor, în special fiscale, salariale și de protecție socială, în scopul reducerii progresive a 

inegalităților, respectiv a proporției grupurilor dezavantajate;  
- Aproprierea României de nivelul mediei UE, corespunzător anului 2030, din punctul de vedere al 

indicatorilor dezvoltării durabile;  
- Reducerea discriminării prin acordarea de sprijin organizațiilor neguvernamentale care activează în 

domeniul drepturilor omului.  
 
11. ORAȘE ȘI COMUNITĂȚI DURABILE. În România, conform statisticilor Băncii Mondiale, ponderea populației 
urbane a crescut la 54,4% în 2014, de la 34% în 1960. Conform Eurostat, media UE era de 72,5% în 2014. Acest 
proces de urbanizare este într-o continua creștere, obligând orașele să devină deschise tuturor, sigure, 
reziliente și durabile, pentru a face față schimbărilor socio-economice și de mediu.  
 
Obiective 2021-2027:  
- Creșterea procentului de proprietăți cadastrate și înregistrate în toate localitățile la 80% pentru construcții 

și finalizarea înregistrării terenurilor agricole ce fac obiectul subvențiilor acordate de Agenția de Plăți și 
Intervenție pentru Agricultură, ca element de bază al planificării spațiale și amenajării teritoriului;  

- Implementarea programelor existente și adoptarea de măsuri suplimentare pentru avertizarea timpurie, 
intervențiile de urgență și acțiunile ulterioare de reabilitare prin precizarea responsabilității tuturor 
factorilor cu atribuții în domeniu în caz de calamități naturale (seisme, inundații, alunecări de teren) sau 
accidente (deversări sau emisii nocive, incendii extinse etc);  

- Pregătirea din vreme a unor planuri de contingență pentru prevenirea și limitarea efectelor previzibile ale 
schimbărilor climatice;  

- Îmbunătățirea calității aerului;  
- Creșterea capacității instituționale a autorităților cu responsabilități în domeniul calității aerului de 

adaptare la cerințele de respectare a obiectivelor de calitate a aerului;  
- Valorificarea resurselor culturale specifice pe plan local prin protejarea patrimoniului cultural, identității 

culturale și îndeletnicirilor tradiționale (artizanale, artistice, culinare); încurajarea dezvoltării în continuare 
a Agroturismului;  

- Promovarea unui set de măsuri teritoriale pentru zonele urbane în vederea dezvoltării acelor funcții și 
echipamente care pot asigura creșterea competitivității orașelor la nivel european și international.  

 
Ținte 2030:  
- Asigurarea accesului la condiții de locuire adecvate pentru toți cetățenii;  
- Reducerea semnificativă a pierderilor economice provocate de inundații și alunecările de teren, 

îmbunătățirea răspunsului colectiv și întărirea capacității de adaptare și revenire la nivel funcțional în cel 
mai scurt timp după producerea evenimentului, reducerea impactului inundațiilor sau a poluărilor 
generate de inundații și ale alunecărilor de teren asupra ecosistemelor, inclusiv prin îmbunătățirea 
constantă a cadrului legislative;  

- Asigurarea accesului la sisteme de transport sigure, la prețuri echitabile, accesibile și durabile pentru toți, 
în special prin extinderea rețelelor de transport public, acordând o atenție deosebită nevoilor celor aflați 
în situații vulnerabile, femei, copii, persoane cu dizabilități și în etate;  

- Elaborarea și punerea în aplicare a unui program general de planificare spațială și amenajare a teritoriului 
în corelare cu strategiile sectoriale la nivel național prin aplicarea conceptului de dezvoltare spațială 
policentrică și echilibrată, care să susțină coeziunea teritorială;  

- Educarea și responsabilizarea populației pentru situații de risc seismic;  
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- Reducerea efectelor pe care poluarea atmosferică le are asupra sănătății umane și a mediului prin 
acordarea unei atenții deosebite calității aerului;  

- Reducerea substanțială a numărului deceselor și bolilor provocate de produsele chimice periculoase de 
poluare și de contaminarea aerului, apei și a solului;  

- Consolidarea eforturilor de protecție și salvgardare a patrimoniului cultural și natural, a elementelor de 
peisaj din mediul urban și rural;  

- Implementarea prevederilor legale referitoare la producția, transportul, depozitarea, utilizarea și 
eliminarea produselor chimice, inclusiv a celor farmaceutice, care pot prezenta pericole pentru sănătatea 
oamenilor și animalelor și pentru integritatea mediului.  

 
12. CONSUM ȘI PRODUCȚIE RESPONSABILE. Decuplarea creșterii economice de efectele negative asupra 
mediului necesită un nou model de consum și producție durabil. Dezvoltarea durabilă propune soluția unei 
producții mai eficiente, a unui management durabil al deșeurilor și activități în concordanță cu principiile 
protecției mediului. În termeni de consum, reciclarea este imperativă, acest lucru necesitând tranziția spre o 
economie circulară și conștientizarea cetățeanului de limitele planetei.  
 
Obiective 2021-2027:  
- Continuarea eforturilor pe plan national pentru ameliorarea productivității utilizării resurselor prin 

includerea unor ținte precise, riguros monitorizate, în toate strategiile sectoriale și de dezvoltare în profil 
teritorial în vederea alinierii la standardele europene și pregătirii trecerii la modelul economiei circulare;  

- Tranziția de la modelul economic actual bazat pe producție și consum la economia circulară prin 
schimbarea mentalității prin educație, schimbarea comportamentului consumatorilor și prin dezvoltarea 
de mecanisme financiare pentru susținerea perioadei de tranziție;  

- Reducerea risipei de alimente pe întregul traseu producție-transport procesare-comercializare-consum, 
de la recoltarea în fermă la eliminarea finală a deșeurilor;  

- Popularizarea și promovarea unor modele de producție și consum durabile prin campanii de informare 
pentru publicul larg și demersuri pentru extinderea acestor bune practici în programele educaționale 
școlare și extrașcolare;  

- Încurajarea companiilor, în special a companiilor mari și transnaționale, să adopte practici durabile și să 
integreze informațiile privind durabilitatea în ciclul de raportare;  

- Promovarea instrumentelor care conduc la îmbunătățirea performanțelor de mediu, prin campanii de 
informare și conștientizare privind avantajele obținerii etichetei UE ecologice pentru produse și servicii, 
precum și a obținerii înregistrării în EMAS de către organizațiile publice sau private;  

- Finalizarea cadrului legislativ privind promovarea achizițiilor publice verzi;  
- Ameliorarea procesului de urmărire statistico-economică și socială a modelelor de consum și de producție 

durabilă la nivel național, regional și local;  
- Creșterea gradului de pregătire a societății pentru reutilizare și reciclare prin aplicarea ierarhiei de 

gestionare a deșeurilor;  
- Introducerea unui cod al sustenabilității care permite o raportare complexă a atitudinii companiilor privind 

aplicarea principiilor dezvoltării durabile de raportare.  
 
Ținte 2030:  
- Trecerea etapizată la un nou model de dezvoltare bazat pe utilizarea rațională și responsabilă a resurselor 

cu introducerea unor elemente ale economiei circulare, elaborarea unei foi de parcurs;  
- Înjumătățirea pe cap de locuitor a risipei de alimente la nivel de vânzare cu amănuntul și de consum și 

reducerea pierderilor de alimente de-a lungul lanțurilor de producție și de aprovizionare, inclusiv a 
pierderilor post-recoltare;  

- Reciclarea în proporţie de 55% a deșeurilor municipale până în 2025 și 60% până în 2030;  
- Reciclarea în proporţie de 65% a deșeurilor de ambalaje până în 2025 (materiale plastice 50%; lemn 25%; 

metale feroase 70%, aluminiu 50%, sticlă 70%, hârtie și carton 75%) și 70% până în 2030 (materiale plastic 
55%; lemn 30%; metale feroase 80%, aluminiu 60%, sticlă 75%, hârtie și carton 85%);  
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- Colectarea separată a deșeurilor menajere periculoase până în 2022, a deșeurilor biologice până în 2023 
și materialele textile până în 2025;  

- Stabilirea de scheme obligatorii de răspundere extinsă a producătorilor pentru toate ambalajele până în 
2024;  

- Implementarea practicilor durabile de achiziții publice verzi, în conformitate cu prioritățile naționale și 
politicile europene.  

 
13. ACȚIUNE CLIMATICĂ. Impactul schimbărilor climatice, inclusiv schimbarea tiparelor climei, creșterea 
nivelului mării și a evenimentelor meteorologice extreme afectează România de astăzi. Dacă nu se iau în 
continuare măsuri de adaptare și diminuare a efectelor acestora, amenințările actuale, cum ar fi siguranța 
alimentară și deficitul de apă, pot lua amploare.  
 
Obiective 2021-2027:  
- Integrarea măsurilor de adaptare la schimbările climatice în strategiile și politicile de dezvoltare sectorială 

și armonizarea lor intersectorială;  
- Conștientizarea iminenței schimbărilor climatice atât la nivelul politic al instituțiilor statului, cât și în rândul 

tuturor cetățenilor, indiferent de vârstă.  
 
Ținte 2030:  
- Consolidarea rezilienței și capacității de adaptare a României la riscurile legate de climă și dezastre 

naturale;  
- Îmbunătățirea capacității de reacție rapidă la fenomene meteorologice extreme intempestive de mare 

intensitate;  
- Îmbunătățirea educației, sensibilizării și capacității umane și instituționale privind atenuarea schimbărilor 

climatice, adaptarea, reducerea impactului și alerta timpurie;  
- Intensificarea eforturilor României pentru a realiza tranziția la o economie „verde”, cu emisii reduse de 

dioxid de carbon, rezilientă la schimbările climatice și pentru integrarea măsurilor de adaptare la 
schimbările climatice în sectoarele vulnerabile economice, sociale şi de mediu, în conformitate cu politicile 
UE.  

 
14. VIAȚA ACVATICĂ. Viața marină, clima, economia și bunăstarea socială depind de existența unor mări 
sănătoase. Schimbările climatice și concurența pentru resursele naturale adaugă presiuni suplimentare asupra 
mediului marin. Schimbarea climei și exploatarea nedurabilă a mediului acvatic constituie principalele 
amenințări pentru oceane și mări.  
 
Obiective 2021-2027:  
- Dezvoltarea colaborării internaționale cu statele dunărene pentru îmbunătățirea stării ecologice a apelor 

Dunării și reducerea impactului negative al afluenților asupra ecosistemelor marine la vărsarea în Marea 
Neagră;  

- Gestionarea durabilă a resurselor acvatice vii printr-o abordare ecosistemică a activităților de pescuit;  
- Întărirea capacității României de combatere a pescuitului INN;  
- Susținerea programelor de cercetare pentru protecția și conservarea ariilor protejate și a resurselor 

acvatice vii.  
 
Ținte 2030:  
- Prevenirea și reducerea semnificativă a poluării marine de toate tipurile, în special de la activitățile 

terestre, inclusiv poluarea cu deșeuri marine și poluarea cu nutrienți;  
- Minimizarea și gestionarea impactului acidificării mediului apelor marine, inclusiv prin cooperare științifică 

sporită la toate nivelurile;  
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- Dezvoltarea responsabilă și sustenabilă a activităților de pescuit la speciile sălbatice și de acvacultură cu 
respectarea cotelor și metodelor stabilite prin lege și menținerea, în limite rezonabile, a viabilității 
îndeletnicirilor tradiționale în acest domeniu, inclusiv a pescuitului sportiv și de agrement;  

- Atragerea celorlalte state riverane Mării Negre în actul de management durabil al resurselor acvatice vii.  
 
15. VIAȚA TERESTRĂ. Societatea umană a creat o „amprentă” imensă pe Pământ, iar acest impact impune 
asumarea unei responsabilități sporite, un management responsabil şi activități corelate în domeniul 
protecției mediului. Pădurile sunt fundamentale pentru viața pe planetă. Gestionarea durabilă a acestora are 
un rol esențial în abordarea provocărilor globale actuale, precum și în combaterea reducerii biodiversității, a 
degradării solurilor și a prevenirii schimbărilor climatice.  
 
În plus, pădurile reprezintă un furnizor important al unei game largi de servicii ecosistemice care îmbunătățesc 
calitatea vieții, oferind numeroase avantaje pentru mediu, societate și economie, cum ar fi asigurarea 
securității alimentare, creșterea disponibilității apei și sporirea protecției așezărilor umane. România a intrat 
în UE cu un capital natural valoros, în unele cazuri, acesta având caracter de unicat. Această contribuție trebuie 
să fie recunoscută și apreciată ca atare, inclusiv sub raportul sustenabilității financiare a investițiilor necesare 
pentru conservarea resurselor și menținerea serviciilor oferite de ecosistemele naturale la standardele 
stabilite la nivelul ONU și UE.  
 
Obiective 2021-2027:  
- Păstrarea poziției României ca țară cu cea mai mare diversitate biogeografică din Europa atât prin 

integrarea în continuare a politicilor de mediu în toate strategiile naționale și sectoriale relevante, cât și 

prin îmbunătățirea infrastructurii de mediu, conform standardelor și practicilor UE și prevederilor 

convențiilor internaționale asumate de România;  

- Asigurarea conservării, restabilirii și utilizării durabile a ecosistemelor de apă dulce terestre și interioare și 

a serviciilor acestora, în special păduri, zone umede, munți și terenuri aride, în conformitate cu obligațiile 

prevăzute de acordurile internaționale;  

- Atragerea și cointeresarea comunităților locale și a organizațiilor neguvernamentale, inclusiv a asociațiilor 

de vânătoare și pescuit sportiv, în acțiunile de combatere eficientă a braconajului, precum și de conservare 

a habitatelor sensibile și a biodiversității; compensarea pierderilor de venit ale proprietarilor de păduri sau 

de terenuri agricole situate în ariile naturale protejate.  

- Refacerea și completarea băncilor de date genetice, în special pentru speciile autohtone sau endemice, 

precum și sprijinirea activităților de cercetare științifică în acest domeniu;  

Ținte 2030:  
- Dezvoltarea infrastructurii verzi și folosirea serviciilor oferite de ecosistemele naturale (în special în luncile 

Dunării, afluenților acesteia și în Deltă) prin gestionarea integrată a bazinelor hidrografice și zonelor 
umede;  

- Conservarea și protejarea zonelor umede, între care se află și Rezervația Biosferei Delta Dunării, zonă 
umedă unicat în Europa, ca parte a patrimoniului natural european și mondial;  

- Asigurarea conservării ecosistemelor montane, inclusiv a biodiversității acestora, în scopul de a spori 
capacitatea acestora de a oferi beneficii esențiale pentru dezvoltare durabilă;  

- Susținerea instituțiilor și infrastructurilor de cercetare-dezvoltare de interes national și european pentru 
studierea, gestionarea, protejarea și conservarea diversității patrimoniului natural.  

 
16. PACE, JUSTIȚIE ȘI INSTITUȚII EFICIENTE. Dezvoltarea durabilă este și o paradigmă de funcționare a unei 
societăți echitabile. Această abordare implică o societate pașnică în care beneficiile dezvoltării durabile 
promovează accesul la justiție pentru toți și crearea unor structuri legislative și instituționale eficiente, 
responsabile și incluzive la toate nivelurile. Dezvoltarea durabilă poate deveni o abordare funcțională doar 
dacă societatea va conștientiza și își va însuși această perspectivă ca pe o realitate firească.  
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Obiective 2021-2027:  
- Aplicarea riguroasă a prevederilor legale existente privind combaterea și condamnarea oricăror acte de 

violență, abuz, exploatare, trafic de persoane sau discriminare de orice fel, îndeosebi în privința copiilor, 
femeilor sau persoanelor cu dizabilități, indiferent de rasă, religie, gen sau orientare sexuală;  

- Reforma regimului de executare a pedepselor prin modernizarea instituțiilor de detenție, consolidarea 
sistemului de probațiune și aplicarea dispozițiilor legale privind reintegrarea socială a persoanelor față de 
care s-au dispus sancțiuni privative sau neprivative de libertate;  

- Măsuri pentru identificarea unor posibilități de continuare a colaborării interinstituționale, în scopul 
facilitării reintegrării sociale a persoanelor care au fost sancționate penal;  

- Redactarea și începerea implementării unei strategii naționale pentru încurajarea creșterii demografice;  
- Asigurarea unui tratament corect și nediscriminatoriu pentru cetățenii români aflați temporar la muncă în 

străinătate prin intervenții oficiale de susținere a intereselor acestora pe lângă autoritățile statelor 
respective;  

- Utilizarea extinsă a tehnicilor digitale avansate în elaborarea și modelarea integratoare a programelor și 
proiectelor de dezvoltare în vederea optimizării deciziilor privind stabilirea priorităților și alocarea 
rațională a resurselor financiare pe criterii de rentabilitate și competitivitate.  

 
Ținte 2030:  
- Administrarea justiției în condiții de imparțialitate și celeritate, în conformitate cu legile și procedurile 

stabilite, cu respectarea principiului prezumției de nevinovăție;  

- Asigurarea și susținerea dialogului cu minoritățile naționale în vederea îmbunătățirii actului decizional, 

prin acces egal pentru toți cetățenii de a-și respecta şi valorifica cultura, tradițiile, limba maternă și de a 

participa la viața economică, socială și politică și pentru combaterea preconcepțiilor, a prejudecăților și a 

discriminărilor în toate formele sale și promovarea dialogului interetnic, valorilor comune, diversității 

culturale și lingvistice;  

- Reducerea semnificativă a tuturor formelor de violență și ratelor de deces conexe;  

- Stoparea abuzului, exploatării, traficului și a tuturor formelor de violență și torturii copiilor;  

- Reducerea semnificativă a fluxurilor ilicite financiare și de armament, consolidarea recuperării și returnării 

bunurilor furate și combaterea tuturor formelor de crimă organizată;  

- Asigurarea procesului decisional receptiv, incluziv, participativ și reprezentativ la toate nivelurile;  

- Dezvoltarea instituțiilor eficiente, responsabile și transparente la toate nivelurile;  

- Profesionalizarea și perfecționarea activității tuturor instituțiilor administrației publice centrale și locale, 

mai ales a compartimentelor care intră în contact direct cu cetățenii, pentru prestarea unor servicii 

prompte și civilizate; extinderea și generalizarea serviciilor pe internet (on-line).  

 
17. PARTENERIATE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVELOR. România, ca membră a comunității internaționale și 
a familiei europene, își asumă responsabilitatea de a se implica în efortul comun pentru sprijinirea dezvoltării 
durabile. Problemele globale impun soluții globale, această abordare necesită și colaborare, respectiv 
finanțare publică (națională și internațională) pentru atingerea obiectivelor din Agenda 2030.  
 
Obiective 2021-2027:  
- Sprijinirea unor soluții realiste, favorabile țărilor în curs de dezvoltare în cadrul dezbaterilor 

interguvernamentale din cadrul UE, a ONU, precum și a instituțiilor sale specializate pe tema dezvoltării 

durabile;  

- Încurajarea investițiilor și altor activități economice ale unor întreprinzători din România, precum și a 

proiectelor bazate pe voluntariat, în special la inițiativa tinerilor, care au ca obiect promovarea principiilor 

și practicilor dezvoltării sustenabile în țări mai puțin dezvoltate;  
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- Sprijinirea comunităților de români din străinătate prin asigurarea accesului la cursuri de limbă și cultură 

românească și dezvoltarea lectoratelor de limbă și literatură română în cadrul universităților din Europa și 

din lume.  

Ținte 2030:  
- Majorarea progresivă a cuantumului asistenței oficiale de dezvoltare acordate de România în cadrul 

programelor ODA, în funcție de capacitatea de susținere a economiei naționale, având ca obiectiv țintă 
atingerea cifrei de 0,33% din venitul național brut la nivelul anului 2030;  

- Sporirea și diversificarea ajutorului oficial pentru dezvoltare pe măsura creșterii potențialului economic al 
României și încurajarea agenților economici români să investească, pe baze competitive, în economia 
țărilor mai puțin dezvoltate;  

- Aderarea României la Zona Euro, la spațiul Schengen și la Organizația pentru Dezvoltare și Cooperare 
Economică;  

- Susținerea angajamentelor internaționale și implicarea proactivă pe plan european și international.  
 
Prin strategia “Europa 2020” Uniunea Europeană a promovat, în perioada 2014-2020, un model de creștere 
mai inteligent, mai durabil și mai incluziv, prin care s-a promovat noul concept de dezvoltare europeană, în 
baza căruia se asigură suport financiar de la bugetul Uniunii Europene și se deschid noi oportunități pentru 
valorizarea resurselor locale în condițiile unei guvernanțe economice mai bine coordonate la toate nivelurile 
de administrare. În prezent, Comisia Europeană a reînnoit inițiativa “Calea către excelență” pentru a continua 
să ofere sprijin adaptat și expertiză regiunilor rămase în urmă în ceea ce privește inovarea. Inițiativa va ajuta 
regiunile să-și conceapă, să-și actualizeze și să-și ajusteze strategiile de specializare inteligentă. Altfel spus, 
strategiile de inovare care se bazează pe domenii de nișă dețin atuuri concurențiale, înainte de începerea 
perioadei bugetare 2021-2027. Totodată, inițiativa va ajuta regiunile să identifice resursele U.E. adecvate 
pentru finanțarea proiectelor inovatoare și să se asocieze cu alte regiuni care dețin atuuri similare pentru a 
crea clustere de inovare. Alături de propunerile Comisiei, privind viitoarea politică de coeziune și de noul 
program “Orizont Europa” și în conformitate cu noua agendă pentru cercetare și inovare a Comisiei, inițiativa 
“Calea către excelență” este o altă modalitate prin care Comisia ajută regiunile Europei să se pregătească 
pentru viitor, cu strategii de inovare solide, sprijinite de fondurile U.E. în următorul buget pe termen lung al 
U.E., pentru perioada 2021-2027.  
 
Astfel, prioritățile investiționale mijlocite optim de U.E. sunt:  
- O Europă mai inteligentă, prin inovare, digitilizare, transformare economică și sprijinirea întreprinderilor 

mici și mijlocii;  
- O Europă mai verde, fără emisii de carbon, punerea în aplicare a Acordului de la Paris și investiții în 

tranziția energetică, energia din surse regenerabile și combaterea schimbărilor climatice;  
- O Europă conectată, cu rețele strategice de transport și digitale;  
- O Europă mai socială, pentru realizarea pilonului european al drepturilor sociale și sprijinirea calității 

locurilor de muncă, a învățământului, a competențelor, a incluziunii sociale și a accesului egal la sistemul 
de sănătate;  

- O Europă mai apropiată de cetățenii săi, prin sprijinirea strategiilor de dezvoltare conduse la nivel local și 
a dezvoltării urbane durabile în U.E.  

 
În acest sens, redactarea unei strategii de dezvoltare locală integrate în dezvoltarea regională și însușirea 
acesteia de către factorii de decizie de la nivel local îmbunătățește șansele unei creșteri economice și sociale 
durabile, incluzive și performante. Includerea proiectelor de dezvoltare locală în noua strategie de dezvoltare 
locală crește impactul vizat de aceasta. Lipsa unei strategii de dezvoltare locală, a unei viziuni strategice 
împărtășite de comunitate, ar conduce la creșterea gradului de vulnerabilitate economică la apariția unor 
riscuri sociale și economice. Evitarea unor astfel de riscuri și vulnerabilități constituie un element definitoriu 
pentru a formula o viziune globală, coerentă și modernă asupra procesului de dezvoltare durabilă a localității, 
pentru perioada 2021-2027, cu corelare cu cea a județului Buzău și a Regiunii Sud-Est. 
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Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Cilibia pentru perioada 2021 – 2027 îşi propune să se alinieze la 
obiectivele generale prin:  
- reducerea şomajului şi combaterea sărăciei prin dezvoltarea de noi locuri de muncă;  
- măsuri eficiente de incluziune socială;  
- implicarea activă în reducerea abandonului şcolar în învaţamântul preuniversitar;  
- creşterea eficienţei energetice a gospodăriilor şi locuinţelor și creșterea spațiului de locuit inclusiv prin 

dezvoltarea unor programe de realizare a unor locuințe sociale;  
- sprijinirea tinerilor, a micilor fermieri, dar și a întreprinderilor mici și mijlocii care doresc să investească în 

sectorul agricol și non- agricol;  
- gestionarea riscurilor în cazul hazardelor naturale;  
- utilizarea eficientă a resurselor.  
 

1.4 Contextul Regional - Planul de Dezvoltare Regionala Sud- Est 2021-2027 
Regiunea Sud-Est este situată în partea de Sud-Est a României și se invecinează la nord cu Regiunea Nord-Est, 
la vest cu Regiunea Centru, la Sud-Vest cu Regiunea Sud-Muntenia și Regiunea Bucuresti-Ilfov, la sud cu 
Bulgaria, la est cu Republica Moldova, Ucraina și țărmul Mării Negre. 
 
Regiunea de Sud Est reprezintă din punct de vedere geografic și istoric locul de confluență dintre Moldova, 
Muntenia și Dobrogea. Ea cuprinde județele Buzău, Vrancea, Brăila, Galați, Constanța, Tulcea. Are o suprafață 
de 35762 km² și este a doua regiune ca întindere din România. 
 
Are toate formele de relief de la formațiunile muntoase (Carpații si Subcarpații de Curbură, munții Măcinului, 
până la Câmpia Română și Delta Dunării). Economia regiunii este alcătuită din ramuri cu caracter tradițional: 
agricultura, comerțul, turismul, serviciile, cât și industria care a înregistrat în ultimii ani un declin economic 
pronunțat determinat de restructurarea industrială). 
 
Procesul de planificare a dezvoltării la nivel regional oferă o bază strategică esenţială pentru includerea 
măsurilor şi a proiectelor implementate la nivel regional în viitoarele programe de finanţare indiferent de 
sursele de finanţare ale acestor programe. 
 
ADR Sud-Est, împreună cu reprezentanţi ai organizaţiilor relevante în domeniul dezvoltării regionale, 
elaborează Planul de Dezvoltare Regională (PDR) ca baza pentru fundamentarea strategiei naţionale de 
dezvoltare regională şi a documentelor de programare necesare pentru următoarea perioadă de programare 
2021- 2027. 
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Planul de Dezvoltare Regionala (PDR) 2021-2027 al regiunii Sud - Est va fi un instrument care să susţină 
includerea în strategiile naţionale a obiectivelor de investiţii ce vor contribui la dezvoltarea socio-economică a 
regiunii, să fundamenteze domeniile de intervenţie şi necesarul de finanţare din fonduri europene în perioada 
următoare de programare şi să cuprindă un portofoliu de proiecte strategice cu impact regional şi local. 
 
PDR reprezintă instrumentul prin care regiunea, plecând de la analiza socio-economică regională şi având 
drept cadru obiectivele tematice, priorităţile de investiţii şi acţiunile cheie prevăzute de proiectele de 
regulamente privind fondurile europene, îşi promovează priorităţile şi nteresele în domeniul economic, social, 
etc, reprezentând în acelaşi timp contribuţia regiunii la elaborarea Strategiei Naţionale de Dezvoltare 2021-
2027. 
 
Obiectivul General al Regiunii Sud-Est este promovarea dezvoltării durabile ṣi îmbunătăţirea calităţii vieţii 
populaţiei astfel încât aceasta să devină o regiune competitivă pe termen lung ṣi atractivă pentru investiţii, cu 
valorificarea patrimoniului de mediu, a resurselor umane superior calificate, crearea de noi oportunităţi de 
ocupare a forţei de muncă ṣi creṣterea semnificativă a PIB-ului regional până în 2027. 
 
Programul Operaţional Regional pentru regiunea Sud-Est 2021-2027, este un document strategic de 
programare care acoperă domeniile: specializare inteligentă și inovare, IMM-uri, digitalizare, eficiență 
energetică, dezvoltare urbană, mobilitate și conectivitate, biodiversitate, infrastructura educațională, turism 
și cultură/patrimoniu cultural. Luând în considerare nevoile naționale, regionale şi locale, obiectivele specifice 
selectate și Acțiunile/Tipurile de proiecte susțin Strategia programului pentru dezvoltarea durabilă și 
echilibrată a regiunii. Proiectele finanţate au potenţialul de a contribui la îmbunătăţirea infrastructurii verzi, 
prin adoptarea unor soluţii care să permită reducerea amprentei ecologice a componentei antropice. 
Adoptarea unor soluţii compatibile cu principiile infrastructurii verzi contribuie totodată la îmbunătăţirea 
condiţiilor de viaţă ale comunităţilor locale, prin asigurarea menţinerii condiţiilor ecologice optime.  
 
Programul Operaţional Regional pentru regiunea Sud-Est 2021-2027, care face obiectul negocierii cu Comisia 
Europeană, va fi implementat în conformitate cu prevederile cadrului strategic comun european 2021-2027 şi 
ale Regulamentelor europene aferente. Programul nu prezintă conexiune cu alt program operațional pe 
același sector (nu există subordonare ierarhică). Pe de altă parte, pot fi identificate legături orizontale și sinergii 
cu programe operaționale privind alte sectoare la același nivel – PODD, POT, POCID, POCU, POS 
 
Ca obiective Specifice, Strategia de Dezvoltare a Regiunii Sud-Est își propune: 

- Dezvoltarea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate  
- Fructificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor și al guvernelor  
- Impulsionarea creșterii și competitivitatii IMM-urilor  
- Fructificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor și al guvernelor  
- Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră  
- Îmbunătățirea protecției naturii și a biodiversității, a infrastructurii verzi în special în mediul urban și 

reducerea poluării  
- Promovarea mobilității urbane multimodale sustenabile  
- Dezvoltarea unei mobilități naționale, regionale și locale durabile, reziliente în fața schimbărilor 

climatice, inteligente și inter-modale, inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T și a mobilității 
transfrontalier  

- Îmbunătățirea accesului la servicii de calitate și favorabile incluziunii în educație, formare și învățarea 
pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii  

- Favorizarea dezvoltării integrate sociale, economice și de mediu la nivel local și a patrimoniului 
cultural, turismului și securității în zonele urbane  

- Favorizarea dezvoltării integrate sociale, economice și de mediu la nivel local și a patrimoniului 
cultural, turismului și securității în afara zonelor urbane  
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Comuna Cilibia, parte a judetului Buzău, judeţ ce aparține de Regiunea Sud-Est, își propune in Strategia de 
Dezvoltare Locală a comunei Cilibia pentru perioada 2021 – 2027 direcţiile de dezvoltare ale obiectivelor 
Planului de Dezvoltare Regională Sud - Est 2021-2027. 
 
Reprezentanţii comunei Cilibia doresc ca prin proiectele propuse şi implementate să contribuie la dezvoltarea 
socio-economice a regiunii Sud - Est. Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Cilibia pentru perioada 2021 – 
2027 va avea aceiaşi structură standard ca şi metodologia Planului de Dezvoltare Regională 2021-2027, 
transmisă de către Ministerul Dezvoltarii Regionale şi Administratiei Publice, şi anume: 

1. Introducere 
2. Profil socio-economic al comunei. Disparităţi locale. 
3. Analiza SWOT 
4. Strategia de dezvoltare locală 
5. Estimarea necesităţilor de finanţare 
6. Indicatori de realizare a obiectivelor strategiei 
7. Sistemul de implementare 
8. Monitorizarea 
9. Procesul partenerial 
10. Sinteza evaluarii strategice de mediu 
11. Lista indicativă a proiectelor strategice. 

 

1.5 Noutăţi privind fondurile europene 
Făcând o analiză punctuală, comparativă între perioada 2007-2013 şi 2014-2020 observăm că apar noutăţi în 
ceea ce priveşte diversele sectoare ale fondurilor europene. 
 
Noutăți în materie de creștere economică, locuri de muncă și coeziune 

▪ Fondul european de ajustare la globalizare va continua să ofere sprijin pentru lucrătorii disponibilizaţi 
ca urmare a unor schimbări structurale majore. În plus, acest fond își va extinde domeniul de aplicare 
pentru a reduce impactul noilor acorduri comerciale asupra agricultorilor. 

 
Noutăți în materie de cercetare și inovare 

▪ Cele mai importante trei programe de finanţare pentru cercetare și dezvoltare (Programul pentru 
competitivitate și inovare, Al șaptelea program-cadru și Institutul European de Inovare și Tehnologie) 
vor fi reunite într-un cadru strategic comun, Orizont 2020, pentru a elimina fragmentarea și pentru a 
evita suprapunerile. 

▪ Schemele de finanţare vor fi standardizate și simplificate. De asemenea, pentru toate schemele de 
finanţare va exista un set unic de reguli privind participarea, auditul, structurile de sprijin, difuzarea 
rezultatelor și schemele de rambursare. În ceea ce privește finanţarea, instrumentele financiare 
inovatoare vor ajuta la mobilizarea investițiilor private precum parteneriatele public-privat. 

 
Noutăți în materie de agricultură și mediu 

▪ Ecologizarea a 30 % din plățile directe către fermieri: pentru a se asigura că politica agricolă comună 
(PAC) contribuie la îndeplinirea de către UE a obiectivelor de mediu și a celor legate de politica 
climatică, 30 % din plăţile directe vor fi condiţionate de respectarea unei serii de cele mai bune practici 
în materie de mediu, în plus faţă de obligaţiile în materie de ecocondiţionalitate existente; 

▪ Convergența plăților: nivelurile ajutorului direct acordat pentru fiecare hectar vor fi adaptate 
progresiv (ţinând seama de diferenţele care există în continuare în ceea ce privesc nivelurile de 
salarizare și costurile de producţie) pentru a se asigura o repartizare mai echitabilă a plăţilor directe 
între fermierii europeni. Până în 2020, statele membre cu plăţi directe mai mici de 90 % din media UE 
ar trebui să reducă diferenţa dintre nivelul actual și 90 % din media UE cu o treime. 
Aceastăconvergenţă va fi finanţată în mod proporţional de statele membre al căror nivel de plăţi 
directe se situează peste media UE; 
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▪ Plafonarea nivelului plăţilor directe prin limitarea nivelului de bază al ajutorului direct pentru venit de 
care pot beneficia exploataţiile agricole de dimensiuni mari, ţinând seama, în același timp, de 
economiile de scară ale unor structuri mai mari și de locurile de muncă directe pe care le generează 
acestea. Propunerea va permite reutilizarea economiilor în cadrul alocării bugetare pentru dezvoltare 
rurală și, prin urmare, menţinerea acestora în pachetele financiare ale statelor membre care au 
realizat aceste economii; 

▪ Alocarea fondurilor de dezvoltare rurală se va baza pe criterii mai obiective și va fi mai bine orientată 
către îndeplinirea obiectivelor acestei politici. Acest lucru va asigura un tratament mai echitabil al 
agricultorilor care desfășoară aceleași activităţi. 

 
Noutăți în materie de mediu și politici climatic 

▪ Prioritățile aferente politicii de mediu și politicile climatice vor fi „integrate” în toate instrumentele-
cheie de finanțare ale UE, printre care se numără coeziunea, agricultura, afacerile maritime și 
pescuitul, cercetarea și inovarea, precum și în programele de asistenţă externă; 

▪ Obiectivul este mărirea până la cel puțin 20 % a ponderii cheltuielilor legate de politicile climatice, prin 
intermediul contribuţiilor acordate de la diversele domenii de politică, sub rezerva unor date 
concludente rezultate în urma evaluărilor impactului. Această abordare va contribui, de asemenea, la 
evitarea unei creșteri a numărului de programe și la reducerea la minimum a sarcinii administrative; 

▪ Programul LIFE+ va fi continuat și va include mai multe acţiuni în domeniul climatic. Un subprogram 
consacrat politicilor climatice se va axa pe proiecte-pilot și pe proiecte demonstrative la scară mică. 
Vor fi utilizate proiecte integrate, de exemplu, pentru a promova strategii transfrontaliere de adaptare 
în zonele predispuse la inundaţii. Gestionarea viitorului program ar trebui să rămână centralizată, dar 
unele sarcini ar putea fi delegate unei agenţii executive existente. 

 
Noutăți în materie de justiție, sănătate și securitate 

▪ Instrumentul financiar de protecție civilă (IFPC) va fi reînnoit pentru a răspunde diferitelor aspecte 
legate de gestionarea dezastrelor, și anume un răspuns mai coerent și mai bine integrat în cazuri de 
urgenţă, o mai bună pregătire pentru gestionarea dezastrelor și acţiuni inovatoare pentru reducerea 
riscului apariției dezastrelor; 

▪ În domeniul afacerilor interne, numărul fondurilor va fi limitat la două: Fondul pentru migraţie și azil 
și Fondul pentru securitatea internă. Ambele fonduri vor avea o dimensiune externă pentru a asigura 
continuitatea finanţării, începând în UE și continuând în ţări terţe; 

▪ Comisia prevede, de asemenea, o trecere de la programarea anuală la o programare multianuală, 
axată pe obţinerea de rezultate, reducându-se astfel volumul de muncă administrativă a tuturor 
actorilor implicaţi; 

▪ Diferitele programe existente în domeniul justiţiei vor fi reunite în cadrul unui program „Justiție” și a 
unui program „Drepturi și cetățenie” pentru a simplifica sistemul de finanţare și pentru a spori 
coerenţa, consecvenţa tuturor activităţilor finanţate; 

▪ Noul program „Sănătate pentru creștere” va fi orientat către acţiuni cu o valoare adăugată clară a UE, 
în conformitate cu priorităţile Strategiei Europa 2020. Scopul principal este să se colaboreze cu statele 
membre pentru a proteja cetăţenii de ameninţările transfrontaliere la adresa sănătăţii, a spori 
viabilitatea sistemului de servicii de sănătate și a îmbunătăţi sănătatea populaţiei, încurajând în același 
timp inovarea în domeniul sănătăţii. 

 
Noutăți în materie de finanțare a bugetului UE 

▪ Se propune o reformă a sistemului de resurse proprii, care constă în eliminarea actualei resurse proprii 
bazate pe TVA și în crearea a două noi resurse proprii, respectiv una bazată pe o parte din încasările 
unei taxe pe tranzacțiile financiare (TTF), iar cealaltă pe veniturile provenite din taxa naţională pe 
valoarea adăugată. Scopul nu este majorarea bugetului UE, ci contribuirea la eforturile naţionale de 
consolidare bugetară, prin reducerea contribuțiilor directe de la bugetele statelor membre. 
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Modificările propuse vor simplifica, de asemenea, contribuţiile existente la buget și vor consolida 
legătura dintre politicile UE și finanţarea UE; 

▪ La 28 septembrie 2011, s-a propus o directivă privind TTF a UE. TTF se va aplica pe teritoriile celor 27 
de state membre și nu va acoperi tranzacţiile efectuate de persoane fizice sau de întreprinderile mici 
și mijlocii (IMM-uri), cum ar fi împrumuturile ipotecare, împrumuturile bancare contractate de IMM-
uri sau contractele de asigurare. Nu se vor impozita nici tranzacţiile de schimb valutar, nici majorările 
de capital efectuate de către întreprinderi sau organisme publice. O astfel de taxă există deja în 10 
state membre, dar acţiunea la nivelul UE este mai adecvată pentru a se evita denaturarea și pentru a 
reduce fragmentarea pieţei interne. Estimările preliminare indică faptul că în întreaga UE veniturile 
generate de această taxă ar atinge anual 57 miliarde EUR, în funcţie de reacţiile pieţei. O parte din 
venituri ar putea fi folosite ca resurse proprii pentru bugetul UE, ceea ce ar duce la reducerea 
contribuţiilor naţionale la bugetul UE și la diminuarea presiunii exercitate asupra bugetelor naţionale. 
Noua resursă proprie bazată pe TVA va crea o legătură reală între nivelul naţional și nivelul UE și va 
stimula armonizarea suplimentară a sistemelor naţionale de TVA. Aceasta va oferi UE venituri 
semnificative și stabile la costuri administrative și de asigurare a conformităţii limitate pentru 
administraţiile naţionale și întreprinderi. 

 
Acestor priorităţi internaţionale şi naţionale tematice li se adăugă componenta teritorială, care trebuie 
urmărită ca o prioritate orizontală. Această componentă teritorială este cea care va fi analizată în strategia de 
dezvoltare locală, pentru a fundamenta şi justifica cererile de finanţare pentru atragerea ulterioară de resurse 
nerambursabile din diferite fonduri special. 
 

1.6. Concepte de bază privind dezvoltarea locală 
 
1.6.1 Agenţii dezvoltării economice locale 
 

Public Privat Non-guvernamentale 

Autoritatile locale incluzand 
departamentele tehnice 

Corporatiile Liderii comunitatilor 

Autoritatile regionale sau 
districtuale 

Patronatele Asociatiile de locatari 

Consiliile sectoriale si autoritatile 
aferente 

 

Bancile si alte societati 
financiare 

Organizatiile de servicii comunitare 

Institutii de cercetare si studii 
aprofundate 

Camerele de Comert Institutii educationale locale 

 Asociatiile profesionale Institutii religioase locale 

 
Intreprinderile mici si mijocii 

si microintreprinderile 

Alte organizatii nonguvernamentale 
(de ex. Reprezentantii: minoritatilor, 

persoanelor cu handicap sau altor 
categorii de persoane defavorizate 

 Alte grupuri de afaceri 
Organizatiile ce trateaza problemele 

mediului inconjurator, intereselor 
culturale, artelor, intereselor istorice 

 
Institutii educationale 

private 
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a) Întreprinderile 
Întreprinderile au un rol dublu în dezvoltare, atât în calitate de beneficiar al progresului localităţii, cât şi în 
calitate de entitate ce contribuie activ la bunăstarea bugetului local prin plata impozitelor, prin crearea şi 
menţinerea unor noi locuri de muncă pentru populaţie, prin asigurarea unor noi bunuri şi servicii. 
 
Închiderea unor astfel de întreprinderi a însemnat adevarate tragedii în anumite localităţi, de exemplu fabrici 
şi uzine care asigurau sute de locuri de muncă. Tot personalul angrenat într-o asemenea întreprindere are 
asigurată o stabilitate financiară. 
 
Alte forme de contribuţie a grupurilor industriale sunt: 

• participările acestora în parteneriate la diverse iniţiative locale, civice şi economice, 
• sprijin tehnic şi logistic, 
• inovare şi progres tehnologic pe care le aduc ca aport comunităţii, etc. 

 
b) Colectivităţile locale 
Populaţia unei localităţi influenţează mult prezentul şi viitorul acesteia, fie ca vorbim de implicarea ei 
financiară, culturală sau ştiinţifică. Prin colectivitate locală se înţelege acea populaţie care trăieşte şi îşi 
desfăşoara activitatea într-un spaţiu precis, care iniţiază politici de dezvoltare în localitate. Ele sunt in mod 
esenţial apanajul regiunilor, care au un rol fundamental în atribuirea anumitor ajutoare, Totuşi, în acţiunea 
economică, rolul lor este unul timid, activitatea lor principală fiind implicarea activă în viaţă localităţii prin idei, 
propuneri. 
 
c) Administrația centrală - Politicile locale ale statului 
Între principalele atribuţii ce pot influenţa viaţa localităţii pot fi precizate: amenajarea teritoriului, ca linie 
directoare în vederea obţinerii unei mai bune repartiţii a oamenilor şi activităţilor în teritoriu. Se discută din 
ce în ce mai des de o regionalizare a României începând cu anul 2016. Aceasta va influenţa cu siguranţă 
localităţile fie ele mici fie mari, deoarece regionalizarea se va răsfrânge asupra cetăţenilor prin schimbari la 
nivelul organizării primăriilor, prin posibila comasare a mai multor localităţi mici, prin înfiinţarea unor noi 
centre regionale pentru anumite autorităţi naţionale şi prin reducerea sau înfiinţarea a noi locuri de muncă în 
companiile sau instituţiile naţionale. 
 
În plus, statul dispune şi de un aparat statistic adecvat si adaptat urmăririi dezvoltării locale, studii 
comparative, previziuni pe termen lung, viziune din afară, care este uneori mai obiectivă. 
 
d) Camerele de comerţ şi industrie 
Ocupă un loc aparte, ele având rolul de a coopera cu colectivităţile locale dar şi cu ceilalţi agenţi independenţi 
de puterea publică. Ele dispun de autonomie financiară, graţie încasărilor fiscale şi parafiscale (de exemplu 
cotizaţiile membrilor). Funcţiile acestor instituţii sunt de natură consultativă şi de informare si ele pot contribui 
la formarea profesională, stabilirea de contacte, orientarea întreprinderilor şi a persoanelor fizice spre noi 
oportunităţi de dezvoltare. Ele sunt cele care asigură o bună comunicare între cetăţeni, persoane juridice şi 
economie. 
 
e) Uniunea Europeană 
Începând cu 1 ianuarie 2007 Uniunea Europeană este cel mai nou factor şi influent actor in dezvoltarea locală. 
Uniunea Europeană are ca principală îngrijorare în acest sens, diversitatea situaţiilor de dezvoltare economica 
locală şi micşorarea disparităţilor la nivelul localităţilor, regiunilor şi statelor membre. Interesul Uniunii 
Europene este de a reduce deficitele de dezvoltare şi de a veghea la respectarea regulilor de concurenţă. UE 
investeşte enorm şi în dezvoltarea unor puncte care nu ţin neapărat de dezvoltarea regională dar care au 
impact substanţial asupra ei (infrastructuri, reţele, euroghişee). Uniunea Europeană asigură în România un 
buget nou, care utilizat corect, poate asigura progresul României în perioada următoare. 
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1.6.2 Relaţiile dintre agenţii dezvoltării locale 
Una dintre cele mai importante posibilităţi de a crea relaţii între agenţii dezvoltării locale este crearea unui 
parteneriat public-privat. Parteneriatul public- privat, o formă particulară a acestei cooperări, este procesul 
prin care sectorul public si cel privat sunt incitate să colaboreze la cercetarea, elaborarea şi punerea în practică 
a unor soluţii care nu ar avea şanse de reuşită în ipoteza în care sectorul public şi cel privat s-ar cantona fiecare 
pe un drum solitar. Ceea ce poate fi însă problematic este interesul şi perspectiva care sunt diferite la cele 
două sectoare iar pentru un parteneriat viabil trebuie satisfăcute şi unele şi altele. Sectorul public urmăreşte 
un interes general iar cel privat unul particular. Rezultă că proiectul de parteneriat public privat trebuie să 
urmărească punctul de întâlnire al celor două interese. 
 
Interesant este că cei doi posibili actori ai unui parteneriat public privat au anumite caracteristici - pentru 
sectorul public finanţarea provine din fiscalitate iar răspunderea se concretizează prin vot, deci e tot de natură 
politică, pentru privat domină logica pieţei, pierderile urmând a fi contabilizate în exploatare şi în pierderea 
rentabilităţii firmei. 
 
Orice astfel de parteneriat urmăreşte două dimensiuni: dimensiunea politică (cu cât parteneriatul este mai 
complex presupune un capital de investiţie mai important, aranjamente instituţionale noi, perturbări ale 
rutinei vieţii şi cu atât este mai necesară fundamentarea civică a procesului) şi dimensiunea operaţională 
(există mai multe forme a unui astfel de parteneriat: iniţiativă privată în interes public, iniţiativa administraţiei 
publice pentru a susţine o iniţiativă a unui agent economic sau joint venture). (Acord contractual prin care mai 
multe persoane convin sa realizeze o activitate economica supusa unui control conjugat (concomitent). 
Controlul unei activitati economice este conjugat atunci când el este exercitat, in mod colegial, in virtutea unui 
acord contractual. Nici unul dintre antreprenori nu este in măsură sa controleze, in mod unilateral, activitatea 
intreprinderii de tip joint-venture.) 
 

1.6.3 Sectoare ale dezvoltării locale 
 
a) Economie şi piaţă 
Fiecare comunitate prezintă condiţii locale unice care favorizează sau frânează dezvoltarea economică. Aceste 
atribute locale stau la baza formulării strategiei de dezvoltare economică care este elaborată pentru a 
îmbunătăţii competitivitatea locală. Pentru a crea competitivitate, fiecare comunitate trebuie să stabilească 
care sunt problemele actuale (punctele slabe), problemele potenţiale (generate de ameninţările identificate), 
punctele de sprijin în abordarea viitorului (punctele tari) şi condiţiile favorabile ce merită a fi exploatate 
(oportunităţile). 
 
Viziunea privind Economia şi piaţa trebuie sa includă protecţia mediului, transferal producţiei către servicii, 
dimensiunea socială şi cea a resurselor umane, precum şi dezvoltarea teritoriului. 
 
b) Protecţia mediului 
Protecţia mediului înseamnă protejarea capacităţii teritoriale de a menţine viaţa în toată diversitatea ei, de a 
respecta limitarea resurselor, şi nu în ultimul rând promovarea producţiei şi a consumului durabil asigurând o 
creştere economică fără a degrada mediul înconjurător. Din păcate în ultima decadă protecţia mediului a fost 
un capitol neglijat în mare parte de autorităţile locale în favoarea unei dezvoltări economice. Acest lucru nu 
poate continua însă. 
 
c) Dezvoltare socială 
Un proces de dezvoltare locală de succes trebuie să abordeze discriminarea şi inegalităţile care afectează 
bărbaţii şi femeile, tinerii sau bătrânii, minorităţile etnice sau persoanele cu dizabiilităţi. Nicio persoană nu ar 
trebui să fie dezavantajată de caracteristicile pe care le are din naştere şi pe care le poate influenţa cu 
dificultate pentru a le schimba. Fiinţele umane, indiferent de sex, vârstă, religie, etnicitate au şanse egale în 
ceea ce priveşte dezvoltarea personală şi accesul la servicii publice, îngrijiri medicale, educaţie, apă şi 
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canalizare, locuri de muncă sau locuinţe. Fără egalitate între locuitorii săi, o localitate nu poate asigura o 
dezvoltare locală durabilă, aceasta fiind afectată sau chiar oprită. În multe ţări dezvoltate putem vedea o 
corelaţie evidentă între creşterea economică şi egalitatea de şanse pe piaţa forţei de muncă. 
 
d) Educaţie şi formare 
Educația și formarea fac parte din componentele de bază ale dezvoltării locale. Educația este procesul prin 
care se asigură dezvoltarea continuă a populației și care conduce la creșterea economică, dezvoltare socială și 
în cele din urmă chiar și la protecția mediului. Viziunea educației pentru următoarea perioadă, viziune propusă 
de UNESCO pentru o dezvoltare durabilă, este aceea a unei lumi în care oricine are acces la valori, 
comportamente și stiluri de viață ce asigură o dezvoltare durabilă. Acest lucru poate fi obținut printr-o mai 
bună comunicare cu Inspectoratele Școlare Județene și printr-o mai bună comunicare între elev-profesor-
părinte-școală. Este de asemenea utilă promovarea cursurilor de perfecționare sau a trainingurilor specifice 
domeniilor de activitate. Societatea civilă are un rol deosebit de important în a ghida generațiile tinere spre o 
educație propice secolului XXI și de a reorienta generațiile mai în vârstă spre noile posibilități existente pe 
piața muncii datorită condițiilor tehnice și progresului existent în prezent în întreaga lume. 
 
e) Ştiinţă şi cercetare 
Ştiinţa şi cercetarea sunt pivoți, atât pentru societate, cât și pentru organizații și agenții economice. Planificate 
bine, cele două elemente pot asigura valoare adăugată într-o perioadă scurtă de timp, pot asigura un nivel de 
trai mai bun. Cercetarea este un proces creativ intelectual care descoperă noi soluții pentru probleme 
existente sau inventează noi procese pentru a asigura comfortul și o înlesnire a procedurilor și a serviciilor. 
Dezvoltarea unei națiuni și implicit a unei regiuni depinde în totalitate de tehnologia pe care o are la dispoziție 
 

1.7 Capacitatea de absorbție a fondurilor nerambursabile 
Un subiect foarte dezbătut în legatură cu fondurile europene se referă la capacitatea de absorbție. S-au făcut 
numeroase analize în această direcție, încercându-se să se măsoare capacitatea de absorbție și să se compare 
cu gradul de absorbție al altor state. Unul dintre studiile realizate chiar pentru Directoratul pentru Politica 
Regională al Comisiei Europene DG Regio (2002) arată că exista trei factori care influențeaza în mod decisiv 
capacitatea de absorbție: 

▪ situatia macroeconomică, 
▪ situatia cofinanțării, 
▪ capacitatea administrativă. 

Considerăm că un al patrulea indicator al capacității de absorbție este maturitatea întregii societăți în ceea ce 
privește managementul proiectelor, al programelor și al portofoliilor de proiecte. Am putea sesiza la finalizarea 
implementării proiectelor, că avem o absorbție de 100 %, dar impactul preconizat nu este cel așteptat, iar 
dezvoltarea la nivel comunitar nu este așa cum ne am propus. Situația ar fi cea mai costisitoare în sensul că ar 
crea o aparență de succes și ar exercita o povară asupra cheltuielilor publice (prin necesitatea asigurării 
cofinanțării). 
 
Etapele în accesarea fondurilor europene sunt: 

▪ elaborarea strategiei de dezvoltare a judeţului/localităţii, identificarea şi prioritizarea proiectelor; 
▪ consultarea factorilor interesaţi (a publicului) pe parcursul acestui proces; 
▪ dezvoltarea proiectului (fie apelând la o firmă specializată, selectată în urma unui proces de achiziţie 

publică, fie cu resursele umane proprii ale instituției solicitante); 
▪ găsirea unei surse de finanțare; 
▪ completarea şi depunerea Cererii de finanţare; 
▪ evaluarea şi selecţia; 
▪ îndeplinirea condiţiilor pre-contractuale (în special în cazul proiectelor de infrastructuri); 
▪ semnarea Contractului de finanţare; 
▪ implementarea proiectului; 
▪ evaluare şi auditarea proiectului. 
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În cazul proiectelor de infrastructură, care implică o documentaţie laborioasă, odată identificat un proiect, 
pentru dezvoltarea acestuia se parcurg următorii paşi: 

▪ realizarea unui studiu de prefezabilitate (recomandabil pentru proiecte cu valori mari și soluții tehnice 
diferite); 

▪ elaborarea caietului de sarcini pentru realizarea studiului de fezabilitate; 
▪ atribuirea contractului pentru realizarea studiului de fezabilitate; 
▪ elaborarea studiului de fezabilitate, inclusive analiza cost-beneficiu; 
▪ elaborarea bugetului; 
▪ elaborarea studiului de impact asupra mediului de către o firmă de specialitate, dacă este cazul; 
▪ aprobarea studiului de fezabilitate.; 
▪ elaborarea cererii de finanțare pe baza studiilor efectuate de către o firmă de consultanță sau cu 

resurse proprii, dacă este cazul; 
▪ elaborarea altor documente, dacă este cazul (strategie de marketing, strategie de vizitare, matricea 

cadru logic etc.); 
▪ completarea dosarului proiectului cu celelalte documente solicitate care țin de beneficiar; 
▪ depunerea proiectului. 

 
Principalele etape în verificarea, evaluarea şi selecţia proiectelor sunt: 

▪ verificarea conformităţii administrative; 
▪ verificarea eligibilităţii (solicitantului, proiectului); 
▪ evaluarea tehnică şi financiară; 
▪ evaluarea strategică (nu în toate cazurile). 

 
Criteriile posibile de evaluare se pot referi la: 

▪ relevanţa proiectului faţă de obiectivele programului, axei, domeniului, măsurii pentru care a fost 
depus spre finanţare; 

▪ calitatea soluţiei tehnice; 
▪ maturitatea proiectului; 
▪ durabilitatea (sustenabilitatea) proiectului; 
▪ capacitatea solicitantului de a implementa, opera şi întreţine proiectul. 

 
1.8 Metodologie privind elaborarea strategiei de dezvoltare locală a comunei Cilibia 
Necesitatea adaptării spaţiului românesc la cerinţele UE se răsfrânge prin necesitatea fiecărei autorităţi locale 
de a se adapta la cerinţele UE. Lucrarea prezentă analizează elementele specifice comunei Cilibia, atât din 
punct de vedere economic, social, al infrastructurii, cât şi din punct de vedere al resurselor umane şi al 
teritoriului. Pornind de la angajamentele pe care România şi le-a asumat pentru perioada 2014-2020, strategia 
de dezvoltare locală comunei Cilibia îşi propune o dezvoltare durabilă a localităţii în contextual European 
favorabil. 
 
Strategia are la bază informaţii obţinute atât de la Institutul Naţional de Statistică, de la Uniunea Europeană 
cât şi informaţii obţinute în urma unor studii, rapoarte, cercetări, strategii şi norme locale, județene, regionale, 
naţionale şi europene. A fost de asemenea implicată populaţia comunei, angajaţii din Primăria Comunei Cilibia 
prin întâlniri cu liderii de opinie, întâlniri cu oamenii de afaceri locali, chestionare, studii.  
 
Pentru o punere în practică adecvată a strategiei, trebuie respectate următoarele condiții: 

▪ acordul şi susţinerea din partea consiliului local şi a comunităţii; 
▪ susținerea din partea sectorului privat, îndeosebi a componentei economice; 
▪ informarea permanentă a comunităţii cu privire la progresul punerii în aplicare; 
▪ monitorizarea permanentă stadiului atingerii obiectivelor propuse. 
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Cele şapte caracteristici ale strategiilor sunt următoarele (CSaTH M., 1993): imagine asupra viitorului, 
creativitate, flexibilitate, activitate, create pentru acţiune, orientare spre schimbare, orientare spre un câştig 
durabil. O strategie nu doar reacţionează la schimbări, prin faptul că ia în considerare influenţele diferiţilor 
factori interni şi/sau externi ai regiunii ţintă, dar conţine si elemente proactive, construind posibile planuri şi 
programe ce urmează a fi aplicate pentru diferite situaţii ce ar apare pe parcurs. Principiul acţiunii care stă la 
baza unei strategii de dezvoltare se datorează faptului că ea este compusă de programe, a căror aplicare 
implică acţiune concretă direcţionată spre îmbunătăţirea situaţiei regiunii ţintă. Orientarea spre schimbare 
reiese din faptul că strategiile urmăresc elaborarea unui pachet de programe care, odată implementate, să 
ducă la schimbare pe plan social, la o mai bună valorificare a potenţialului local, precum şi orientarea 
activităţilor de dezvoltare în concordanţă cu procesele înregistrate pe plan local. 
 
Strategia de dezvoltare locală a comunei Cilibia s-a realizat la iniţiativa autorităţilor locale, în contextul în care 
cadrul de dezvoltare aplicat până acum se rezuma doar la Planului Urbanistic General. Cu alte cuvinte era 
vorba de o viziune strict tehnică, limitată la perspectiva amenajării teritoriului, ce s-a dovedit insuficientă 
pentru coordonarea eforturilor de rezolvare a problemelor din ce în ce mai complexe şi multisectoriale ale 
comunei. 
 
Noua abordare, prin intermediul Strategiei, permite administraţiei publice si celorlalţi actori locali (cetăţeni, 
societăţi comerciale etc.) să îşi planifice actiunile, dezvoltarea și afacerile, astfel încât să răspundă nevoilor 
locale şi să valorifice oportunităţile de dezvoltare identificate de Strategie. 
 
Pentru a asigura eficienţa eforturilor de elaborare a Strategiei, s-a optat pentru o metodologie precisă, care a 
inclus elemente importante de implicare directă a comunităţii locale, prin solicitarea de puncte de vedere, 
chestionare, interviuri, plecând de la premizele ca reprezentanţii şi liderii locali au interesul, bazele şi 
cunoştinţele necesare pentru a reprezenta diversele interese locale. Lipsa exerciţiului democratic de implicare 
constructivă în viaţa comunităţii şi unicitatea acestui gen de activitate în comună, a făcut dificilă realizarea 
acestui aspect metodologic. Astfel, elaborarea Strategiei de dezvoltare locală a presupus un efort asumat de 
către autoritatea executivă de la nivel local - primar, cu sprijinul echipei de consultanţă. 
 
Procesul de elaborare a strategiei a cuprins urmatoarele etape: 
 

1.8.1. Colectarea datelor şi analiza acestora 
În această etapă s-a urmărit evaluarea şi nevoilor pieţei forţei de muncă, baza economică a localităţii, analiza 
capacităţii instituţionale locale, premisele dezvoltării economice locale. Aceste informaţii au  obţinute  fie  
direct  de  la  beneficiarii  strategiei  (angajaţii  Primăriei  şi  locuitorii comunei Cilibia) şi din surse statistice 
oficiale. Pentru această etapă principalul tip de activitate este culegerea datelor care să permită o diagnoză 
cât mai clară a spa ţiului pentru care s-a elaborat planul de dezvoltare locală. 
 
Pentru aceasta s-au urmărit elemente fizico-geografice (forme de relief, plasare geografică, factori de risc 
natural, zone naturale protejate etc), populaţie (mărimea populaţiei, densitatea, evoluţia şi factori de creştere 
ai populaţiei), locuinţele (dotarea locuinţelor cu apă şi gaze naturale, vechimea şi siguranţa locuinţelor, 
materialele de construcţie folosite etc), echiparea localităţii în sistem centralizat (apă, iluminat public, gaze 
natural, racordarea la reţele de telefonie, acces la căile de transport publice sau private), sociale 
(învăţământ, comunicaţii, mortalitate infantilă etc), mediu şi ecologie (apă, aer, sol, păduri). S-a urmărit de 
asemenea şi identificarea atractivităţii localităţii din punct de vedere al turismului, a posibilităţilor de 
petrecere a timpului liber, s-au identificat spaţiile verzi şi evenimentele culturale anuale sau specifice zonei. 
Această cercetare s -a realizat cu aportul important al întregii echipe locale constantându-se dificultăți, în 
principal, datorită  lipsei  de  integrare  și  coordonare  a  informațiilor  locale,  precum  și  lipsei  unui  mod 
sistematic   și  computerizat  de  arhivare  a  datelor  care  să  faciliteze  sortarea   și  aranjarea 
multicriterială a acestora. 
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Tot în această etapă se urmăreşte şi analiza şi monitorizarea agenţilor de dezvoltare locală (instituţii publice, 
organizaţii non-guvernamentale, întreprinzători privaţi, biserica, şcoala etc). Tehnica folosită a fost aceea a 
anchetei sociologice. Astfel aflăm atât gradul de implicare al agenţilor enumeraţi pentru bunul mers al 
localităţii dar şi imaginea pe care aceştia o au la nivelul localităţii şi în exteriorul ei. 
 
Culegerea datelor s-a făcut  prin  observaţii  pe  teren,  interviuri,  dezbateri publice. La finalul primei etape se 
poate face analiza SWOT a localităţii, piatra de temelie pentru elaborarea strategiei viitoare a localităţii. 
 

1.8.2. Stabilirea strategiei de dezvoltare locală 
Analiza SWOT evidenţiază punctele forte (Strengths), slabe (Weaknesses), oportunităţile (Opportunities) şi 
ameninţările (Threats) existente la nivelul comunei Cilibia. Au fost de asemenea identificate forţele externe 
ce ar putea avea fie un efect pozitiv fie negativ în dezvoltarea ulterioară a localităţii. Se obţin aşadar direcţiile 
de dezvoltare locală. 
a) Identificarea obiectivelor strategice de dezvoltare - enumerarea obiectivelor pentru care a fost 

elaborată strategia; menţionarea metodologiei de elaborare şi a agenţilor de dezvoltare locală  implicaţi  
în  procesul  elaborării  strategiei  de  dezvoltare,  precum  şi  identificarea câtorva domenii strategice de 
dezvoltare. Aceste domenii vor fi utilizate cu prioritate şi in identificarea obiectivelor operaţionale; 

b) Obiective operaţionale dezvoltare în teritoriul supus investigaţiei. Programul operativ de dezvoltare 
locală trebuie gândit de către grupul de lucru ca un sistem coerent privind dezvoltarea  localităţii/micro-
regiunii/regiunii.  În alegerea subprogramelor, cel mai important considerent trebuie să fie iniţierea 
unor proiecte de dezvoltare convergente în vederea atingerii obiectivelor stabilite. Condiţia de bază 
pentru dezvoltare locală este păstrarea tradiţiilor economice şi sociale comunitare. Astfel, se ajunge la 
situaţia în care, pe baza realităţii existente se pun bazele dezvoltării durabile a comunităţii. 

 

1.8.3.   Selectarea proiectelor de dezvoltare locală 
În această etapă se analizează posibilele programe sau proiecte de dezvoltare ce vor fi prinse în strategia 
de dezvoltare locală. Ele sunt grupate în mai multe scenarii, funcţie de gradul de implicare a agenţilor 
dedezvoltare, de perioada necesară pentru implementare şi de locul acestora pe agenda persoanelor sau a 
organizaţiilor însărcinate cu implementarea lor. Este obligatorie o discuţie şi o analiză constructivă cu 
autorităţile publice locale, deoarece ele sunt cele care pot da răspuns privitor la fondurile disponibile în 
bugetul local pentru finalizarea proiectelor propuse. Am intrat de asemenea în contact cu serviciile 
deconcentrate ale ministerelor, autorităţi judeţene, companii naţionale care activează pe raza judeţului 
Buzău şi în comuna Cilibia, cu scopul de a alege eventuale propuneri de proiecte ce pot spori şi dezvolta 
localitatea. Selectarea proiectelor are în vedere mai multe aspecte: proiectul să conducă la o îmbunătăţire 
reală a vieţii comunită ții, urmările lui să fie suficient de consistente încât să afecteze o parte importantă 
a comunităţii, să existe sau să poată fi găsite resurse necesare pentru rezolvarea lui. 
 
Această etapă face şi o analiză privitoare la viabilitatea proiectelor propuse, atât din punct de vedere al 
comunităţii dar şi al economiei si al nevoilor populaţiei. 
 

1.8.4.   Construcţia planurilor de acţiune 
Această etapă centralizează informaţiile obţinute în primele trei etape, etape ce ţin mai mult de partea 
strategică. Construcţia planurilor de acţiune pregăteşte planurile de acţiune, precizează toate resursele 
financiare sau de alt tip ce sunt necesare pentru finalizarea fiecărui proiect) fie că este  vorba  de  resurse  din  
bugetul  local,  bugetul  judeţean,  naţional  sau  european  sau  surse financiare externe ale agenţilor 
economici). Deşi în fază iniţială pot fi identificate mai multe posibile scenarii de dezvoltare, în această etapă 
sunt alese acelea care asigură comunei cele mai mari posibilităţi de progres şi de creştere a nivelului de trai 
la nivelul populaţiei. 
 
În vederea atragerii de finanțări nerambursabile, după etapa de prioritizare a nevoilor locale se va analiza 
modul în care obiectivele propuse se corelează cu obiectivele existente la nivelul programelor europene. 
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Primul lucru la care ar trebui să se gândească cei care concep un proiect este cel legat de rezultatele 
obţinute ca urmare a implementării cu succes a proiectului. Proiectul reprezintă un instrument sau oferă 
mijloacele necesare pentru atingerea unor obiective strategice. Dacă proiectele nu sunt văzute în acest mod, 
atunci un proiect încheiat ar putea să nu aibă nici un efect asupra dezvoltării zonei. 
 
Se finalizează de asemenea şi specificaţiile tehnice ale proiectelor (studii ce sunt necesare pentru fiecare 
proiect – de fezabilitate, proiecte tehnice etc., orarul pentru implementarea proiectelor, derularea 
programului financiar). Aşadar putem considera că etapa de construcţie a planurilor de acţiune este o etapă 
de implementare, de verificare şi monitorizare a proiectelor, după ce acestea au fost identificate. 
 

1.9. Scurtă prezentare şi evaluare a strategiei de dezvoltare locală comunei Cilibia 
2014-2020 
Analizând rezultatele implementării Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei Cilibia pentru perioada 2014 – 
2020 observăm că aceasta şi-a atins o parte dintre obiectivele ţintite, urmând ca în perioada 2021-2027 să 
realizeze proiectele care nu s-au implemetat, cât şi noi proiecte. Întârzierea s-a datorat insuficienţei fondurilor 
guvernamentale și a bugetului propriu al comunei. Măsurile care se vor lua pentru susţinerea economiei locale 
in perioada 2021-2027 vor genera fonduri suplimentare pentru Primăria comunei Cilibia. 
 
Dintre proiectele realizate în perioada 2014 – 2020, amintim: 

▪ Construirea sistemului de alimentare cu apă în satele Cilibia, Mânzu și Movila Oii, cu stadiul de 
realizare 75%; 

▪ Construcţia/ reabilitarea/ extinderea sistemelor de alimentare cu apă si canalizare în comună; 
▪ Construire teren de sport multifunctional in cadrul scolii generale din localitatea Cilibia; 

 

• În prezent au fost efectuate studiile de fezabilitate pentru proiectele de alimentare cu apă și 
construcţia/ reabilitarea/ extinderea sistemelor de canalizare în satele Cilibia, Mânzu, Movila Oii 

▪ Până în prezent au fost depuse la APM Buzău 44 de solicitări de obţinere a diverselor acte de 
reglementare (avize pentru planuri si programe, acord de mediu si autorizaţii de m ediu) pentru 
realizarea și funcţionarea parcurilor eoliene, din care două au fost finalizate cu autorizaţie de 
mediu: SC M&M 2008 SRL și SC EOLIAN CENTER SRL. Inclusiv pe teritoriul comunei Cilibia a avut loc 
o asociere în participațiune pentru înfiinţarea unui parc eolian; 

▪ În ceea ce privesc investiţiile în sectorul agro-industrial: morărit, panificaţie, tehnologie pentru 
obţinerea uleiului comestibil nerafinat și a uleiurilor tehnice, tehnologie pentru fabricarea 
nutreţurilor concentrate comuna Cilibia nu a depus niciun proiect și nu a luat nicio măsură pentru 
promovarea acestora; 

▪ Procesul de actualizare a Planului Urbanistic General este in desfășurare; 
▪ În ceea  ce  privește  formarea  continuă  a  funcţionarilor  publici  prin  cursuri  de  instruire generală 

(de ex. ECDL), o parte a angajaţilor Primăriei au beneficiat de astfel de cursuri de formare; 
▪ Modernizarea și reabilitarea reţelei de transport feroviar. Consiliul Judetean Buzău a eliberat 

certificate de urbanism pentu proiecte de reîntregire a BLA pentru 18 distanţe de circulaţie, BLA 
Cilibia – C.A. Rosetti – Făurei, comuna C.A. Rosetti (extravilan). 
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1.10 Actorii implicati in elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei Cilibia 
pentru perioada 2021 – 2017 

 

Nr. Crt. Nume prenume Functia Compartiment 

1 Enache Ion  Primar   

2 Tudor Mihăiţă Viceprimar   

3 Coteţ Costel-Petre Consilier personal -primar   

4 Spirache Elvira-Marcela Secretar general   

5 Panait Elena Contabil   

6 Ghica Elena Consilier    

7 Georgescu Emil Consilier   

8 Neculai Mariana Referent   

9 Panait Vladimir Referent   

10 Mihalcea Ion Şofer   

11 Stejaru Constantin Muncitor   

12 Gheorghe Catalian-Elena Consilier Serviciu alimentare cu apă 

13 Şerban Stefan Muncitor Serviciu alimentare cu apă 

14 Dragu Petrică Muncitor Serviciu alimentare cu apă 

15 Netcu Marius Şofer Serviciu de salubrizare 

16 Panait Rizu Muncitor Serviciu de salubrizare 

17 Guţeniuc Doiniţa Instructor educational Centru educational 

18 Tantulea Angela Bucătar Centru educational 

19 Rusen Maricica-Lenuta Îngrijitor Centru educaţional 

20 Blîndu Floricica Mediator sanitar Asistenta socială 
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CAPITOLUL II 
ANALIZA DE POTENȚIAL A COMUNEI CILIBIA 

 
2.1. Scurt istoric al comunei Cilibia 
Plecând din municipiul Buzău spre est pe DN 2B, după mai mult de 20 km ajungem în satul Cilibia, resedinta 
comunei cu acelaṣi nume. Relativ mică, aṣezată în plin ṣes, comuna Cilibia este formată în prezent din 5 sate: 
Cilibia, Cilibia Gară, Movila Oii, Mânzu si Poṣta. 
 

 
 
Comunele învecinate cu Cilibia sunt: în Vest comuna Gălbinași, în Nord comuna Săgeata, în Est comuna 
C.A.Rosetti, iar în Sud comuna Luciu. 
 
Se spune că satul Cilibia și-a luat numele de la o cârciumareasă frumoasă care avea un han pe aceste meleaguri. 
Comuna este atestată documentar din 1826. Satul Mânzu poartă peste timp numele lui Ioniţă Mânzu, primul 
locuitor care s-a statornicit aici iar satului Poṣta care a luat fiinţă pe la 1863-1865 i s-a spus astfel datorită 
staţiei de poṣtalion în jurul căreia s-a dezvoltat. 
 
Printre primele documente oficiale care vorbesc despre Cilibia se numără ṣi “Marele Dicţionar Geografic al 
României”, al cărui autor este Ioan Lahovari in 1899. Lahovari prezintă Ciliba ca fiind o comună rurală, aflată 
la 23 km de municipiul Buzău, formată din 3 sate: Cilibia, Mânzu, Movila Oii și Poșta. 
 
Pe la începutul secolului XIX “se aflau pe teritoriul coupat de comuna Cilibia doar satele Cilibia si Jugureanul, 
existente încă din timpul lui Alexandru Ipsilante. Satele Mânzul si Movila Oii s-au înfiinţat după 1830” (Ioan 
Lahovari, Marele Dicţionar Geografic al României, 1899). 
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Cilibia se afla în Plasa Câmpului, din judeţul Buzău, fiind situată pe malul drept al râului Buzău, la o distanţă de 
23 km de municipiul Buzău. Limitele sale erau: “în nord albia râului Buzău începând din hotarul moṣiei Bentul 
(comuna Tăbărăṣti), până în Piatra-Grindul (comuna Cotu- Cioarii). La est merge pe hotarul moṣiilor: Cotul –
Cioarii si Bîlhacul până în hotarul moṣiei Luciul la apa Strîmbã, până dă de hotarul moṣiei Țuguiatul, la vest se 
ridică pe hotarul moṣiei Văleanca și dă apoi în hotarul moṣiei Bentul, pe care merge până in râul Buzău” 
 
Suprafaţa comunei era de 4.450 hectare din care 3.222 arabile, 220 hectare acoperite cu vegetaţie forestieră 
sau păduri, 56 ha cu fâneţe, 787 hectare erau acoperite de islaz comunal, iar 165 de hectare teren neproductiv 
(sterp). 
 
Ȋn acelaṣi document se precizează „Terenul e ṣes ṣi în mare parte băltos. Totuṣi agricultura se face pe o scară 
întinsă. N-are industrie afară de o moară de aburi si 3 stâne pe moṣiile Cilibia ṣi Mânzul. Face un comerţ activ 
cu cereale, la Gara Cilibia unde se încarcă o mare parte din producţiunea acestui judeţ.” 
 
Ȋn ceea ce priveṣte infrastructura de transport ṣi de comunicaţii, Lahovari aminteṣte că Cilibia are căi de 
comunicaţie „calea mixtă Brăila-Buzău prin Cilibia si ṣoseaua vecinală Mizil- Cilibia prin Glodeanul-Siliṣtea, care 
o pune în comunicaţie cu mai toate comunele din plăşile Tohani si Câmpul”. 
 
O atestare importantă este de asemenea registrul agricol deţinut la nivelul anului 1899. Ȋn Cilibia existau 560 
boi, 550 vaci, 286 viţei, 2 bivoli, 159 cai, 273 epe, 94 mânji, 2820 oi, 3 capre, 1 asin si 298 porci. Stupi erau 150. 
 
Aceasta  evidenţă subliniază ocupaţiile principale ale locuitorilor comunei: creṣterea animalelor si agricultura. 
 
De asemenea există un recensământ al populaţiei: “1330 locuitori, din cari bărbați însuraţi 294, neînsuraţi 38, 
văduvi 15, divorţaţi 1, băieţi 331, femei nemăritate 294, văduve 35, fete 322. Aceștia locuiesc în 268 case. 
Străini sunt 5 greci, 15 austro-ungari, 1 bulgar” 
 
Ȋn ceea  ce  priveṣte  meṣteṣugurile  ṣi  îndeletnicirile  meṣteṣugăreṣti,  în  comuna  Cilibia existau la acea dată: 
5 fierari, 1 lemnar, 1 rotar, 1 cizmar, 1 maṣinist ṣi 1 zidar. 
 
Comuna avea “268 contribuabili din cari 16 comercianţi români ṣi 4 străini. Bugetul comunei e de 5159 lei și 
95 bani”. Există o ṣcoală în cătunul Cilibia frecventată de 72 elevi ṣi 3 eleve. Ṣtiau carte 150 persoane. Ȋn 
comună existau 3 biserici deservite de 3 preoţi, 3 cântăreţi ṣi 2 paracliseri. Catedrala era cea cu hramul 
sfântului Ilie. 
 
Ȋn ceea ce priveṣte locurile de petrecere a timpului liber, se precizează faptul că în comună existau 13 cârciumi. 
 
Acest document atestă existenţa unei Bănci populare “Al. I. Cuza” cu un capital de 40.000 lei ṣi existenţa a 10 
cârciumuari, a trei învăţători, a unui preot, a primarului Stoica D. Cristache ṣi a unui notar public. 
 
Singurele sate analizate ṣi separate de catre Lahovari sunt Cilibia (despre care se spune că se află pe malul 
drept al râului Buzău, de-a lungul ṣoselei ṣi la 4 kilometri spre nord de gară, cu o populaţie de 320 locuitori ṣi 
67 case), Cilibia staţie (situate în Buzău, în plasa Câmpul, pe linia Buzău-Faurei, pusă în circulaţie la 13 
septembrie 1872. Se află între staţiile Tăbăreṣti – 10.3 km ṣi Rosetti -10.4 km. Ȋnălţimea deasupra nivelului 
mării era de 58,74m. Venitul acestei staţii pe anul 1896 a fost de 362846 lei și 45 bani. 
 
În 1899 în Cilibia existau două moṣii: “moṣia Cilibia (cu o suprafaţă de 570 hectare, mare parte arabile ṣi 25 
hectare crivină: Cotul Greceanului) ṣi moṣia Cilibia Sforile Banului, o fostă proprietate a statului pedinte de 
mănăstirea Banul, cu o suprafaţă de 440 hectare arături ṣi fâneaţă ṣi 23 hectare crivină)”. 
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În Buletinul Oficial numărul 18 din 17 februarie 1968, prin Legea numărul 3 se prevede împărţirea teritorială a 
României în comună ṣi sate, printr-un document emis de Marea Adunare Naţională. Conform acestuia judeţul 
Buzău are reṣedinţa de judeţ la Buzău, singurul oraṣ în afară de acesta fiind Râmnicu Sărat. În plus sunt 
consemnate 148 comune, Cilibia neapărând în acest document ca o comună de sine stătătoare, singura 
comună recunoscută fiind comuna Poșta, precizându-se că în perioada următoare ”Consiliul de Miniştri este 
împuternicit să defalce pe judeţe planurile economice şi bugetele fostelor regiuni, să stabilească schemele de 
personal, să aprobe delimitarea administrativ-teritorială a municipiilor, oraşelor şi comunelor, să pregătească 
şi să organizeze alegerea deputaţilor în consiliile populare, precum şi să ia toate celelalte măsuri necesare 
infăptuirii noii organizări administrativ-teritoriale”. 
 
Legea numărul 2 din acelaṣi an, publicat în acelaṣi Monitor precizează descrierea unei comune astfel: ”Comuna 
este unitatea administrativ-teritorială care cuprinde populaţia rurală unită prin comunitate de interese şi 
tradiţii, fiind alcătuită din unu sau mai multe sate, în funcţie de condiţiile economice, social-culturale, 
geografice şi demografice. Prin organizarea comunei se asigură dezvoltarea economică, social-culturală şi 
gospodărească a localităţilor rurale. Satele în care îşi au sediul organele de conducere ale comunei sunt sate-
resedință.” 
 
Construit într-un stil arhitectnic specific zonei de câmpie bisericile din comună au forma de corabie cu o singura 
turlă și clopotniţă înaltă. 
 
Legenda spune despre biserica din Movila Oii construită în 1846, pe cheltuiala unui bogat cioban că ar fi fost 
ridicată de acesta drept mulţumire penru norocul care l-a urmărit de-a lungul vieţii “Cu ajutorul lui Dzeu s-au 
ridicat această Biserica de Neculae 1846” sunt cuvintele săpate în piatră cu litere chirilice pe partea superioară 
a uṣii de la intrarea in biserica Sfântul Nicolae. 
 
Din anul 1863 dăinuie în  satul  Mânzu  biserica  sfântul  Ilie  iar  în  1864  cu  sprijinul Episcopiei Buzăului si prin 
munca si cheltuiala locuitorilor din Cilibia s-a ridicat biserica sfinţii Arhangheli “Mihail si Gavriil” în anul 1908 a 
fost construită ṣcoala din Movila Oii. Local tip cu o singură sală de clasă, o sală de intrare ṣi o cancelarie, aceasta 
se adaugă ṣcolilor din Cilibia ṣi Mânzu. Conform monografiei satului editată in 1934 “Terenul comunei este 
teren de cultură și de islaz;  mai  are  ṣi  ceva  sărătură,  poṣcove  si  câteva  viroage.  Altădată tot terenul acesta,  
adică pământul cuprins între pârâul Călmăţui ṣi râul Buzău era numai islaz acoperit cu iarba bună de păṣune, 
bălării, și tufiṣuri de mărăcini. Pe aici păṣteau turme de oi, cirezi de boi, vaci ṣi herghelii de cai. Pentru cultură 
movilenii lucrau pe pământuri boiereṣti dincolo de râul Buzău ṣi Călmăţui….”. 
 
Comuna Cilibia este situată în sud-estul   județului Buzău, la o distanţă de 19 km de municipiul Buzău, în zona 
tipică de câmpie, cu relief relativ plan, în zona de influență a râurilor Buzău si Călmățui. Din punct de vedere 
al așezării pe glob acest teritoriu se încadrează între paralelele de 45°02’ latitudine nordică și 26°52’ 
longitudine estică. 
 
Satele sunt adunate, apropiate unele de altele, cu locuitori care se ocupă cu agricultura intensivă, 
legumicultura și cu creșterea animalelor. Localitatea este ferită de riscul inundațiilor și a alunecărilor de teren, 
datorită structurii solului, a reliefului și a distanței față de albia râului Buzău. 
 
Cilibia este o comună mică a judeţului Buzău, având o suprafaţa de 4941 hectare, iar populaţia ajungea la 1 
iulie 2011 la 1898 locuitori. 
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Numǎrul locuințelor existente ȋn comuna Cilibia era de 719 la nivelul anului 2011. 
 
Comuna se află de-a lungul drumului naţional 2B (Buzău-Brăila) ṣi face de asemenea legătura cu Pogoanele 
(prin drumul judeţean 203 I). în comună există staţia de tren Gara Cilibia, aflată pe lnia de cale ferată Buzău-
Brăila. 
 

2.2. Informaţii generale despre comuna Cilibia 
 

2.2.1 Cadrul natural 
Teritoriul comunei aparține structurii geomorfologice majore Câmpia Română Orientală, respectiv partea 
centrală a acesteia, zona situată în lunca comună a râurilor Buzău si Călmățui denumită Câmpia Buzău-
Călmățui. Din punct de vedere geografic teritoriul comunei reprezintă o zonă de pietrișuri și nisipuri, 
aparținând bazinului hidrografic Buzău sub influența Călmățuiului. 
 
Pietrișurile existente sub nisipurile actuale sunt de tip carpatic și subcarpatic, ceea ce dovedește că pe aici a 
curs cândva râul Buzău. Fiind foarte aproape de municipiul Buzău în ultimii ani s-a produs un proces dinamic 
de trecere a cetățenilor de la oraș în satele comunei, construindu - și aici locuințe moderne. Acest fapt s-a 
datorat si existenţei rețelei de gaze naturale la care este conectată comuna, dar și a reducerii numărului de 
unități industriale din municipiul Buzău. 
 
În localitațile comunei  s-au  dezvoltat  centre  de  deservire  a  populației  în  domeniul comercial, administrație, 
sănătate, învătământ, prestări servicii, etc, care au atras de asemenea populația de la oraș la sat. 
 

2.2.2. Clima 
Clima de tip temperat continental excesivă prezintă veri călduroase ṣi secetoase. Iernile sunt aspre si geroase 
de cele mai multe ori cu puţină zăpadă. Trecerea de la cald la rece și invers se face brusc. În anii cu ninsoare în 
cantităţi mari, zăpada este spulberată de Crivăţ ṣi troienită. Trecerea de la primavară la vară se face aproape 
neobservat. 
 
Se spune de către localnici în legende că atunci când dealul Istrița se vede învăluit de ceaţă în mod cert vin 
ploile. De asemenea schimbarea direcţiei vântului este considerată semn de ploaie. Comuna Ciliba este 
amplasată în partea de sud a municipiului Buzău, încadrată într-o zonă de câmpie, fiind în zona de influență a 
celor două râuri: Buzău si Călmățui. 
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Sub aspect climatologic temperatura medie multianuală este de + 10 grade C, maxima absolută fiind de + 39.8 
grade C, iar minima absolută de - 29.69 grade C. Precipitațiile medii anuale măsurate sunt în general sărace 
totalizând 515 mm. Media lunii ianuarie este -5° C, iar media lunii iulie de -23,5° C. 
 
Vânturile predominante care bat pe teritoriul comunei sunt din direcțiile nord și nord - est iarna, sud și sud 
est, vara. Crivățul provoacă iarna o scădere a temperaturii, având ca urmare o condensare a norilor și deci 
viscole de zăpadă. Primăvara favorizează căderea precipitațiilor, iar vara suflă uscat și cald. Este un vânt 
defavorabil pentru agricultură și pentru că la întâlnirea cu alte vânturi provoacă vârtejuri care antrenează și 
ridică la înălțimi praful, ierburile uscate, paiele, cocenii. 
 
Alte vânturi întâlnite în zonă sunt: 
▪ Austrul este un vânt uscat care bate dinspre est și aduce vara căldură iar in timpul iarnii ger uscat; 
▪ Munteanul este un vânt rece și violent care bate dinspre nord spre sud; 
▪ Băltărețul este un vânt de vară, călduț, bate dispre sud spre est și este aducător de ploi scurte și repezi. 
 

2.2.3. Rețeaua hidrografică 
Rețeaua hidrografică a comunei  este  reprezentată  de  râul  Buzău  și  conform  datelor statistice în luna aprilie 
se înregistrează cel mai înalt nivel mediu lunar al râului Buzău, iar în lunile septembrie - octombrie se 
înregistrează nivelul minim mediu lunar. Maximum a fost înregistrat în anul 1965 de 420 cm ca urmare a 
precipitațiilor abundente care au căzut pe suprafața întregului bazin hidrografic și în același timp a îngrămădirii 
sloiurilor de gheață. Apa din pânza freatică se află la adâncimi care variază între 4 - 10 m și satisface din punct 
de vedere cantitativ și calitativ nevoile populației, de asemenea fiind folosită la irigaţii. 
 
Aṣezarea în Câmpia Buzău-Călmăţui e favorabilă agriculturii, iar vecinătatea cu râul Buzău (2km) si pârâul 
Călmăţui (6km) face ca pânza freatică să fie destul de aproape de suprafaţă. Când plouă, se formează câteva 
pârâuri ṣi bălţi mlăṣtinoase cum ar fi “Boţârlăul (1 km de Movila Oii), Vâlceaua negrească (in sat), Bolhacul sau 
Valea Mare (pe calea ferata). 
 
Conform unui studiu  efectuat  de  Institutul de  Pedologie ṣi Agrichimie  referitor  la Elaborarea metodologiilor 
prin adaptarea normativelor UE la specificul Romaniei, legarea lor de bazele de date georeferențiate existente, 
identificarea terenurilor potential destinate măsurilor de agro-mediu, comuna Cilibia se situează printre 
comunele cu un mare potenţial hidrografic, ceea ce duce la posibilităţi de dezvoltare a agriculturii în zonă. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sursa:  http://www.icpa.ro/proiecte/Sectorial_MADR/PS111_Raport2_2.pdf 

http://www.icpa.ro/proiecte/Sectorial_MADR/PS111_Raport2_2.pdf
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2.2.4. Vegetația si fauna 
Vegetația este predominant de silvostepă. Condițiile naturale de sol și climă au favorizat la Ciliba cultivarea 
plantelor agricole de mare cultură și anume: porumbul, grâul, floarea - soarelui, orzul, ovăzul, plante ce dau 
producții ridicate în anii cu precipitații și condiții favorabile. 
 
Se cultivă de asemenea mazărea și fasolea, cartoful, sfecla de zahăr, legumele (roșii, ardei, vinete, etc). Plantele 
medicinale întâlnite sunt: coada șoricelului, mușețelul, cimbrul de câmp, ciuboțica cucului, părul ursului, 
traista ciobanului izma, socul, măceṣul. Sunt adunate de săteni în cantităţile necesare nevoilor din gospodărie. 
 
Dintre plantele ierboase amintim: volbura, rapița sălbatică, neghina, costreiul, pălămida, pirul gros, trifoiul. 
Pălămida și costreiul compromit în mod îngrijorator culturile dacă lucările de întreținere nu sunt efectuate la 
timp și  în mod corespunzător. 
 
“… Pamântul nostru e pamănt foarte lacom de apă. Se usucă repede din cauza vânturilor și prinde o scoarță 
tare pe care grâul, orzul și chiar porumbul nu o pot străbate ca să răsară în anii mai secetoși. În schimb, în anii 
ploioși e de o fertilitate uimitoare. Grâul și orzul de la Movila Oii sunt renumite și cantitativ și calitativ. 
 
A fost o secetă cruntă în 1928 care a rămas în amintirea batrânilor. Credem că în anul 1929 nu s-a facut nicio 
nuntă din cauza secetei cumplite din 1928 care a bântuit cu furie regiunea noastră. Porumbul nu s-a facut 
atunci deloc…. Și în primăvara lui 1929 oamenii nu găseau porumb nici de sămânță”. 
 
Mărturiile străbunilor din comuna Cilibia spun foarte multe despre oamenii, obiceiurile ṣi potenţialul agricol al 
zonei. Deducem aṣadar că încă de la începuturi locuitorii comunei s-au bazat pe grânele oferite de bogăţia 
pământului, creându-ṣi o dependenţă financiară de acesta. 
 
Fauna este diversificată: iepuri, șobolani de câmp, șerpi neveninoși, sopârle. 
 
Acum 100 ani zona Cilibia era renumita datorită dropiilor, prezente pe teritoriul său. Odată cu dispariția 
mlaștinilor și bălților au dispărut și cocorii, nagâţii, broastele testoase. După ploaie cresc ciuperci comestibile: 
agaricius campestris. In zonă se întâlnesc de asemenea șerpi, broaște, albine, viespi, bondari, melci, muște și 
multe feluri de alte insecte. 
 
Dintre speciile de păsări prezente în prezent în Cilibia amintim: ciocârlia, privighetoarea, mierla, cioara de 
semănătură, presura de grădină, vrabia, prigoria, graurul care s-a înmulţit foarte mult în ultimii ani și provoacă 
mari distrugeri culturilor de viţă de vie. 

 
2.2.5. Solurile 
Pe teritoriul comunei Cilibia este predominant cernoziomul de fâneață, dar și soiuri de luncă, fapt ce a 
determinat dezvoltarea vegetației de tip silvostepă, vegetație de luncă si sărături. Roca mamă o constituie 
lutul loessoide sub care se găsesc nisipuri friabile, carbonate. Terenurile sunt favorabile dezvoltării viilor, 
păsunilor, cerealelor ṣi plantelor legumicole, locuitorii comunei valorificând acest potențial. 
 
Denumirea de loess vine din germană, de la cuvântul “losse” sau “loss” cereprezintă „afânat, poros, 
sfărâmicios”. Prin loess, se înţelege o rocă sedimentară neconsolidată, de origine eoliană, de culoare galben-
cenuşie, cu aspect poros, formată mai ales din praf silicios şi argilos. 
 
Leossurile și pământurile leossoide sunt pământuri sensibile la umizire, pământuri care manifestă tasări 
suplimentare în momentul umezirii lor. În acest caz tasarea suplimentară, la unele pământuri sensibile la 
umezire crește relative brusc căpătând character de prăbușire. Loessul este o rocă neconsolidată, 
macroporică, format în cuaternar, de culoare galbenă și uneori cenușie sau brună. 
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Porozitatea ridicată a sedimentelor loesoide, verticalitatea canaliculelor, precum şi conţinutul mare de 
particule de praf, duc la circulaţia relativ uşoară a apei şi a sărurilor sol ubile, cât şi la aglomerarea celor din 
urmă în anumite zone. 
 
Caracteristic tipului de sol este de asemenea existenţa unui număr mare de lumbricide, miriapode, diferite 
alte insecte și rozătoare, care în totalitatea lor omogenizează materia organică cu cea minerală. În cernoziomul 
de fâneaţă are un rol foarte mare și activitatea micro-organismelor humificatoare. 
 
Solul caracteristic zonei de campie este constituit din cernoziomuri levigate, cultivarea cerealelor floarea 
soarelui, sfecla de zahar, plante medicinale, furaje sunt sectoarele agriculturii cu randament mare in zona. 
 

2.2.6.  Resurse 
Resursele pe care se bazează potențialul economic al comunei sunt numai resurse proprii: terenurile agricole 
fertile, în special pe existenţa cernoziomurilor care datorită conţinutului sunt soluri fertile pentru cultura 
plantelor, pășuni prielnice desfăṣurării activităţilor zootehnice, fânețe, resursele lemnoase, produse 
animaliere și vegetale din producţia proprie. 
 
Este foarte important ca în următorii ani să fie speculat potenţialul agricol al comunei pentru ca astfel, prin 
eventuala înfiinţare a noi ferme de animale sau a unor asociaţii agricole mari să fie stimulată economia locală. 
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CAPITOLUL III - ANALIZA SITUAŢIEI CURENTE 
 

3.1. Populaţia 
Populația comunei a evoluat de la aproximativ 1330 locuitori la 1863 locuitori, conform inregistratilor 
Institutului National de Statistica, in 2020. Începând cu anul 1999, Cilibia, ca multe alte comune din România, 
s-a confruntat cu migraţia populaţiei. Această evoluţie demografică nu a fost uniformă, după cum arată 
statisticile, dar există discrepanţe între variate surse oficiale. Datele statistice nu au putut lua însă în 
considerare numărul mare de locuitori care au părăsit comuna în ultimii doi ani, plecând la lucru în alte ţări 
sau alte localităţi din România, datorită faptului că majoritatea celor plecaţi nu declară acest lucru. 
 
Potenţialul uman reprezintă cea mai mare avuţie a unei colectivităţi. De efortul fizic şi intelectual al populaţiei 
depinde valorificarea resurselor disponibile: naturale, materiale, financiare. Din punct de vedere demografic 
comuna Cilibia se încadrează în rândul unităţilor administrative teritoriale de talie mică. Proximitatea faţă de 
municipiul Buzău a făcut ca o parte dintre cei care ṣi- au găsit loc de muncă în municipiu să prefere să facă 
naveta decât să se mute definitive la oraṣ. 
 
Analizând datele oferite de către Direcţia Judeţeană de Statistică, observăm că începând cu 2014 până în 2020 
numărul locuitorilor a inregistrat un trend fluctuant, crescand si scazand. 
 
Observăm un echilibru în ceea ce priveṣte distribuţia pe sexe de-a lungul celor cinci ani analizaţi, astfel: 
 
Tabel: Populatia dupa domiciliu la 1 iulie pe grupe de varsta si varste, sexe, in comuna Cilibia - numar persoane 

Sexe Localitati 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Total 

TOTAL judetul Buzau 484,524 480,969 477,228 472,937 468,538 462,942 458,854 

46251 CILIBIA 1,872 1,876 1,890 1,865 1,876 1,861 1,863 

procent din judetul 
Buzau 

0.39% 0.39% 0.40% 0.39% 0.40% 0.40% 0.41% 

Masculin 
TOTAL judetul Buzau 236,529 234,791 232,922 230,858 228,772 226,017 223,856 

46251 CILIBIA 952 959 958 946 943 934 929 

Feminin 
TOTAL judetul Buzau 247,995 246,178 244,306 242,079 239,766 236,925 234,998 

46251 CILIBIA 920 917 932 919 933 927 934 

Sursa: prelucrare proprie date www.insse.ro 

 
Tabel: Populatia dupa domiciliu la 1 iulie pe grupe de varsta si varste, sexe in comuna Cilibia 

Varste si grupe de varsta Sexe 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Total Total 1872 1876 1890 1865 1876 1861 1863 

- Masculin 952 959 958 946 943 934 929 

- Feminin 920 917 932 919 933 927 934 

0- 4 ani Total 105 94 98 87 104 103 124 

- Masculin 55 51 51 49 54 47 57 

- Feminin 50 43 47 38 50 56 67 

0 ani Total 19 14 20 13 34 23 30 

- Masculin 12 6 8 8 17 9 13 

- Feminin 7 8 12 5 17 14 17 

1 ani Total 19 20 13 21 13 32 25 

- Masculin 13 13 5 9 8 16 9 

- Feminin 6 7 8 12 5 16 16 

http://www.insse.ro/
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2 ani Total 25 18 20 13 21 13 34 

- Masculin 11 13 13 5 9 8 17 

- Feminin 14 5 7 8 12 5 17 

3 ani Total 15 25 19 21 14 23 13 

- Masculin 6 11 13 14 5 11 8 

- Feminin 9 14 6 7 9 12 5 

4 ani Total 27 17 26 19 22 12 22 

- Masculin 13 8 12 13 15 3 10 

- Feminin 14 9 14 6 7 9 12 

5- 9 ani Total 96 109 104 109 110 115 103 

- Masculin 48 53 54 52 54 64 55 

- Feminin 48 56 50 57 56 51 48 

5 ani Total 17 26 17 26 20 22 13 

- Masculin 6 13 8 12 13 15 4 

- Feminin 11 13 9 14 7 7 9 

6 ani Total 20 18 27 17 27 21 23 

- Masculin 11 7 14 8 12 14 15 

- Feminin 9 11 13 9 15 7 8 

7 ani Total 24 20 18 28 17 29 22 

- Masculin 15 11 7 14 8 14 14 

- Feminin 9 9 11 14 9 15 8 

8 ani Total 21 23 20 18 26 17 28 

- Masculin 7 15 11 7 13 8 14 

- Feminin 14 8 9 11 13 9 14 

9 ani Total 14 22 22 20 20 26 17 

- Masculin 9 7 14 11 8 13 8 

- Feminin 5 15 8 9 12 13 9 

10-14 ani Total 97 87 98 97 93 102 112 

- Masculin 42 40 44 50 49 51 56 

- Feminin 55 47 54 47 44 51 56 

10 ani Total 16 14 22 21 19 22 25 

- Masculin 8 9 7 13 11 10 13 

- Feminin 8 5 15 8 8 12 12 

11 ani Total 20 16 17 22 20 20 22 

- Masculin 11 8 11 7 12 12 10 

- Feminin 9 8 6 15 8 8 12 

12 ani Total 25 20 16 17 22 23 20 

- Masculin 8 11 8 11 8 12 12 

- Feminin 17 9 8 6 14 11 8 

13 ani Total 14 26 21 16 17 22 22 

- Masculin 5 8 11 8 11 9 12 

- Feminin 9 18 10 8 6 13 10 

14 ani Total 22 11 22 21 15 15 23 

- Masculin 10 4 7 11 7 8 9 

- Feminin 12 7 15 10 8 7 14 

15-19 ani Total 99 101 96 103 109 102 89 



 
 Strategia de Dezvoltare Durabilă a Comunei Cilibia pentru perioada 2021-2027 

P a g e  44 | 168 

- Masculin 45 48 43 43 48 43 42 

- Feminin 54 53 53 60 61 59 47 

15 ani Total 20 24 14 24 22 16 15 

- Masculin 10 11 5 8 12 8 9 

- Feminin 10 13 9 16 10 8 6 

16 ani Total 17 20 24 13 24 21 17 

- Masculin 7 10 11 4 9 11 9 

- Feminin 10 10 13 9 15 10 8 

17 ani Total 16 19 21 24 13 24 21 

- Masculin 8 8 11 11 4 9 11 

- Feminin 8 11 10 13 9 15 10 

18 ani Total 22 15 19 22 27 13 25 

- Masculin 11 8 8 12 11 4 9 

- Feminin 11 7 11 10 16 9 16 

19 ani Total 24 23 18 20 23 28 11 

- Masculin 9 11 8 8 12 11 4 

- Feminin 15 12 10 12 11 17 7 

20-24 ani Total 152 140 137 116 109 106 112 

- Masculin 87 75 69 58 53 51 50 

- Feminin 65 65 68 58 56 55 62 

20 ani Total 28 26 23 18 22 25 28 

- Masculin 14 11 12 8 8 12 11 

- Feminin 14 15 11 10 14 13 17 

21 ani Total 27 28 26 22 17 20 24 

- Masculin 13 14 11 12 8 7 12 

- Feminin 14 14 15 10 9 13 12 

22 ani Total 28 27 27 25 21 17 21 

- Masculin 18 13 14 11 12 8 7 

- Feminin 10 14 13 14 9 9 14 

23 ani Total 30 30 27 25 26 20 19 

- Masculin 18 18 13 14 12 12 8 

- Feminin 12 12 14 11 14 8 11 

24 ani Total 39 29 34 26 23 24 20 

- Masculin 24 19 19 13 13 12 12 

- Feminin 15 10 15 13 10 12 8 

25-29 ani Total 157 160 165 166 161 152 131 

- Masculin 81 83 90 92 89 86 71 

- Feminin 76 77 75 74 72 66 60 

25 ani Total 29 38 28 36 26 22 24 

- Masculin 12 24 19 20 13 12 11 

- Feminin 17 14 9 16 13 10 13 

26 ani Total 32 28 40 27 34 25 22 

- Masculin 17 12 24 18 20 12 12 

- Feminin 15 16 16 9 14 13 10 

27 ani Total 37 32 29 42 27 32 25 

- Masculin 17 17 12 25 18 18 12 
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- Feminin 20 15 17 17 9 14 13 

28 ani Total 24 36 33 29 45 27 31 

- Masculin 12 17 18 12 25 18 18 

- Feminin 12 19 15 17 20 9 13 

29 ani Total 35 26 35 32 29 46 29 

- Masculin 23 13 17 17 13 26 18 

- Feminin 12 13 18 15 16 20 11 

30-34 ani Total 131 138 142 147 154 154 164 

- Masculin 79 85 87 84 87 83 86 

- Feminin 52 53 55 63 67 71 78 

30 ani Total 25 36 26 35 31 28 45 

- Masculin 15 24 13 17 17 13 25 

- Feminin 10 12 13 18 14 15 20 

31 ani Total 25 28 35 27 37 30 27 

- Masculin 17 16 23 14 19 17 12 

- Feminin 8 12 12 13 18 13 15 

32 ani Total 29 26 28 34 25 37 29 

- Masculin 19 17 16 22 14 18 16 

- Feminin 10 9 12 12 11 19 13 

33 ani Total 18 29 25 28 34 26 37 

- Masculin 8 19 16 16 22 14 19 

- Feminin 10 10 9 12 12 12 18 

34 ani Total 34 19 28 23 27 33 26 

- Masculin 20 9 19 15 15 21 14 

- Feminin 14 10 9 8 12 12 12 

35-39 ani Total 139 131 125 135 130 129 122 

- Masculin 76 78 72 79 78 73 73 

- Feminin 63 53 53 56 52 56 49 

35 ani Total 20 34 19 27 23 28 32 

- Masculin 15 20 9 19 15 15 21 

- Feminin 5 14 10 8 8 13 11 

36 ani Total 28 22 34 21 28 20 27 

- Masculin 14 17 19 9 18 15 14 

- Feminin 14 5 15 12 10 5 13 

37 ani Total 22 28 25 34 20 26 19 

- Masculin 14 14 18 19 8 16 14 

- Feminin 8 14 7 15 12 10 5 

38 ani Total 26 21 26 26 33 20 27 

- Masculin 14 13 13 19 18 8 17 

- Feminin 12 8 13 7 15 12 10 

39 ani Total 43 26 21 27 26 35 17 

- Masculin 19 14 13 13 19 19 7 

- Feminin 24 12 8 14 7 16 10 

40-44 ani Total 155 159 166 156 153 147 135 

- Masculin 79 79 84 79 78 78 75 

- Feminin 76 80 82 77 75 69 60 
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40 ani Total 31 44 28 20 27 27 36 

- Masculin 17 19 14 12 13 19 20 

- Feminin 14 25 14 8 14 8 16 

41 ani Total 32 29 45 27 24 24 26 

- Masculin 15 16 20 14 15 10 17 

- Feminin 17 13 25 13 9 14 9 

42 ani Total 29 32 30 45 26 25 23 

- Masculin 18 15 16 20 13 15 10 

- Feminin 11 17 14 25 13 10 13 

43 ani Total 24 29 34 31 45 27 24 

- Masculin 11 18 16 17 20 14 14 

- Feminin 13 11 18 14 25 13 10 

44 ani Total 39 25 29 33 31 44 26 

- Masculin 18 11 18 16 17 20 14 

- Feminin 21 14 11 17 14 24 12 

45-49 ani Total 125 149 151 153 148 158 157 

- Masculin 71 83 85 86 74 77 77 

- Feminin 54 66 66 67 74 81 80 

45 ani Total 25 39 24 29 34 31 43 

- Masculin 14 18 11 18 16 17 20 

- Feminin 11 21 13 11 18 14 23 

46 ani Total 38 25 39 23 28 36 31 

- Masculin 26 14 18 10 16 17 17 

- Feminin 12 11 21 13 12 19 14 

47 ani Total 25 38 26 39 22 28 35 

- Masculin 15 26 15 18 9 16 17 

- Feminin 10 12 11 21 13 12 18 

48 ani Total 23 25 38 25 40 21 27 

- Masculin 11 15 26 15 18 8 15 

- Feminin 12 10 12 10 22 13 12 

49 ani Total 14 22 24 37 24 42 21 

- Masculin 5 10 15 25 15 19 8 

- Feminin 9 12 9 12 9 23 13 

50-54 ani Total 111 111 112 107 121 121 151 

- Masculin 62 56 53 54 67 70 85 

- Feminin 49 55 59 53 54 51 66 

50 ani Total 25 14 23 24 38 24 43 

- Masculin 13 5 10 15 26 15 19 

- Feminin 12 9 13 9 12 9 24 

51 ani Total 23 24 14 23 24 38 24 

- Masculin 13 13 5 10 15 26 15 

- Feminin 10 11 9 13 9 12 9 

52 ani Total 26 25 25 13 23 24 40 

- Masculin 13 14 13 5 10 15 27 

- Feminin 13 11 12 8 13 9 13 

53 ani Total 22 26 24 24 12 23 23 
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- Masculin 11 13 13 12 4 10 15 

- Feminin 11 13 11 12 8 13 8 

54 ani Total 15 22 26 23 24 12 21 

- Masculin 12 11 12 12 12 4 9 

- Feminin 3 11 14 11 12 8 12 

55-59 ani Total 113 104 106 106 104 102 97 

- Masculin 73 70 66 62 59 54 48 

- Feminin 40 34 40 44 45 48 49 

55 ani Total 21 14 22 26 23 22 12 

- Masculin 14 11 11 12 12 11 4 

- Feminin 7 3 11 14 11 11 8 

56 ani Total 25 21 13 22 24 23 22 

- Masculin 17 14 10 11 12 12 11 

- Feminin 8 7 3 11 12 11 11 

57 ani Total 28 25 21 14 21 23 21 

- Masculin 17 17 14 10 11 11 12 

- Feminin 11 8 7 4 10 12 9 

58 ani Total 17 28 24 21 15 19 23 

- Masculin 11 17 16 14 10 10 11 

- Feminin 6 11 8 7 5 9 12 

59 ani Total 22 16 26 23 21 15 19 

- Masculin 14 11 15 15 14 10 10 

- Feminin 8 5 11 8 7 5 9 

60-64 ani Total 89 98 93 95 90 95 90 

- Masculin 42 51 52 58 53 60 58 

- Feminin 47 47 41 37 37 35 32 

60 ani Total 16 22 16 23 20 21 15 

- Masculin 8 14 11 13 12 14 10 

- Feminin 8 8 5 10 8 7 5 

61 ani Total 25 16 21 15 23 19 20 

- Masculin 16 8 14 10 13 12 13 

- Feminin 9 8 7 5 10 7 7 

62 ani Total 16 25 15 20 15 21 20 

- Masculin 4 16 7 13 10 12 13 

- Feminin 12 9 8 7 5 9 7 

63 ani Total 19 16 24 14 20 15 20 

- Masculin 9 4 15 7 13 10 12 

- Feminin 10 12 9 7 7 5 8 

64 ani Total 13 19 17 23 12 19 15 

- Masculin 5 9 5 15 5 12 10 

- Feminin 8 10 12 8 7 7 5 

65-69 ani Total 58 58 66 68 84 79 80 

- Masculin 27 25 29 26 37 35 37 

- Feminin 31 33 37 42 47 44 43 

65 ani Total 15 13 19 16 21 13 19 

- Masculin 7 5 9 5 13 6 11 
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- Feminin 8 8 10 11 8 7 8 

66 ani Total 8 15 13 20 15 20 13 

- Masculin 3 7 5 9 4 12 6 

- Feminin 5 8 8 11 11 8 7 

67 ani Total 13 6 15 12 20 15 17 

- Masculin 6 2 7 4 9 4 10 

- Feminin 7 4 8 8 11 11 7 

68 ani Total 11 13 6 14 13 18 14 

- Masculin 5 6 2 6 5 8 3 

- Feminin 6 7 4 8 8 10 11 

69 ani Total 11 11 13 6 15 13 17 

- Masculin 6 5 6 2 6 5 7 

- Feminin 5 6 7 4 9 8 10 

70-74 ani Total 69 63 63 58 48 48 51 

- Masculin 24 24 26 27 21 20 20 

- Feminin 45 39 37 31 27 28 31 

70 ani Total 13 11 11 12 6 14 13 

- Masculin 6 6 5 6 2 6 5 

- Feminin 7 5 6 6 4 8 8 

71 ani Total 16 13 11 11 11 4 14 

- Masculin 6 6 6 5 5 1 6 

- Feminin 10 7 5 6 6 3 8 

72 ani Total 14 15 12 10 9 11 5 

- Masculin 4 5 6 5 3 5 2 

- Feminin 10 10 6 5 6 6 3 

73 ani Total 11 14 15 12 10 9 10 

- Masculin 4 4 5 6 5 3 4 

- Feminin 7 10 10 6 5 6 6 

74 ani Total 15 10 14 13 12 10 9 

- Masculin 4 3 4 5 6 5 3 

- Feminin 11 7 10 8 6 5 6 

75-79 ani Total 87 83 71 62 57 54 49 

- Masculin 29 29 20 15 12 15 16 

- Feminin 58 54 51 47 45 39 33 

75 ani Total 18 13 10 13 12 11 9 

- Masculin 6 3 3 3 4 6 4 

- Feminin 12 10 7 10 8 5 5 

76 ani Total 18 18 11 9 13 12 9 

- Masculin 7 6 1 2 3 4 5 

- Feminin 11 12 10 7 10 8 4 

77 ani Total 21 17 17 11 8 13 11 

- Masculin 7 7 5 1 1 3 3 

- Feminin 14 10 12 10 7 10 8 

78 ani Total 17 18 16 15 11 8 12 

- Masculin 7 6 6 4 1 1 3 

- Feminin 10 12 10 11 10 7 9 
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79 ani Total 13 17 17 14 13 10 8 

- Masculin 2 7 5 5 3 1 1 

- Feminin 11 10 12 9 10 9 7 

80-84 ani Total 66 62 64 61 58 55 54 

- Masculin 24 19 23 23 20 15 13 

- Feminin 42 43 41 38 38 40 41 

80 ani Total 12 12 17 15 12 11 10 

- Masculin 6 2 7 5 4 2 1 

- Feminin 6 10 10 10 8 9 9 

81 ani Total 19 12 11 17 14 12 11 

- Masculin 8 6 2 7 4 4 2 

- Feminin 11 6 9 10 10 8 9 

82 ani Total 14 16 8 10 17 12 12 

- Masculin 3 7 5 2 7 3 4 

- Feminin 11 9 3 8 10 9 8 

83 ani Total 9 14 16 7 9 14 10 

- Masculin 2 3 7 4 1 5 3 

- Feminin 7 11 9 3 8 9 7 

84 ani Total 12 8 12 12 6 6 11 

- Masculin 5 1 2 5 4 1 3 

- Feminin 7 7 10 7 2 5 8 

85 ani si peste Total 23 29 33 39 43 39 42 

- Masculin 8 10 10 9 10 12 10 

- Feminin 15 19 23 30 33 27 32 
Sursa: prelucrare proprie date www.insse.ro 

 
Tabel: Evolutia populatiei pe sate si sexe in comuna Cilibia 

Nr. 
Crt. 

localitati 

2014 2015 2016 2017 

numar 
locuitori 

femei barbati 
numar 

locuitori 
femei barbati 

numar 
locuitori 

femei barbati 
numar 

locuitori 
femei barbati 

1 Cilibia 504 248 256 514 253 261 524 257 267 504 254 250 

2 
Gara 

Cilibia 
356 148 208 366 154 212 373 177 196 356 148 208 

3 Manzu 223 111 112 234 114 120 234 114 120 223 111 112 

4 Movila Oii 405 223 182 416 227 189 415 218 197 405 225 180 

5 Posta 315 155 160 312 158 154 332 157 175 315 141 174 

 Total 1803 885 918 1842 906 936 1878 923 955 1803 879 924 

Sursa: prelucrare proprie date www.insse.ro 

 
Tabel: Evolutia populatiei pe sate si sexe in comuna Cilibia - continuare 

Nr. 
Crt. 

localitati 

2018 2019 2020 

numar 
locuitori 

femei barbati 
numar 

locuitori 
femei barbati 

numar 
locuitori 

femei barbati 

1 Cilibia 526 259 267 526 259 267 524 257 267 

2 
Gara 
Cilibia 

375 179 196 375 179 196 373 177 196 

3 Manzu 236 116 120 236 116 120 234 114 120 

4 Movila Oii 416 219 197 416 219 197 407 215 192 

5 Posta 335 160 175 335 160 175 342 162 180 

 Total 1888 933 955 1888 933 955 1880 925 955 

Sursa: prelucrare proprie date www.insse.ro 

http://www.insse.ro/
http://www.insse.ro/
http://www.insse.ro/


 
 Strategia de Dezvoltare Durabilă a Comunei Cilibia pentru perioada 2021-2027 

P a g e  50 | 168 

Grafic: Populatia pe sate in comuna Cilibia - procente 

 
Sursa: prelucrare proprie date www.insse.ro 

 
Grafic: Evolutia populatiei in satele din comuna Cilibia 

 
Sursa: prelucrare proprie date www.insse.ro 

 
Observăm aṣadar că ponderea masculina a fost constantă, de 50%, în totalul populaţiei comunei Cilibia 

Sexe 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Total 1872 1876 1890 1865 1876 1861 1863 

Masculin 952 959 958 946 943 934 929 

pondere 50.85% 51.12% 50.69% 50.72% 50.27% 50.19% 49.87% 

Feminin 920 917 932 919 933 927 934 

pondere 49.15% 48.88% 49.31% 49.28% 49.73% 49.81% 50.13% 

Sursa: prelucrare proprie date www.insse.ro 

 
Analiza tabelelor de mai sus arată faptul că ponderea deceselor este mai mare decât ponderea naṣterilor. 
Acest lucru conduce la un spor negativ al populaţiei ṣi la fenomenul de îmbătrânire al populaţiei. 
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Tabel: Nascuti vii in comuna Cilibia - numar persoane 

Localitati 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

TOTAL judetul Buzau 3824 3688 3903 3803 3656 3523 

46251 CILIBIA 22 18 16 27 29 28 

% din total judet Bz 0.58% 0.49% 0.41% 0.71% 0.79% 0.79% 
Sursa: prelucrare proprie date www.insse.ro 

 
Tabel: Decedati - numar persoane 

Localitati 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Total jud Bz 6704 6694 6718 6746 6914 6834 

46251 CILIBIA 31 27 32 33 41 31 

pondere din judet 0.46% 0.40% 0.48% 0.49% 0.59% 0.45% 
Sursa: prelucrare proprie date www.insse.ro 

 
Tabel: Stabiliri si plecari cu domiciliul (inclusiv migratia externa) in comuna Cilibia - numar persoane 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Stabiliri 48 41 53 34 50 33 

Plecari 38 31 26 40 38 49 
Sursa: prelucrare proprie date www.insse.ro 

 
Faptul că numărul de stabiliri cu domiciliul în perioada 2014-2019 (259 stabiliri cu domiciliul) este mai mare 
decât al celor care pleacă cu domiciliul din comuna Cilibia (222 plecări cu domiciliul, inclusiv migraţie externă), 
arată faptul că localitatea este atractivă pentru locuit. Un alt motiv ar putea fi ṣi migraţia orăṣenilor din oraṣele 
mari, zgomotoase spre zone periferice unde se pot bucura de liniṣte ṣi aer curat. 
 
Tabel: Casatorii in comuna Cilibia - numar 

Localitati 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

TOTAL 1930 2029 2237 2335 2279 2275 

46251 CILIBIA 10 11 8 10 8 15 
Sursa: prelucrare proprie date www.insse.ro 

 
Tabel: Divorturi in comuna Cilibia - numar 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

2 3 6 : 2 4 
Sursa: prelucrare proprie date www.insse.ro 

 

3.1.2. Forţa de muncă 
O mare parte a populaţiei ocupate lucrează în agricultură, iar cealată parte în unităţile economice care 
funcţionează pe teritoriul comunei, învăţămant sănătate, servicii, comerţ. Pensionarii pot fi consideraţi parţial 
activi, aceştia lucrând în agricultură în măsura în care le permite forţa fizică şi starea de sănătate. 
 
În urma dezvoltării utilităţilor la nivelul comunei se observă tendinţa de întoarcere a populaţiei de la oraş către 
locul de baştină. Totuşi posibilităţile reduse de ocupare a forţei de muncă şi distanţa mică de oraşul Buzău 
determină ca mare parte a populaţiei active să lucreze în continuare în oraş. Potenţialul uman al comunei se 
va pune în valoare numai printr-o conlucrare permanentă, interactivă si continuă între autorităţi, antreprenori 
şi piaţa locală a forţei de muncă. 
 
Tabel: Numarul mediu al salariatilor in comuna Cilibia 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

82 108 105 107 107 114 
Sursa: prelucrare proprie date www.insse.ro 

http://www.insse.ro/
http://www.insse.ro/
http://www.insse.ro/
http://www.insse.ro/
http://www.insse.ro/
http://www.insse.ro/
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Numărul ṣomerilor raportat la nivelul anului 2019 a fost de 87, dintre care 34 femei ṣi 53 bărbaţi, numar in 
scadere  
 
Tabel: Someri inregistrati la sfarsitul lunii, pe sexe in comuna Cilibia 

Sexe Localitati 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Total 

Total judetul Buzau 18348 18435 17144 15001 12474 11296 

Cilibia 135 133 138 123 92 87 

procent Cilibia din 
judetul Buzau 

0.74% 0.72% 0.80% 0.82% 0.74% 0.77% 

Masculin 

Total judetul Buzau 11584 11511 10680 9309 7531 6662 

Cilibia 83 84 88 82 58 53 

procent Cilibia din 
judetul Buzau 

0.72% 0.73% 0.82% 0.88% 0.77% 0.80% 

Feminin 

Total judetul Buzau 6764 6924 6464 5692 4943 4634 

Cilibia 52 49 50 41 34 34 

procent Cilibia din 
judetul Buzau 

0.77% 0.71% 0.77% 0.72% 0.69% 0.73% 

Sursa: prelucrare proprie date www.insse.ro 

 
Tabel:  Someri inregistrati la sfarsitul lunii, pe sexe in comuna Cilibia 

Sexe Localitati 01.2020 02.2020 03.2020 04.2020 05.2020 06.2020 07.2020 09.2020 10.2020 

Total 

Total judetul 
Buzau 

11171 11099 10990 11242 11276 11506 12293 12280 11953 

Cilibia 89 90 95 96 94 98 102 96 81 

procent Cilibia 
din judetul Buzau 

0.80% 0.81% 0.86% 0.85% 0.83% 0.85% 0.83% 0.78% 0.68% 

Masculin 

Total judetul 
Buzau 

6663 6626 6557 6664 6662 6781 7090 7039 6868 

Cilibia 56 56 60 61 60 63 66 60 54 

procent Cilibia 
din judetul Buzau 

0.84% 0.85% 0.92% 0.92% 0.90% 0.93% 0.93% 0.85% 0.79% 

Feminin 

Total judetul 
Buzau 

4508 4473 4433 4578 4614 4725 5203 5241 5085 

Cilibia 33 34 35 35 34 35 36 36 27 

procent Cilibia 
din judetul Buzau 

0.73% 0.76% 0.79% 0.76% 0.74% 0.74% 0.69% 0.69% 0.53% 

Sursa: prelucrare proprie date www.insse.ro 

 
 
Tabel: Ponderea somerilor inregistrati la sfarsitul lunii in totalul resurselor de munca in comuna Cilibia - procente 

Sexe 
Localit
ati 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 
01.202

0 
2.2020 3.2020 

4.202
0 

5.202
0 

6.202
0 

7.202
0 

8.202
0 

9.2020 

Total 

TOTAL 
judetul 
Buzau 

6,1 6,2 5,8 5,1 4,3 4 4 3,9 3,9 4 4 4,1 4,4 4,4 4,3 

46251 
CILIBIA 

11,4 11,1 11,6 10,4 7,7 7,4 7,6 7,7 8,2 8,2 8,1 8,4 8,8 8,3 7 

Masc
ulin 

TOTAL 
judetul 
Buzau 

7,6 7,6 7,1 6,3 5,1 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,7 5 4,9 4,8 

46251 
CILIBIA 

12,7 12,6 13,5 12,6 9 8,5 9,1 9,1 9,7 9,9 9,7 10,2 10,7 9,8 8,8 

Femin
in 

TOTAL 
judetul 
Buzau 

4,6 4,7 4,5 4 3,5 3,3 3,3 3,2 3,2 3,3 3,3 3,4 3,8 3,8 3,7 

46251 
CILIBIA 

9,8 9,3 9,3 7,6 6,2 6,2 6 6,2 6,4 6,4 6,2 6,4 6,6 6,6 4,9 

Sursa: prelucrare proprie date www.insse.ro 

 

http://www.insse.ro/
http://www.insse.ro/
http://www.insse.ro/
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3.2 Economia 
Activităţile de producţie sunt reprezentate de întreprinderi mici şi mijlocii în domeniile comerţ cu amănuntul, 
transport de mărfuri şi persoane, agrozootehnie, prestari servicii. În afară de societăţile  comerciale  sunt  şi  
persoane fizice autorizate şi asociaţii familiar care realizează activitaţi în domeniul alimentaţiei publice,prestări 
servicii,comerţ cu amănuntul etc. Aceste activităţi au un rol important în activitatea şi viaţa 
comunităţii,precum şi la creşterea bugetului local al comunei. 
 

3.2.1. Agricultura ṣi silvicultura 
Conform monografiei satului editată în 1834 “Terenul comunei este teren de cultură și de islaz; mai are  și ceva  
sărătură,  poscove  și  câteva  viroage.  Altădată, tot terenul acesta, adică pământul cuprins între pârâul 
Călmățui și râul Buzău era numai islaz acoperit cu iarbă bună de pășune, bălării și tufișuri de mărăcini. Pe aici 
pășteau turme de oi, cirezi de bopi, vaci și herghelii de cai. Pentru cultură, movilenii lucrau pe pământuri 
boierești dincolo de râul Buzău și Călmățui.” Agricultura este ca și pe vremuri activitatea economică cea mai 
dezvoltată a comunei Cilibia, care absoarbe cea mai mare parte din populaţia activă, pe lângă aceasta lucrând 
în acest sector de activitate şi pensionarii. Cu toate acestea agricultura comunei nu se practică la un nivel de 
performanţa ridicat datorită multor cauze, dintre care amintim: gradul scăzut de mecanizare şi chimizare, lipsa 
sistemelor de irigaţii, fărâmiţarea terenurilor în proprietăţi de mici dimensiuni, nivelul redus de productivitate, 
slaba putere financiara a locuitorilor comunei. Aceste dificultăţi se încadreaza în parametrii daţi de condiţiile 
naturale, sociale, tehnico - materiale înregistrate şi la nivel naţional. 
 
Condiţiile naturale reprezentate de relief joacă un rol de prag termic. Pentru că localitatea este situată  în  zona  
de  câmpie  este  favorabilă  cultivarea cerealelor,  plantelor  indu striale  şi legumicole. Clima este în general 
favorabilă, dar uneori se înregistrează şi fenomene de îngheţ, secetă etc. care produc pagube prin 
compromiterea recoltelor. Solul este predominat de cernoziom care favorizează cultivarea cerealelor şi 
plantelor legumicole, viilor, păşunilor, locuitorii comunei valorificând acest potențial. 
 
Condiţiile tehnico-materiale reprezentate de mecanizare şi chimizare indică faptul că în comună sunt 
probleme legate de acestea întrucât fragmentarea terenurilor în parcele individu-ale nu permite o mecanizare 
corespunzătoare. De asemenea populaţia relativa îmbătrânită şi cu potenţial financiar scăzut iarăşi reduce 
capacitatea de realizare a unei agriculturi moderne. 
 
Condiţiile industriale practic lipsesc, la nivelul comunei neexistând unităţi specializate de prelucrare a 
produselor agricole (fabrici de ulei, conserve, etc) în scopul eficientizării producţiei şi reducerii  costurilor de 
producţie. 
 
Există pe teritoriul comunei un siloz de cereale cu capacitate de înmagazinare de 8000 tone/zi care s-a 
construit ca urmare a orientării spre cultura cerealelor si plantelor tehnice 
 

3.2.2 Fondul funciar 
Fondul funciar al comunei conform datelor înregistrate la Direcţia Judeţeană de statistică Buzău, se prezintă 
astfel: 
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Suprafaţa agricolă [ha] 

Total,din care:  4.092 

Suprafaţa arabilă 3.234 

Suprafaţa cu livezi şi pepiniere pomicole 1 

Suprafaţa cu vii şi pepiniere viticole 55 

Suprafaţa păşuni 747 
Sursa: prelucrare date inregistrari Primarie 

 
Impărțirea suprafeței agricole a comunei Cilibia 

Suprafaţa neagricolă [ha] 

Total, din care: 627 

Suprafaţa cu păduri şi alte terenuri cu 
vegetaţie forestieră 

240 

Suprafaţă cu ape şi bălţi 196 

Suprafaţă ocupată cu construcţii 410 

Suprafaţă ocupată de căi de comunicaţie şi căi ferate 76 

Suprafata ocupata de terenuri neproductive 81 
Sursa: prelucrare date inregistrari Primarie 

 

FONDUL FUNCIAR 

TOTAL Cilibia 
Gara 

Cilibia 
Manzu 

Movila 
Oii 

Posta 

ha 
proprietate 

privata 
proprietate 

stat 
ha ha ha ha ha 

Suprafaţa agricolă 4092        

Total,din care:                

Suprafaţa arabilă 3234 3217 17 332 1856 315 411 320 

Suprafaţa cu livezi şi pepiniere pomicole 1 1             

Suprafaţa cu vii şi pepiniere viticole 55 55   12 2 10 21 10 

Suprafaţa păşuni 747 747   56 70 40 390+122 69 

Suprafaţa neagricola 1003                

Total, din care:                

Suprafaţa cu păduri şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră 240 28 212           

Suprafaţă cu ape şi bălţi 196   196           

Suprafaţă ocupată cu construcţii 410 404 6 101 109 78 77 45 

Suprafaţă ocupată de căi de comunicaţie şi căi ferate 76 46 30           

Suprafațǎ ocupațǎ te terenuri neproductive 81 8 73           

Sursa: prelucrare date inregistrari Primarie 

 

3.2.3 Dotarea tehnica 
Dotarea tehnică a agriculturii actuale constă în existenţa utilajelor mecanizate şi a utilajelor cu tracţiune 
animală. 
 
Tabel: masini agricole in comuna Cilibia 

Nr. Crt. Localitati 
Total numar masini 

agricole 

TIPURI DE MASINI AGRICOLE 

Tractoare Combine 

1 Cilibia    

2 Gara Cilibia 12 10 2 

3 Manzu    

4 Movila Oii 8 8  

5 Posta    

Sursa: prelucrare date inregistrari Primarie 
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Utilajele mecanizate existente în comuna Cilibia sunt: tractoare, pluguri, semănători de păioase, semănători 
de culturi praşitoare, discuri, maşini de ierbicidat, cositoare mecanice, cultivatoare, motocositoare. 
Diversitatea utilajelor acoperă necesarul pentru prelucrarea mecanica a terenului arabil al comunei. 
 
Tabel: Total numar masini agricole - evolutie pe ani 

Nr. crt. Localitati 2014 2015 2016 2017 2018 

1 Cilibia      
2 Gara Cilibia 2 4 3 12 12 

3 Manzu      
4 Movila Oii 1 3 2 8 7 

5 Posta      
Sursa: prelucrare date inregistrari Primarie 

 
Utilaje cu tractiune  animală:  căruţele  sunt  utilizate  în  gospodăriile  locatarilor  pentru treburile interne ale 
acestora. 

 
3.2.4. Cultura câmpului 
Cele mai mari suprafeţe de teren sunt cultivate cu grâu, porumb şi floarea soarelui, orz şi orzoaică, dar şi 
legume. În lipsa unui sistem de irigaţii producţia la hectar pentru cultura câmpului înregistrează variaţii de la 
an la an, funcţie de condiţiile climaterice; în anii secetoşi producţia este scăzută în comparaţie cu cea din anii 
în care cantitatea de precipitaţii creşte peste media anuală. Se impune astfel necesitatea alocării de fonduri 
pentru construirea sistemului de irigaţii pentru a se asigura productiile pe care solul ar putea sa le dea. 
 

3.2.5. Legumicultura 
Legumicultura este o îndeletnicire de tradiţie a locuitorilor comunei. Cele mai răspândite legume cultivate 
sunt: tomatele, ardeii, vinetele, ceapa, arpagicul, usturoiul, pepenii. Acestea se cultivă pentru consumul în 
gospodărie dar şi pentru desfacerea în pieţele oraşelor apropiate. Se remarcă  aceeaşi variaţie a producţei la 
hectar dată de condiţiile climatice anuale. 
 
Nu există în comună capacităţi de conservare sau prelucrare a legumelor, motiv pentru care se urmăreşte 
realizarea unor linii de prelucrare a legumelor şi fructelor. De asemenea se doreşte realizarea de investiţii în 
tehnologii moderne, construirea solariilor, a serelor, precum şi racordarea acestora la toate utilităţile 
necesare. 
 
În comuna Cilibia existǎ ȋn prezent un siloz cu o capacitate de 8000 tone zi, siloz care are un rol important 
pentru agricultorii zonei, existând posibilitatea de stocare a cerealelor și astfel de sprijinire a comercianților 
din domeniul agricol. 
 

3.2.6. Viticultura 
Viticultura este altă ramură a agriculturii care la nivelul comunei Cilibia este un domeniu cu potenţial de 
dezvoltare. Productivitatea sporitǎ a terenurilor arabile pentru cereale i-a fǎcut ȋnsǎ pe locuitorii comunei sǎ 
se orienteze mai mult spre eficientizarea producției de cereale decât sǎ investeascǎ ȋn livezi. 
 
Ȋn prezent doar 51 ha sunt acoperite de terenuri viticole și pepiniere viticole. Existǎ ȋnsǎ premisele favorabile 
dezvoltǎrii viticulturii, mai ales datoritǎ traditiei județene de producere a vinului. 
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3.2.7. Silvicultura 
Suprafaţa ocupată de păduri şi alte terenuri de vegetaţie forestieră totalizează 240 ha la nivelul comunei 
Cilibia. Activitatea de silvicultură se materializează în lucrări de exploatare şi valorificare a produsului lemnos, 
conservarea şi protecţia pădurii, îngrijirea arborilor, lucrări de împădurire, pază şi protecţie. 
 
Având ȋn vedere cǎ mare parte din terenurile ocupate de vegetație forestierǎ aparțin domeniului public (212 
ha), ȋn comuna Cilibia nu existǎ foarte mari șanse de exploatare forestieră din partea sectorului privat. 
 

3.2.8. Zootehnia 
Efectivul de păsări şi animale existent în comună indică faptul că una din îndeletnicirile de bază ale locuitorilor 
este creşterea animalelor. O contribuţie importantă la îngrijirea animalelor o are suprafaţa mare de păşuni 
(747 ha din totalul suprafeței comunei) care asigură hrana animalelor pe toată durata anului. Situaţia 
numărului de animale crescute în comună se poate vedea din tabelul şi din graficele de mai jos: 
 
Tabel: Situaţia animalelor crescute în comună 

Animale 2014 2015 
2015 vs 
2014 % 

2016 
2016 vs 
2015 % 

2017 
2017 vs 
2016 % 

2018 
2018 vs 
2017 % 

2019 
2019 vs 
2018 % 

2020 
2020 vs 
2019 % 

Bovine 756 839 10.98% 731 -12.87% 526 -28.04% 449 -14.64% 389 -13.36% 303 -22.11% 

Ovine şi 
caprine 

2619 3200 22.18% 3416 6.75% 3482 1.93% 4452 27.86% 5245 17.81% 4518 -13.86% 

Porcine 609 202 -66.83% 254 25.74% 688 170.87% 288 -58.14% 445 54.51% 439 -1.35% 

Păsări 2210 2232 1.00% 2210 -0.99% 2185 -1.13% 2200 0.69% 1700 -22.73% 2800 64.71% 

Cabaline 100 110 10.00% 96 -12.73% 92 -4.17% 90 -2.17% 86 -4.44% 85 -1.16% 

Familii albine 386 445 15.28% 462 3.82% 512 10.82% 610 19.14% 620 1.64% 1193 92.42% 

Sursa: prelucrare date inregistrari Primarie 

 

 
Sursa: prelucrare date inregistrari Primarie 

 
Distribuția animalelor ȋn funcție de sate este urmǎtoarea: 
 
Tabel: Distribuția efectivului de bovine pe sate 

Bovine Cilibia Mânzu Poşta Gara Cilibia Movila Oii 

2020 92 66 61 56 28 

2019 118 98 85 45 43 

2018 142 103 104 31 69 

2017 146 132 136 36 76 

2016 185 156 170 35 185 
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2015 210 160 195 38 236 

2014 96 184 176 88 212 
Sursa: prelucrare date inregistrari Primarie 

 
Tabel: Distribuția efectivului de ovine si caprine pe sate 

Ovine şi caprine Cilibia Mânzu Poşta Gara Cilibia Movila Oii 

2020 480 145 240 554 3099 

2019 626 143 356 340 3780 

2018 524 132 268 163 3365 

2017 452 146 148 184 2356 

2016 421 127 256 206 2406 

2015 380 125 322 242 2131 

2014 342 256 168 386 1467 
Sursa: prelucrare date inregistrari Primarie 

 
Tabel: Distribuția efectivului de porcine pe sate 

Porcine Cilibia Mânzu Poşta Gara Cilibia Movila Oii 

2020 124 51 123 72 69 

2019 120 42 172 46 65 

2018 96 54 136 40 38 

2017 171 104 131 82 200 

2016 65 38 74 46 31 

2015 62 28 53 30 29 

2014 156 96 123 145 89 
Sursa: prelucrare date inregistrari Primarie 

 
Tabel: Distribuția efectivului de pasari pe sate 

Păsări Cilibia Mânzu Poşta Gara Cilibia Movila Oii 

2020 560 546 563 552 579 

2019 485 232 315 324 344 

2018 530 286 451 420 513 

2017 532 286 450 418 499 

2016 552 318 457 422 461 

2015 562 328 460 432 450 

2014 547 321 436 421 485 
Sursa: prelucrare date inregistrari Primarie 

 
Tabel: Distribuția efectivului de cabaline pe sate 

Cabaline Cilibia Mânzu Poşta Gara Cilibia Movila Oii 

2020 49 14 8 7 7 

2019 50 14 8 7 7 

2018 51 15 8 9 7 

2017 52 15 8 10 7 

2016 45 17 10 13 11 

2015 45 18 12 16 19 

2014 46 14 10 13 17 
Sursa: prelucrare date inregistrari Primarie 
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Tabel: Distribuția efectivului de familii albine pe sate 

Familii albine Cilibia Mânzu Poşta Gara Cilibia Movila Oii 

2020 0 38 586 314 314 

2019 0 26 380 64 150 

2018 0 26 390 64 130 

2017 0 18 286 84 124 

2016 0 17 210 62 173 

2015 0 0 210 62 173 

2014 0 0 182 75 129 
Sursa: prelucrare date inregistrari Primarie 

 
Zootehnia este într-o creștere dinamică, mai mult decât orice alt sector din agricultură. Acest sector va fi până 
în 2027 cel mai important sector agricol în termeni de valoare adaugată. Ca urmare a creșterii populației și 
veniturilor, a urbanizării rapide și a schimbării obiceiurilor de hrană, se observă o expansiune fără precedent 
a industriei zootehnice în țările dezvoltate, unde producția de carne pe cap de locuitor se așteaptă să crească 
cu aproape 50 % in urmatorii ani. 
 
Cererea mondială de ouă se așteaptă să crească cu 35%, iar cererea de lapte cu 25%, pe aceeași perioadă. 
Populația săracă de la sate depinde foarte mult de creṣterea animalelor și se crede că ameliorarea acestui 
sector le va îmbunătăți veniturile și le va spori alternativele economice. Creṣterea animalelor asigură 
mijloacele de trai pentru 70 % din populația săracă din lume. Cu o cerere pentru proteinele animale în creștere, 
țările cu venit scăzut sau mediu vor beneficia de “Revoluția Zootehniei” ce se desfășoară în jurul lor. In același 
timp, populația săracă de la sate va beneficia de prețuri reduse pe măsură  ce oferta de produse animaliere   
se extinde. 
 
Animalele monogastrice (porci și păsări domestice) vor fi cea mai importantă sursă de creștere. Aceste animale 
au o mai bună conversie a concentratelor de hrană față de rumegătoare și tehnologia lor de producție este 
universală și prin asta mai accesibilă operaţiilor comerciale pe scară largă. Principalul capital biologic pentru 
dezvoltarea zootehniei, a securităţii alimentare și a evoluției rurale de durată, sunt rasele câtorva specii de 
animale domesticite, importante pentru producția de alimente și agricultură. 
 
Valoarea resurselor genetice pentru majoritatea acestor animale este greșit înțeleasă. Folosirea și dezvoltarea 
de către fermierii din toată lumea a raselor și conservarea unor rase rare, de slab interest pentru fermieri, 
trebuie îmbunătățite substanțial în cazul în care țările vor să răspundă cu succes securităţii alimentare și 
dezvoltării rurale de durată. 
 
Producția susținută de animale ar fi imposibilă dacă nu s-ar lua măsuri eficiente pentru a garanta sănătatea 
animalelor prin excluderea și/sau ținerea în frâu a bolilor animaliere transmisibile între diferite specii. 
 
Din aceste motive prezenta strategie de dezvoltare va propune pentru perioada 2021 - 2027 mǎsuri pentru 
sprijinirea crescǎtorilor de animale. Comuna Cilibia, comunǎ cu o puternicǎ tradiție ȋn acest sector va putea 
avea cresteri economice majore prin construirea fermelor de animale și prin facilitarea accesului investitorilor 
pentru depozite de procesare fructe, legume, cereale. 
 

3.2.9. Comerţ 
Comerţul reprezintă 17% din economia locală, 65% fiind comerţ en detail iar 35%, comerţ en gross. Din totalul 
firmelor de comerţ, 78% sunt profilate pe produse alimentare iar restul de 12% pe produse industriale. 
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3.2.10 Servicii 
Serviciile reprezintă 10% din economia locală. Printre cele mai dezvoltate servicii locale putem evidenţia: 
servicii de comunicaţii, servicii auto, servicii de consultanţă în agricultură şi IMM, servicii de alimentaţie 
publică, servicii de utilităţi publice şi transport. 
 

3.3. Infrastructura 
 
3.3.1. Infrastructura de transport - căi de comunicație 
Localităţile componente ale comunei Cilibia s-au dezvoltat datorită existenței la nord a DN 2B Buzău - Făurei 
și la Sud a căii ferate Buzău Făurei, care asigură transportul de călători și mărfuri între orașele Buzău si Brăila. 
 
Ȋncǎ din secolul XIX s-au ȋnregistrat conform Marelui Dicționar Geografic al României, scris de Ioan Lahovari 
(1899) ȋncasǎri la bugetul local al comunei Cilibia datoritǎ haltei Gara Cilibia. 
 

3.3.1.2. Reţeaua de drumuri 
- DN 2B Buzău - Brăila, se prezintă sub forma unor succesiuni de aliniamente, iar declivitătile longitudinale se 
încadrează în limitele admise de standarde. În profil transversal drumul are două benzi de circulaţie de 3,50 m 
fiecare, cu benzi încadrate de 0,25 m şi rigole de 1,50 m; 
- DJ 203I Cilibia – Pogoanele - Gârbovi este un drum județean de o mare importanțǎ rutierǎ pentru locuitorii 
comunei deoarece face legǎtura cu orașul Pogoanele. Așa cum se vede și in poza de mai jos, DJ203I este un 
drum județean modernizat, asfaltat pe care traficul rutier se desfǎșoarǎ fluent. Drumul este prevǎzut cu 
șanțuri ȋn dreptul majoritǎții satelor pe care le traverseazǎ. 
 

 
Rețeaua de drumuri comunale este bine legatǎ, existând cǎi de acces cǎtre toate satele comunei. Din pǎcate 
nu toate au fost modernizate ȋn ultima perioadǎ de aceea sunt necesare lucrǎri de reabilitare și balastare.  
 
Același lucru este valabil și pentru drumurile sǎtești din comunǎ: 
- DC 163 face legǎtura ȋntre DN 2B și satul Gara Cilibia; 
- DC 28 face legǎtura ȋntre DN2B și satul Mânzu; 
- DC 187 se ramificǎ din DJ203 I, fiind drumul care face legǎtura ȋntre casele aflate ȋn diametral opus de calea 
feratǎ. 
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Întrucât pe toate drumurile comunale si săteşti  lipsesc trotuarele, rigolele, şanţurile şi îmbrăcăminţile rutiere 
sunt degradate este necesară o reabilitare şi modernizare a acestora, inclusiv modernizarea sistemului rutier 
prin implementarea de sisteme video si mijloace de semnalizare luminoase. 
 
Tabel: Drum asfaltat 

Infrastructura / Utilitati 
TOTAL 

lungime km 
Cilibia Gara Cilibia Manzu Movila Oii Posta 

2014 1.2 0 0 0 0 1.2 

2015 1.2 0 0 0 0 1.2 

2016 3.76 0 1.31 0 1.25 1.2 

2017 3.76 0 1.31 0 1.25 1.2 

2018 6.33 0 1.31 0 3.82 1.2 

2019 6.33 0 1.31 0 3.82 1.2 

2020 9.988 1.188 1.31 2.47 3.82 1.2 
Sursa: prelucrare date inregistrari Primarie 

 
Tabel: Drum neasfaltat 

Infrastructura / Utilitati 
TOTAL 

lungime km 
Cilibia Gara Cilibia Manzu Movila Oii Posta 

2014 11.588 1.188 2.58 2.47 3.82 1.73 

2015 11.588 1.188 2.58 2.47 3.82 1.73 

2016 9.028 1.188 1.27 2.47 2.57 1.53 

2017 9.028 1.188 1.27 2.47 2.57 1.53 

2018 6.458 1.188 1.27 2.47 0 1.53 

2019 6.458 1.188 1.27 2.47 0 1.53 

2020 2.8 0 1.27 0 0 1.53 
Sursa: prelucrare date inregistrari Primarie 

 

3.3.1.3 Reţeaua feroviară 
Circulaţia feroviară este  legată  de  principalul  nod  de  cale  ferată  al  judeţului  Buzău, respectiv oraşul Buzău, 
printr-o linie de cale ferată dublă, electrificată, Buzău - Făurei. Calea ferată străbate teritoriul administrativ al 
comunei de la vest la est pe o lungime de aproximativ 5 km. Intersecția dintre drumurile comunale și calea 
ferată sunt prevăzute cu barieră. 
 
Calea feratǎ strǎbate drumul județean 203 I ȋn satul Gara Cilibia. Existǎ de asemenea o barierǎ pe drumul care 
leagǎ satul Cilibia de satul Movila Oii. 
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Accesul călătorilor la transportul feroviar se face prin stația Gara Cilibia. 

 
 
3.3.1. Infrastructura de utilități 
 
3.3.2.1. Alimentarea cu energie electrică 
Toate localităţile comunei Cilibia sunt racordate la Sistemul Energetic Naţional prin linii electrice de medie 
tensiune de 20 KV de tip aerian, montate pe stâlpi de beton. Existenţa posturilor de transformare care au o 
putere instalată de cca 1500 KVA asigură alimentarea reţelelor electrice de joasă tensiune care deservesc toţi 
consumatorii din localitate, atât pe cei casnici cât şi societăţile comerciale. Reţelele de joasă tensiune sunt de 
tip aerian, realizate în sistem clasic cu conductoare din aluminiu independente, sau cu conductoare torsadate 
pentru prelungirile de reţea sau pentru cele modernizate. Branşamentele sunt în cablu subteran pentru cele 
care deservesc dotările şi aeriene pentru alimentarea generală a comunei. 
 
În prezent comuna Cilibia demareazǎ proiecte pentru realizarea sistemelor de energie verde (energie eolianǎ). 
Comuna este deja recunoscutǎ la nivel județean ca una dintre comunele cu un potențial ridicat al eficienței ȋn 
cazul construirii unui parc eolian. Primǎria comunei Cilibia a demarat procesul de intrare ȋntr-o asociație pentru 
sprijinirea demersurilor de instalare a echipamentelor de producere a energiei verzi. 
 
Tabel: Lungime retea energie electrica 

Infrastructura / Utilitati 
TOTAL 

lungime km 
Cilibia Gara Cilibia Manzu Movila Oii Posta 

2014 12.788 1.188 2.58 2.47 3.82 2.73 

2015 12.788 1.188 2.58 2.47 3.82 2.73 

2016 12.788 1.188 2.58 2.47 3.82 2.73 

2017 12.788 1.188 2.58 2.47 3.82 2.73 

2018 12.788 1.188 2.58 2.47 3.82 2.73 

2019 12.788 1.188 2.58 2.47 3.82 2.73 

2020 12.788 1.188 2.58 2.47 3.82 2.73 
Sursa: prelucrare date inregistrari Primarie 

 

3.3.2.2. Telecomunicaţii 
În domeniul telecomunicaţiilor în comuna Cilibia funcţionează un oficiu poştal ȋn satul Cilibia pe str. Principalǎ, 
numǎrul 1 (cod oficiu 127189) cu un număr mare de abonaţi. În domeniul noilor tehnologii în comunicații 
există tendințe deosebit de favorabile în domeniile: 
 



 
 Strategia de Dezvoltare Durabilă a Comunei Cilibia pentru perioada 2021-2027 

P a g e  62 | 168 

Comunicarea in domeniul telefoniei fixe care se realizeaza intermediul companiei ROMTELECOM (majoritatea 
prin central digitale). Rețeaua telefonică este de tip aerian și este montatǎ pe stâlpii liniilor electrice de joasǎ 
tensiune; 
 
Televiziunea prin cablu a cǎrei rețele se afla montate in paralel cu liniile telefonice, pe stalpii liniilor electrice 
de joasa tensiune; 
 
Comunicarea in domeniul telefoniei mobile GSM (Vodafone, Orange, Digi, Telecom etc.); 
Internetul prin cablu (este necesarǎ extinderea rețelei existente ȋn prezent). 
 

3.3.2.3. Alimentarea cu apǎ 
Rețeaua de alimentare cu apǎ este folositǎ pentru alimentarea cu apǎ potabilă a populației, pentru industrie, 
pentru agricultură; apa poate fi captată din diverse surse în funcție de zona geografică a localităţii. Apa captată 
prin ţevi din sursele de apă trebuie tratată şi filtrată printr- ostaţie de tratare – pentru a deveni potabilă. 
 
Sistemul de alimentarea cu apă este prezent în satele Cilibia, Mânzu și Movila Oii. Acesta a fost realizat ȋn 
cadrul obiectivului de investiții “Construire sistem de alimentare cu apǎ ȋn satele Cilibia, Mânzu, Movila Oii”, 
cu o valoare totalǎ a investiției de 1.811.306.000 lei (sursa de finanțare: bugetul de stat). Aceasta investiție a 
fost aprobatǎ prin OG 7/2006 (Programul de dezvoltare a infrastructurii și a unor baze sportive din spațiul 
rural) cu termen de finalizare ȋn 2010. 
 
Existǎ de asemenea, un proiect ȋnceput pentru alimentarea cu apǎ ȋn sistem centralizat pentru satele Gara 
Cilibia și Poșta. Este ȋnsǎ nevoie de sprijin din partea autoritǎților publice județene și din partea Ministerului 
de rezort pentru finalizarea lucrǎrilor. 
 
Tabel: Lungime retea alimentare apa 

Infrastructura / Utilitati 
TOTAL 

lungime km 
Cilibia Gara Cilibia Manzu Movila Oii Posta 

2014 10.33 3.33 0 3.33 3.67 0 

2015 10.33 3.33 0 3.33 3.67 0 

2016 10.33 3.33 0 3.33 3.67 0 

2017 10.33 3.33 0 3.33 3.67 0 

2018 10.33 3.33 0 3.33 3.67 0 

2019 10.33 3.33 0 3.33 3.67 0 

2020 10.33 3.33 0 3.33 3.67 0 
Sursa: prelucrare date inregistrari Primarie 

 

3.3.2.4. Alimentarea cu gaze naturale și cǎldurǎ 
Ȋn prezent comuna Cilibia nu este racordatǎ la rețeaua de alimentare cu gaze. Aceasta este o prioritate pentru 
perioada 2021-2027 mai ales datoritǎ faptului cǎ ȋn comuna din vestul Cilibiei, ȋn comuna Gǎlbinași, existǎ 
reteaua de alimentare prin conducta colectoare Stâncesti- Bentu. 
 
Proximitatea face ca proiectul sǎ fie realizabil. Singurul impediment sunt fondurile locale insuficiente demarǎrii 
unui proiect de o asemenea amploare. 
 
Alimentarea cu apă caldă ṣi căldură a comunei Cilibia se realizeazǎ local utilizându -se ca surse de incalzire 
sobe, centrale termice pe lemne, cǎrbune sau gaze naturale. Obiectivele social culturale si administrative ȋși 
asigurǎ cǎldura și apa caldǎ tot prin intermediul centralelor termice. 
 
 
 



 
 Strategia de Dezvoltare Durabilă a Comunei Cilibia pentru perioada 2021-2027 

P a g e  63 | 168 

3.3.2.5. Canalizarea 
Reţeaua de canalizare are scopul de a colecta apele meteorice și apele uzate. Apele meteorice provin din 
precipitațiile care cad sub formǎ de ploaie și zǎpadǎ și se ȋndepǎrteazǎ prin colectoare. 
 
Apa folositǎ de oameni ȋn diverse scopuri se transformǎ ȋn apǎ uzatǎ iar dupǎ proveniența lor, apele folosite 
pot fi: 

• menajere (rezultate din activitatea zilnică a oamenilor în locuinţe si locuri publice); 

• industriale (care provin din diverse procedee tehnologice); 

• ape agrozootehnice (legate de creṣterea si îngrijirea materialelor). 
 
Rețeaua de canalizare  este  alcătuită din  totalitatea  canalelor,  conductelor și gurilor de scurgere care preiau 
apele uzate și meteorice. Acestea sunt dirijate spre instalația de epurare, care are rolul de a reduce impuritățile 
din ele. 
 
In prezent in comunǎ nu exista sistem centralizat de canalizare, evacuarea apelor uzate facându-se de catre 
locuitorii comunei în bazine vidanjabile, latrine sau puţuri absorbante. Aceasta este o mare deficienţă din 
punct de vedere al protecţiei mediului întrucât apele uzate se infiltreaza in pânza freatică producând poluarea 
acesteia. Se impune rezolvarea cât mai urgentă a acestei probleme, motiv pentru care administrația locală și-
a propus în planul de dezvoltare realizarea rețelei de canalizare pe tot teritoriul comunei. 

 
3.4. Învăţământul - educaţie şi formare 
În prezent în comuna Ciliba funcţionează o singura şcoală cu clasele I - VIII în satul Cilibia şi trei grădiniţe în 
satele Poşta, Gara Cilibia şi Movila Oii. 
 
Există 14 cadre didactice, dintre care 4 pentru învăţământul preşcolar şi 10 pentru învăţământul şcolar. 
 
Situaţia unităţilor de învăţământ 
În anul 1908 a fost construită școala din Movila Oii. Local tip, cu o singură sală de clasă, o sală de intrare și o 
cancelarie, aceasta se adaugă la acea datǎ școlilor din Cilibia și Mânzu. Ulterior şcolile din Movila Oii şi Mânzu 
au fost închise, atât din cauza numărului mic de elevi, care nu mai justifica funcţionarea unităţilor de 
învăţământ, cât şi din cauza stării proaste a clădirilor. 
 
Tabel: Unitatile scolare in comuna Cilibia 

Niveluri de educatie 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Total 1 1 1 1 1 1 

Primar si gimnazial (inclusiv invatamantul special) 1 1 1 1 1 1 

Primar si gimnazial 1 1 1 1 1 1 

Sursa: prelucrare proprie date www.insse.ro 

 
Situaţia numărului de copii înscrişi în şcoli şi grădiniţe: 
 
Tabel: Populatia scolara pe niveluri de educatie in comuna Cilibia - Număr de elevi înscrişi în unităţile de învăţământ 

Niveluri de educatie 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Total 193 175 183 173 184 168 

Copii inscrisi in gradinite 61 48 47 44 51 45 

Elevi inscrisi in invatamantul preuniversitar 132 127 136 129 133 123 

http://www.insse.ro/
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Elevi inscrisi in invatamantul primar si gimnazial (inclusiv invatamantul special) 132 127 136 129 133 123 

Elevi inscrisi in invatamantul primar (inclusiv invatamantul special) 73 77 78 81 87 78 

Elevi inscrisi in invatamantul gimnazial (inclusiv invatamantul special) 59 50 58 48 46 45 

Elevi inscrisi in invatamantul primar si gimnazial 132 127 136 129 133 123 

Elevi inscrisi in invatamantul primar 73 77 78 81 87 78 

Elevi inscrisi in invatamantul gimnazial 59 50 58 48 46 45 

Sursa: prelucrare proprie date www.insse.ro 

 
Analizând datele comparative din anul 2014 pânǎ ȋn 2019 se observǎ o reducere a numǎrului de elevi ȋnscriși 
ȋn ȋnvǎțǎmânt ȋn comuna Cilibia.  
 
Primǎria comunei Cilibia necesitǎ dotarea cu un microbuz școlar pentru elevii din localiate, ȋn prezent 
transportul acestora decurgând greoi. 
 
Tabel: Sali de clasa (cabinete scolare/amfiteatre) pe niveluri de educatie in Cilibia 

Niveluri de educatie 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Total 11 10 12 11 11 11 

Invatamant prescolar 4 3 3 2 2 2 

Invatamant primar si gimnazial (inclusiv invatamantul special) 7 7 9 9 9 9 

Invatamant primar si gimnazial 7 7 9 9 9 9 
Sursa: prelucrare proprie date www.insse.ro 

 
Ṣcoala Cilibia, model în cadrul Proiectului UNICEF Romania a lansat, în 2010 Campania de participare ṣcolara 
prin ale cărei acţiuni s-a urmărit aducerea cu regularitate la cursuri a celor 400.000 de copii din România care 
merg sporadic la ṣcoala sau chiar au renunţat la ea. Cauza prinicipala a absenteismului, care duce în final la 
abandon, este insăṣi sărăcia în care trăiesc familiile acestor copii. Campania a marṣat pe trei niveluri. Au fost 
aduṣi in comună specialiṣti care lucrează cu copiii (preot, asistent social, poliţist, asistent medical, mediator 
ṣcolar ṣi specialiṣtii Primăriei), a fost asigurat training profesorilor din ṣcoală ṣi cursuri de educaţie părinţilor, 
astfel încât aceṣtia să înţeleagă necesitatea implicării lor în viaţa copiilor ṣi în mod special în viaţa ṣcolară ṣi în 
educaţie. 
 
Deṣi au fost luate măsuri de prevenire a abandonului ṣcolar este necesar ca acestea să continue la nivelul 
comunei, pentru a asigura un viitor mai bun copiilor din Cilibia. 
 
Tabel: Laboratoare scolare pe niveluri de educatie in comuna Cilibia 

Niveluri de educatie 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Total 1 1 1 1 1 1 

Invatamant primar si gimnazial (inclusiv invatamantul special) 1 1 1 1 1 1 

Invatamant primar si gimnazial 1 1 1 1 1 1 

Sursa: prelucrare proprie date www.insse.ro 

 
 
 
 
 

http://www.insse.ro/
http://www.insse.ro/
http://www.insse.ro/
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Tabel: Personalul didactic pe niveluri de educatie, judete si localitati 

Niveluri de educatie 
Ani 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Total 13 13 18 18 12 16 

Invatamant prescolar 4 3 3 2 2 2 

Invatamant primar si gimnazial (inclusiv invatamantul special) 9 10 15 16 10 14 

Invatamant primar (inclusiv invatamantul special) 4 5 5 5 5 5 

Invatamant gimnazial (inclusiv invatamantul special) 5 5 10 11 5 9 

Invatamant primar si gimnazial 9 10 15 16 10 14 

Invatamant primar 4 5 5 5 5 5 

Invatamant gimnazial 5 5 10 11 5 9 
Sursa: prelucrare proprie date www.insse.ro 

 
Tabel: PC-uri pe niveluri de educatie in comuna Cilibia 

Niveluri de educatie 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Total 15 14 15 15 15 15 

Invatamant prescolar 
1 1 1 1 1 1 

Invatamant primar si gimnazial (inclusiv invatamantul special) 14 14 14 14 14 14 

Invatamant primar si gimnazial 
14 14 14 14 14 14 

Sursa: prelucrare proprie date www.insse.ro 

 

3.5 Cultură 
În comuna Cilibia nu există niciun cămin cultural. Acest lucru reprezintă o problemă pentru viaţa culturală din 
Cilibia, neexistând o locaţie unde pot avea loc evenimente. 
 
Biblioteca Comunalǎ din comuna Cilibia ocupǎ o suprafațǎ de 60 mp și deține un numǎr de 9548 volume. 
Aceasta nu beneficiazǎ de serviciul e-bibliotecǎ, nefiind astfel conectatǎ la rețeaua de cǎrți online. Numǎrul 
mediu de vizitatori ai bibliotecii este de 120 persoane/lunǎ. Ȋn anul 2019 au fost eliberate din Biblioteca 
comunalǎ un numǎr de 150 volume. 
 
Tabel: Volume eliberate in comuna Cilibia - numar 

Ani 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Volume eliberate 895 750 127 128 132 150 
Sursa: prelucrare proprie date www.insse.ro 

 
Tabel: Cititori activi la biblioteci pe judete si localitati 

Localitati 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

CILIBIA 102 102 32 35 70 75 
Sursa: prelucrare proprie date www.insse.ro 

 
Construite într-un stil arhitectonic specific zonei de câmpie bisericile din comună au forma de corabie cu o 
singură turlǎ, clopotnițǎ înaltă. Toate satele din comuna Cilibia au bisericǎ. 
 
Legenda spune despre biserica din Movila Oii construită în 1846, pe cheltuiala unui bogat cioban că ar fi fost 
ridicată de acesta drept mulțumire pentru norocul care l-a urmărit de-a lungul vietii. ”Cu ajutorul lui Dumnezeu 
s-au ridicat această biserică de Neculae 1846” sunt cuvintele săpate în piatră cu litere chirilice pe partea 
superioară a ușii de la intrarea în biserica Sfântul Nicolae. 
 

http://www.insse.ro/
http://www.insse.ro/
http://www.insse.ro/
http://www.insse.ro/


 
 Strategia de Dezvoltare Durabilă a Comunei Cilibia pentru perioada 2021-2027 

P a g e  66 | 168 

Din anul 1863 dăinuie  în  satul  Mânzu  biserica  sfântul  Ilie,  iar  în  1864  cu  sprijinul Episcopiei Buzăului și 
prin munca și cheltuiala locuitorilor din Cilibia s-a ridicat biserica Sfinții Arhangheli “Mihail si Gavriil”. 
 

 
Ȋn anul 2008 au fost finalizate lucrǎrile de execuție ale Bisericii din satul Cilibia Garǎ, cu hramul „Constantin și 
Elena”. Pânǎ ȋn anul 1996 locuitorii din acest sat mergeau 4 km pentru a putea participa la slujbele religioase. 
Ȋn 1992 locuitorii satului Cilibia Garǎ și -au fǎcut propriul cimitir, ȋn 1996 au ȋnceput lucrǎrile pentru construirea 
unei capele. Ȋn anul 2004 au fost ȋncepute lucrǎrile de consolidare ale capelei, care s-a transformat ȋn scurt 
timp ȋn Bisericǎ. Lǎcașul a fost modificat  complet,  adǎugându-i-se  un  pridvor,  parchet,  finisaje  cu  marmurǎ,  
tâmplǎrie  de termopan. Abia ȋn anul 2008 a fost finalizată și pictura bisericii sfințitǎ ȋn anul 2010 de cǎtre 
Arhiepiscopul Buzǎului și Vrancei. De la vechea capelǎ a rǎmas moștenire doar clopotnița care ȋn loc de clopot 
are un obuz.  
 
Alte instituţii care au importanţă în bunul mers al treburilor comunei sunt: 

- Primăria comunei, așa cum se vede și ȋn imaginea de mai jos, este o clǎdire care necesitǎ reabilitare. 
Una dintre mǎsurile urgent care trebuie adoptate ȋn perioada 2021-2027 este refacerea acoperișului 
Primǎriei. 

- Poliţia, instituţie ce vine în sprijinul cetăţeanului asigurându-i paza şi protecţia; 
- Poşta comunei Cilibia. 
- In anul 2020 s-a construit un Pavilion Multifunctional cu suprafata utila de 229 mp, in satul Gara-Cilibia, 
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3.5.1. Casa ţărănească din Cilibia 
Casele din comuna Cilibia se aseamănă cu cele din zona de câmpie, elementele specific fiind la fel pentru multe 
dintre comunele zonei: Gălbinaṣi, C.A.Rosetti ṣi alte comune din Câmpia Română. 
 
Pe vremuri casele erau scunde (circa 2,25 m înălțime), cu pereții din nuiele, lipite cu pământ galben, erau mai 
mici la înâlțime și cu acoperișurile mai plate, fiind astfel adaptate climei mai putin ploioase și cu curenți mai 
puternici (vântul). Tipologia este asemănătoare (locuințelor de munte și deal), cu două încăperi situate de o 
parte și de alta a chilerului (sala) și cu polata sau cu polați pe lungimea sau lătimea casei. 
 
Pe față sau pe una dintre laturi, uneori pe amândouă, era prispa inchisă cu galerie sau deschisă. 
 
Temelia casei era din grinzi de lemn sprijinită pe câte o bucată (sau bucăți) de piatră la colțuri. Pereții erau 
ridicați pe furci și umpluti cu pamânt prins în astereală sau din chirpici făcuți din pământ  amestecat  cu  paie,  
turnați  în  formă,  uscați  și  apoi  zidiți.  Peste  pereți  se  așeza acoperișul. În zona lacurilor și bălților, casele 
și anexele erau acoperite cu stuf (rogoz) care se găsea din abundență în zonă și care era un izolant termic 
foarte eficient atât iarna, cât și vara. Nu se poate face o diferențiere categorică între locuința din zonele de 
munte, deal și câmpie întrucât strânsele relații economice și de rudenie dintre locuitori au făcut ca multe 
elemente să circule dintr - o zonă intr-alta, fie pornind de la pretențiile comanditarilor, fie folosind aceiași 
meșteri. Putem concluziona că amplasamentul, dimensiunea, decorul și calitatea materialelor de constructie 
reflectau starea materială și gustul proprietarului comanditar. 
 
Mobilierul:  casele tărănești din zonă aveau mobilier simplu,  rezumându-se  numai  la necesar. În cămara “de 
locuit” se găsea obligatoriu o masă înaltă (de multe ori înfundată), un dulap de perete, iar deasupra sobei cu 
plită se găsea un grătar cu poliță pe care se prindeau vase le. In cameră se aflau două – trei paturi dupa 
necesitatea familiei, așezate în jurul peretilor și lăzi folosite drept canapele și pentru depozitare. 
 
“Casa mare” era folosită pentru păstrarea lucrurilor “de zestre” și pentru găzduirea unor musafiri de seamă. 
De obicei nu avea sobă, dar dacă se punea soba aceasta era din zid, fără plită și lipită de peretele dinspre sală. 
În cameră erau două paturi, între ele o masă înaltă, la capătul paturilor câte o ladă de zestre, iar în colțul opus 
sobei, un cuier sau un dulap. 
 
Sala (tinda) era camera de legatură între cele două camere și exterior. Uneori tot din sală se intra în polata din 
spatele casei. Aici se țineau hainele pentru lucru, apa, lemne, uneltele și o scară, pentru că de aici se urca în 
podul casei. Locuințele din zona de câmpie aveau în sală o sobă mare cu plită deschisă, care se alimenta cu 
paie și coceni de porumb. Când soba se găsea în sală, camera de locuit avea soba oarbă “fara gură”- era 
incalzită de fumul cald care venea din soba mare aflată în tindă. 
 
Varul nu era cunoscut. El a apărut mai tarziu; era rar folosit, tehnica stingerii lui părând complicată, iar prețul 
lui era mult prea ridicat pentru disponibilităţile financiare ale locuitorilor. 
 
Focul se aprindea cu amnarul lovit de cremene lângă o feștilă de bumbac dezlânat. În vatră se păstra 
permanent focul, fiind mereu cărbuni aprinși, înveliți seara sub spuza protectoare pentru ca jarul să rămână 
viu până în zori. Dacă se stingea, se împrumuta foc de prin vecini, iar cărbunii se duceau într-un hârb de lut, 
sub strat protector de cenușă. După înserare, odaia se lumina cu lumânări de seu sau cu opaițe de lut; lămpile 
cu gaz au apărut abia prin 1880. 
 
Decorarea casei, a camerelor se făcea cu țesături. Casa mare, mândria familiei, avea pe paturi saltele de lână 
sau din paie acoperite cu cearceafuri din in (de obicei decorate și dantelate pe margini), peste care se puneau 
cergi (sau macaturi, mai târziu). Patul era plin de perne cu decoruri 
variate. 
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Pereții din jurul paturilor erau acoperiți cu covoare sau păretar pe care se prindeau ștergare frumos decorate. 
Pe peretele de răsărit se găsea o icoană care avea deasupra un stergar prins “în fluture’. Icoana putea fi 
moștenită sau dar al nașilor de cununie. Icoana de casă nu se dăruia, trebuia sa moară odată cu casa. Când se 
dărâma casa era lasată sub dărămături. 
 
Podelele erau acoperite cu preșuri. În lăzile de zestre se păstrau hainele pentru nuntă sau pentru 
înmormântare, perne, velinte, cearceafuri, cergi, macate/macaturi etc. 
 
În camera de locuit paturile aveau saltele de paie (sau foi), cearceafuri din in sau cânepă (dupa starea materială 
a proprietarului) acoperite cu țol sau macaturi. Pereții din dreptul patului erau acoperiți cu țol sau păretare 
din macat. 
 
În zona Buzăului, tolul era făcut din înnădirea la mijloc a două preșuri țesute în casă “din cozi” (resturi de 
material rupte in fasii, cusute între ele și țesute în război în două ițe). Gospodina casei combina coadele, 
materialele după culori și astfel aspectul general este unul mu lticolor. Mesele erau acoperite cu fețe de masă 
ornamentate pe margine și în mijloc cu tişlaifăre (o bucată de pânză dreptunghiulară cu ornament bogat). 
Ferestrele aveau perdele din pânză simplă pentru camera de stat și cu ornamente bogate pentru “casa mare”. 
Pe pereți se găseau ștergare și, bineînțeles, o icoană la care se punea busuioc la Bobotează, salcie la Buna 
Vestire și frunză de nuc sau de tei la Înălțare. La implinirea anului, in preajma noii sărbatori, aceste frunze se 
ardeau și cenușa se punea la flori. 
 
În prezent în comuna Cilibia are loc un proces dinamic de stabilire a cetățenilor de la oraș în satele de pe raza 
comunei Cilibia, proces datorat existenței rețelei de televiziune prin cablu, progresului care s-a simţit în 
comună în ultimii ani (racordarea la sistemul de alimentare cu apă) precum și distanța relativ mică față de 
municipiul Buzău. 
 
În localitățile subordonate comunei Cilibia s-au dezvoltat nuclee centrale cu dotări importante pentru 
deservirea populatiei - administratie, cultură, învățământ, sănătate, spații comerciale și de prestări servicii. 

 
3.5.2. Fondul locuibil actual 
Pe teritoriul comunei Cilibia existǎ 881 locuințe ȋn prezent. Analizând graficul locuințelor existente ȋn perioada 
2007-2011 observǎm cǎ numǎrul acestora a crescut, dar ȋntr-un procent foarte 
mic. 
 
Tabel: Numarul locuintelor existente in comuna Cilibia 

Locuinte Total Cilibia Gara Cilibia Manzu Movila Oii Posta 

Numar locuinte 881 197 150 146 236 152 
Sursa: prelucrare proprie date www.insse.ro 

 
Media suprafeței unei gospodǎrii este pentru comuna Cilibia de 37,5mp. 

 
3.5.3. Tradiţii în Cilibia 
Datinile şi obiceiurile, reprezintă pagina nescrisă a istoriei care oglindeşte modul de a gândi şi a se comporta a 
unei comunităţi. Din această cauză, ele trebuie să fie păstrate, cunoscute şi respectate, ca orice document care 
ne atestă originea. 
 
Obiceiurile şi tradiţiile din această zonă sunt prilejuite de sărbătorile de peste an: Crăciunul (colindul), Anul 
Nou (pluguṣorul, sorcova), Boboteaza, Paştele, Rusaliile. Acestea oferă un spectacol impresionant, la realizarea 
căruia îşi dau concursul muzica, dansul, poezia, reprezentările plastice, gestica şi voia bună. 
 

http://www.insse.ro/
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De Bobotează oamenii merg de dimineaţă la biserică, de unde se întorc cu apa sfinţită, numită şi “agheasmă 
mare”. În ajunul acestei sărbători, fetele postesc, iar seara pun busuioc sub pernă având credinţa că noaptea 
o să- şi viseze “ursitul”, flăcăul cu care se vor mărita 
 
De Paṣte, pe lângă tradiţionalul încondeiat de ouă, în dimineaţa primei zile de Paşte, toţi membrii familiei se 
spală pe faţă cu apă (neânceputa) dintr-un vas în care au fost puse un ou roşu, un ban de argint si o crenguţă 
de busuioc, rostind: ”Să fiu sănătos/sănătoasă şi obrazul să-mi fie roşu ca oul, să fiu dorit(ă) şi aşteptat(ă) aşa 
cum sunt aşteptate ouăle roşii de Paşte, să fiu iubit(ă) ca ouăle în zilele Paştelui, apoi se trece peste faţă 
moneda de argint, zicând: Să fiu mândru/ă şi curat(ă) ca argintul şi văzut(ă) ca busuiocul”. 
 
Fiecare gest ritualic al sărbatorii reprezintă o dimensiune simbolică aparte. În acest sens, un exemplu îl 
constituie şi îmbracatul, care, aici, are rol de înnoire. Datorită existenţei unei credinţe conform căreia de Paşte 
este bine să ai straie noi, odinioara, fetele şi tinerele neveste coseau cămăşi pentru toţi membrii familiei. 
Pentru fetele de măritat semnificaţia era şi mai puternică, acestea urmand a purta noile cămăşi atât la biserică, 
cât şi la horă. În satele Jitiei, până în urmă cu 
 
50 de ani, flăcăii se organizau în cete de ”vălari” mergând la casele unde erau fete de măritat. După ce făceau 
urările cuvenite, gazda îi răsplătea cu ouă roşii şi cozonac. Fetele fugeau din calea vălarilor ascunzându-se prin 
grădini.  Aceştia nu aveau voie să părăsească gospodăria până nu le găseau, având datoria să le ridicepe braţe 
în sus şi să le ureze noroc şi viaţă fericită. Este obiceiul ca în zilele de Paşte, finii să meargă cu ouă pască la naşi. 
În trecut, după ce se ospătau, mergeau împreună la hora satului, unde se afla şi dulapul (scrânciobul cel mare). 
În zilele noastre, doar la Vintileasca se mai păstrează acest obicei, care este impulsionat de implicarea 
autorităţilor locale şi a unor persoane iubitoare a tradiţiilor strămoşeşti. 
 
Hora satului se ţinea în trecut adoua zi de Paşte. La acest obicei participau aproape toţi locuitorii, de la copiii 
la bătrâni, care asistau laolaltă la datul în “dulap” (scrânciob) a tinerelor fete, de către flăcăii care le iubeau. 
Se spunea că, că în acest fel, fetele vor fi ameţite şi convinse să se mărite mai repede. Flăcăii construiau din 
timp dulapul, o instalaţie din lemn gros, cu patru braţe, care poarta câte un scaun ca raftul unui dulap, de unde 
îi vine şi numele. Instalaţia semăna cu roata de la morile de apă şi era pusă în mişcare de flăcăi puternici, care 
învârteau de o manivelă. Fetele îi răsplăteau pe flăcăi pentru truda lor cu ouă roşii sau încondeiate, pe care le 
ţineau în sân. Se spunea că aceia care au fost daţi în dulap, îşi vor îndeplini dorinţele, vor avea un an bogat şi 
vor trece mult mai uşor peste greutăţi. Pentru acest eveniment erau angajaţi muzincanţi din Jitia sau din alte 
sate. 
 
Din cele mai vechi timpuri Rusaliile, era considerată o perioadă dedicată spiritelor şi ţinea 7 zile. Rusaliile sunt 
considerate femei fabuloase: Ielele, fiicele lui Rusalim Împărat. Cuvântul “iele” nu este un nume, ci pronumele 
personal feminin “ele”, rostit popular. Tradiţia spune că cei care nu respectă sărbătoarea vor fi “pociţi” 
(paralizaţi). Leacul împotriva Ielelor este pel inul uscat pus sub pernă. 
 
Un element de tradiție specific comunei Cilibia este “Caloianul”, ritual care se desfășoară în a treia marți după 
Paști. “Se face un om de pământ cu ochii, nasul și gura din ouă roșii. Îl pun într-o cutie de carton sau de lemn, 
îi aprind lumânări și încep a-l boci. O fată care face pe preotul, își pune barbă, mustăți de lână, iar pe cap o 
căciulă sau o pălărie veche. Alta face pe dascălul, după ce îl prohodesc în legea lor, pornește cortegiul…. Popa 
și dascălul cântă, celelalte fete îl bocesc și așa îl plimbă pe ulițele principale ale satului. Apoi ies la câmp și 
departe de sat îl îngroapă pe furiș căci le pândesc băieții și după ce vin ele acasă aceștia le fură caloianul. A 
treia zi, adică joi, când e și paparuda, se duc fetele, dezgroapă caloianul și îl aruncă într-o apă din apropierea 
satului. Aceasta o fac ca să plouă. Vin apoi cu toate la casa unde au făcut caloianul și îi mănâ nca pomana”. 
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3.6. Sport 
Sportul este o activitate îndrăgită de către   locuitorii comunei Cilibia. Fondurile guvernamentale ṣi locale din 
ultimii ani nu au permis însă investitii majore în acest domeniu. 
 
Din acest motiv în prezent în comuna Cilibia nu există nicio sală de sport, lucru care dezavantajează populaţia 
tânără, elevii dornici de a practica activităţi sportive. Există un singur teren de sport în satul Tăbărăṣti dar 
acesta nu se ridică încă la standardele aṣteptate, fiind încă necesare investiţii pentru tribune, vestiare şi căi de 
acces şi parcare. 
 
Prezenta Strategie de Dezvoltare Locală va propune soluţii pentru promovarea sportului pe plan local ṣi pentru 
găsirea unor surse de finanţare ce pot acoperi investiţiile necesare pentru dezvoltarea minim a unei săli de 
sport în cadrul ṣcolii din Cilibia. Toate aceste proiecte se regăsesc în anexa prezentei strategii, în cadrul 
capitolului „Fiṣe de proiect”. 
 
Autorităţile publice ṣi-au manifestat interesul pentru amenajarea unui teren multifuncţional de sport (baschet, 
minifotbal, tenis de câmp) care să fie prevăzut cu bănci de rezervă, bănci pentru suporteri. 
 
In curtea scolii din satul ciliba a fost construit, in perioada 2019-2021 un teren de sport pe care intentionam 
să fie prevăzut cu un balon pentru anotimpul rece. Astfel copiii ṣi locuitorii comunei Cilibia ar putea practica 
activităţi sportive în tot timpul anului. 
 
Prezenta Strategie de Dezvoltare susţine aceste trei idei, implementarea lor fiind absolut necesară pentru a 
putea promova sportul ca activitate ce susţine sănătatea locuitorilor comunei. 
 

3.7. Sănătate 
În comuna Cilibia funcţionează un dispensar uman în aceeaşi clădire unde se află şi Primăria. Serviciile medicale 
sunt oferite de către un medic şi un asistent medical. Există de asemenea un dispensar veterinar cu un medic 
veterinar. 
 
Pe raza comunei există o farmacie umană şi una veterinară. 
 
Sănătatea animalelor din comuna este în grija personalului veterinar care funcţionează în cabinetul veterinar 
din comună. Ca dotare toate cabinetele au echipamentele ṣi resursele de bază. Există însă nevoia de 
îmbunătăţire a dotărilor, activitatea cabinetelor fiind predominant cu rativă ṣi prea puţin axată pe prevenire, 
neexistând resurse necesare ṣi nici cerere din partea populaţiei. 
 
Acest lucru denotă ṣi nevoia de informare a populaţiei pe subiecte de prevenţie precum: nutriţie sănătoasă, 
prevenirea bolilor cronice, fumat, alcool etc. 
 
Deṣi autorităţile locale au proiecte de modernizare ṣi dotare modernă a dispensarelor, aceste proiecte vizează 
mai mult partea de infrastructură, nu ṣi alte iniţiative de sprijinire a activităţii medicale. Din acest motiv 
prezenta Strategie de Dezvol tare Locală va propune ṣi fiṣe de proiect pentru sporirea gradului de 
conṣtientizare a populaţiei asupra factorilor care pot îmbunătăţi starea lor de sănătate. 
 
În Cilibia problema sănătăţii nu este considerată a fi foarte gravă de marea majoritate a locuitorilor ṣi datorită 
faptului că în lipsa medicilor specialiṣti în comuna proprie, aceṣtia se pot deplasa foarte repede către Buzău, 
municipiu foarte bine dotat din punct de vedere al serviciilor medicale disponibile. 
 
Serviciile medicale sunt accesibile la câțiva kilometri, în municipiul Buzău: cel mai apropiat centru de 
performanță se află la 23 km, cel mai apropiat ambulatoriu de specialitate la 23 km, cel mai apropiat laborator 
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de analize la 23 km, cel mai apropiat punct de primire urgențe și cele mai apropiate spitale specializate de 
chirurgie cardiovasculară respectiv spital general acuți, de asemenea, la 23 km. 
 
Un alt motiv al deplasării populației către zone mai dezvoltate din punct de vedere al serviciilor medicale este 
faptul că populaţia dispune de resurse financiare puţine, de aici nevoia acesteia de a primi consultaţii ṣi 
tratamente gratuite. 
 

3.8. Mediu 
În comuna Cilibia au fost şi sunt preocupări pentru protejarea mediului înconjurător: calitatea aerului, apei,  
solului  şi  subsolului,  pădurilor şi celorlalte forme de vegetaţie, faunei terestre şi acvatice, aşezărilor omeneşti. 
Intervenţia omului are efecte negative prin faptul că se accelerează procesul de eroziune a solului, surpări sau 
prăbuşiri datorate defrişărilor dar şi prin săpăturile făcute pentru a utiliza materialul de construcţii. 
 
Există un depozit de reziduuri menajere amenajat pe teritoriul comunei învecinate, comuna Gălbinaṣi în sistem 
ecologic. Colectarea gunoiului menajer se face în pubele ecologice de către o unitate specializată care 
transportă gunoiul la acest depozit. Cu toate acestea se mai observă şi fenomenul de indisciplină manifestat 
prin depozitarea gunoaielor în locuri neamenajate, fapt ce dă un aspect dezolant al peisajului, adăugandu-se 
toxicitatea unora dintre materialele aruncate. 
 
Gunoiul de grajd este depozitat in fiecare gospodărie pe platforma proprie, neizolată pentru a preveni 
scurgerile. Dejecţiile lichide şi chimicalele utilizate se scurg în pânza freatică producând infestarea 
acestuia.Influenţa negativă a infestării pânzei freatice se manifestă asupra sănătăţii oamenilor prin scăderea 
imunităţii,cât şi asupra creşterii şi dezvoltării plantelor. 
 
Prezenta Strategie de Dezvoltare Locală promovează dezvoltarea durabilă, axată inclusiv pe protejarea 
mediului înconjurător. Din acest motiv sunt necesare măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii aerului, a solului a 
pânzei freatice ṣi a apelor de suprafaţă. 
 
Inexistenţa pubelelor ecologice în gospodării este una dintre problemele pentru care sunt propuse soluţii: 
achiziţionarea acestora de către Primărie ṣi distribuirea lor mai departe către cetăţeni ar putea fi o primă 
măsură pentru creṣterea nivelului de conṣtientizare a locuitorilor asupra demersurilor pe care le pot face 
pentru comuna lor. 
 
Considerăm de asemenea necesare măsuri pentru creṣterea simţului civic ṣi e gradului de implicare a 
cetăţenilor pentru menţinerea unei comune curate, frumos amenajate. 
 

3.9. Turismul și agrementul 
În prezent turismul din comuna Cilibia este inexistent. Lipsa facilităţilor pentru investitori în turism, lipsa 
obiectivelor turistice care ar putea fi un punct de interes pentru persoanele care călătoresc în comuna Cilibia 
face ca acest sector să nu fie deloc dezvoltat. 
 
Turismul se poate dezvolta prin construirea de alte moteluri, pensiuni, case de vacanţă sau amenajarea de 
locuri de agrement dat fiind şi faptul că localitatea este situată în vecinătatea oraşului şi că deţine zone 
împădurite unde umbra şi răcoarea arborilor pot constitui locuri de relaxare şi refacere pentru turismul de 
weekend. 
 
Datorită facilităților fiscale și avantajelor oferite, la nivelul  zonei  există  posibilități multiple de a se investi in 
turism. Cadrul natural cu valoare deosebit ă favorizează dezvoltarea turismului de agrement. De asemenea se 
poate dezvolta și agroturismul 
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Cererea pentru turismul rural ar putea fi structurata pe mai multe segmente: 
- un prim segment ar putea fi reprezentat de cei care și-au părăsit satele în care s-au născut și care se 

întorc la țară pentru a arata propriilor copii locurile natale, obiceiurile tradiționale și îndeletnicirile 
străinilor; 

- al doilea segment este reprezentat de tinerii dornici să cunoască activități legate de creșterea și 
îngrijirea animalelor; 

- un al treilea segment este reprezentat de orășeanul care dorește să scape de stresul cotidian și să-și 
petreacă vacanța într-un mediu curat. Altă categorie de potențiali clienți este reprezentată de 
persoanele cu venituri mari care doresc să încerce ceva nou, să practice activități sportive într-un cadru 
natural, să învețe tainele meșteșugurilor (olărit, țesutul covoarelor din lână, cojocărit). 

 
Turismul rural atrage îndeosebi familiile cu copii care caută relaxarea într-un mediu liniștit și sănătos. Pe lângă 
turiștii din România, de această formă de turism sunt atrași și turiștii străini interesați de cultura românească, 
aceasta fiind un mijloc direct de cunoaștere a civilizației tradiționale autentice. Din acest motiv, prezenta 
Strategie de Dezvoltare Locală propune soluţii pentru dezvoltarea turismului rural, mai ales datorită faptului 
că localitatea Cilibia se află în proximitatea municipiului Buzău. 
 
O variantă de dezvoltare a turismului ar utea fi inclusiv construirea unei baze de agrem ent unde s-ar putea 
practica sporturi nobile: călărie. Cea mai apropiată herghelie din partea de sud ṣi sud-est a judeţului se află la 
Ruṣeţu. Construirea unei herghelii, unde locuitorii comunei, ai comunelor învecinate ṣi în principal ai 
municipiului Buzău, ar putea învăţa să practice acest sport ar putea fi o niṣă viabilă pentru comuna Cilibia, mai 
ales că locuitorii au experienţă în creṣterea cailor. 
 

3.10. Administraţia Publică Locală 
Primăria Cilibia este organizată şi funcţionează potrivit prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administraţia 
publică locală, cu modificările şi completările ulterioare şi în conformitate cu hotărârile Consiliului Local Cilibia 
privind aprobarea organigramei, a numărului de posturi şi a statului de funcţii ale aparatului propriu de 
specialitate. 
 
Primarul, viceprimarul, secretarul, împreună cu aparatul propriu de specialitate constituie o structură 
funcţională cu activitate permanentă, denumită Primăria Comunei Cilibia, ce duce la îndeplinire hotărârile 
luate de cei 19 membri ai Consiliului Local şi dispoziţiile Primarului, bazându-se pe problemele colectrivităţii 
locale. 
 
Primarul este şeful administraţiei publice locale a comunei Cilibia şi al aparatului propriu de specialitate pe 
care îl conduce şi îl controlează (confirm art. 66-215/2001 privind administraţia publică locală) cu modificările 
şi completările ulterioare prin Legea nr. 286/2006. 
 
Primăria Comunei Cilibia reprezintă administraţia publică locală prin care se realizează autonomia locală. 
Autoritatea publică este reprezentată de consiliul local, ca autoritate deliberativă, şi primar, ca autoritate 
executivă. 
 
În ceea ce priveşte situaţia personalului angajat puteţi observa mai jos organigrama de funcţionare  a  Primăriei  
Comunei  Cilibia,  aprobată  ṣi  funcţională  în  anul  2021.  Organigrama include toate departamentele Primăriei 
Comunei Cilibia, numărul de posturi existente în 2021 pentru fiecare departament ṣi legăturile de subordonare 
dintre departamente. 
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Organigrama comunei Cilibia 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

Ṣtat de funcții Ocupate Vacante Total 

NUMAR TOTAL FUNCTII PUBLICE, DIN CARE: 6 2 8 

Numar total functii publice de conducere 1 0 1 

Numar total functii publice de executie  5 2 7 

NUMAR TOTAL FUNCTII CONTRACTUALE DE CONDUCERE / 
EXECUTIE 

17 6 23 

Numar total functii sanatate 1 1 2 

Numar total posturii Centru de zi - personal de specialitate 
(instructor educațional, administrator, bucătar, îngrijitor) 

3 4 7 

Numar total posturii - Asistenți personali 11 0 11 

Numar total posturii compartiment gospodaresc 2 1 3 

NUMAR TOTAL FUNCTII DE DEMNITATE PUBLICA 2 1 3 

NUMAR TOTAL PERSONAL CABINET PRIMAR 1 1 2 

NUMAR TOTAL FUNCȚII ȊN INSTITUȚIE   35 

 
Posturile vacante sunt cauzate de legislaţia în vigoare, care nu permite autoritătilor publice locale angajarea 
suplimentară în cadrul Primăriilor. Aceste prevederi cauzează însă din păcate disfuncţionalităţi în cadrul 
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activităţii desfăṣurate de cei angrenaţi deja în activitatea Primăriei, fiṣele de post având suprapuneri de 
responsabilităţi. 
 
Prin prezenta Strategie de Dezvoltare Locală pentru perioda 2021-2027 obiectivul general pentru domeniul 
administraţie public este întărirea capacităţii administrative. 
 
 

CAPITOLUL IV - ANALIZA SWOT 
 

Analiza SWOT constituie cea mai importantă tehnică managerială utilizată atât pentru înţelegerea poziţiei 
strategice a unei întreprinderi/organizaţii, cât ṣi pentru analiza socio -economică a unei localităţi. 
 
Denumirea SWOT însăṣi este un acronim provenind de la iniţialele a patru cuvinte din limba engleză: 
▪ Strengths (punctele forte ale organizaţiei): deci capacităţile, resursele ṣi avantajele pe care ea le 

posedă, competenţele distinctive, ṣi alţi factori de success ai localităţii, nu neaparat doar factori 
„tangibili”, fizici, ci și elemente „intangibile” (ex. nivelul de pregătire al populaţiei).  Punctele forte definesc  
valorile  pozitive  și  condiţionările interne care pot constitui surse pentru succesul organizaţiei în atingerea 
obiectivului viitor. Punctele forte sunt definite atât ca valori, cât ṣi drept factori interni care creează 
valorile. 

▪ Weaknesses (punctele de slabiciune ale organizaţiei): ariile sale de vulnerabilitate, zonele de resurse 
sărace, ṣi alte „valori negative” sau ”condiţionări negative” . Un punct de slăbiciune reprezintă un element 
identificat in organizaţie, element ce poate împiedica atingerea obiectivelor manageriale ale organizaţiei. 
Punctele de slăbiciune se pot împarţi in două categorii: 

o factori interni care distrug valorile; 
o condiţii interne insuficient de bine focalizate pentru a putea să creeze valori competitive în 

condiţiile globalizării. 
▪ Opportunities (Oportunităţile) ori căile pe care pot fi avansate interesele organizației, căi pe care pot fi 

exploatate liniile sale de forţă, ṣi eliminat balastul punctelor vulnerabile, reprezintă valori pozitive și 
conditionări externe. Oportunităţile sunt tendinţe generale prezente în mediul extern, ori ṣanse oferite de 
întâmplare în afara câmpului de influenţare a lor prin management, deṣi ele pot influenţa pozitiv procesul 
dezvoltării. 

▪ Threats (ameninţările) la adresa intereselor creṣterii organizaţiei, aspecte negative ce apar din 
supraexploatarea resurselor, ori limitările care se impun organizaţiei din partea unui mediu extern. 
Amenințările reprezintă „valori” negative și condiţionări externe aflate dincolo de câmpul de acţiune 
managerială; ele pot fi atât riscuri tranzitorii, cât ṣi permanente. 

 
Strategia de dezvoltare durabilă are la bază o analiză amplă a specificului localităţii, a situației existente, a 
problemelor existente ṣi propune soluţii pentru progres. Caracteristica principală a unei analize SWOT este 
că studiază atât factorii interni cât ṣi cei externi, prevede interdependenţele dintre aceṣtia, maximizează 
punctele tari, ameliorează pe cât posibil punctele slabe, intuieṣte oportunităţile ṣi minimizează efectele 
negative ale ameninţărilor. 
 
Obiectivul analizei SWOT este acela de a recomanda strategiile care asigură cea mai bună aliniere între 
mediul extern ṣi mediul intern. Prin alegerea strategiei corecte a unei organizaţii, se poate influenţa impactul 
acestor forţe în avantajul organizaţiei. Ȋntrebări cheie care pot îndruma analiza strategic:
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Pentru o mai bună ṣi amplă caracterizare a comunei Cilibia vom elabora în următoarele pagini atât analize 
SWOT pe fiecare dintre axele principale de interes: economie, industrie, agricultură, infrastructură, mediu, 
dezvoltare social, educaţie, cultură, sport dar ṣi o analiză SWOT la nivel global care să includă unele dintre 
cele mai influente elemente din îmbinarea tuturor celorlalte analize SWOT. 

 
S-au identificat trei principii prioritare, cu subcategoriile aferente, ce ar trebui să stea la baza analizei 
comunei: 
1. Viaţa economică a comunei trebuie revigorată ṣi susţinută pe toate domeniile sale: agricultură, zootehnie, 

industrie comerţ, silvicultură, servicii ṣi nu în ultimul rând printr -un progres pe piaţa muncii. Prima măsură 
care poate fi luată de autorităţile locale este introducerea unor programe de formare profesională. O a 
doua măsură este crearea de noi locuri de muncă; 

2. Infrastructura trebuie îmbunătăţită permanent, de aceea o prioritizare a investiţiilor este necesară pentru 
a asigura raportul valoare investiţie/efect economic-financiar produs; 

3. Creṣterea atractivităţii din punct de vedere cultural, turistic, social este necesară atât pentru asigurarea 
unui confort social al propriilor locuitori, dar ṣi pentru dezvoltarea ulterioară a comunei. 
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Analiza SWOT se realizează din două perspective: 
a) O perspectivă strategică care urmărește viziunea cu privire la orientările viitoare, motivația (acceptarea, 

atitudinea politică, valorile sociale si culturale) și obiectivele (siguranța locurilor de munca, îmbunătățirea 
condițiilor locale,etc.); 

b) O perspectivă calitativă care descrie punctele forte, slăbiciunile, oportunitățile și amenințările. 
 
Pentru a avea certitudinea că politicile și programele existente corespund necesităților de dezvoltare a  
comunei  în  cadrul  limitărilor  impuse  de  resursele  locale  disponibile  și  pentru accesarea fondurilor prin 
care Uniunea Europeană susține dezvoltarea regională se impune elaborarea strategiei de dezvoltare pentru 
perioada următoare, repectiv 2021-2027. 
 
Analiza SWOT permite identificarea punctelor cheie și a zonelor în care trebuie aduse îmbunătățiri, în ce 
măsură și în ce condiții se poate îndeplini programul propus. Oportunitățile și amenințările rezultă în urma 
identificării punctelor tari și a punctelor slabe la nivelul comunei. 
 
Punctele tari reprezintă acei factori care îi dau comunei un avantaj competitiv şi îi conferă atractivitate. Sunt 
acele valori sau competenţe distinctive cu caracteristici legate de localizarea comunei, pe care aceasta le 
posedă la un nivel superior în comparaţie cu alte zone, ceea ce îi asigură un anumit avantaj. Punctele tari 
reprezintă acei factori care îi dau comunei un avantaj competitiv şi îi conferă atractivitate față de alte localități. 

 
Punctele slabe sunt reprezentate de acei factori care creează obstacole în calea dezvoltării economico-
sociale şi pot lua forme sociale, financiare, de infrastructură sau legislative. 
 
Oportunităţile reprezintă factori de mediu externi pozitivi pentru procesul de dezvoltare vizat, altfel spus şanse 
oferite de mediul extern a căror anticipare permite stabilirea strategiei în scopul exploatării profitabile a 
oportunităţilor apărute. Oportunităţi există, dar acestea trebuie identificate pentru a se stabili la timp strategia 
necesară fructificării lor. 
 
Ameninţările includ factorii din afara sistemului analizat care ar putea să pu nă strategia de dezvoltare într-o 
poziţie de risc. Aceştia sunt factori externi care nu pot fi controlaţi dar care pot fi anticipaţi şi permit elaborarea 
unor planuride urgenţă pentru prevenirea și rezolvarea acestor probleme. 

 
Dorim ca în urma analizei să avem rezultatele scontate în baza cărora să putem stabili liniile directoare 
ale unei dezvoltări durabile. Pornim de la întrebările,,Unde suntem?” şi ,,Unde vrem să ajungem?” pentru 
că punându-ne întrebarea  ,,Cum putem să ajungem?”să stabilim paşii de urmat, rezultatul concretizându-
se în finalizarea proiectelor propuse şi ridicarea nivelului de confort şi de trai a populaţiei din zonă. 
 
Analiza SWOT se face pe următoarele domenii: 

1. Activităţi  economice pentru dezvoltarea rurală 
2. Infrastructura tehnico-edilitară  şi social 
3. Mediu  și  resurse   naturale 
4. Resurse   socio – umane 
5. Ȋnvăţământ și cultură 
6. Sănătate şi asistenţă socială 
7. Turism şi servicii. 
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Analiza SWOT pentru agricultura 
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

▪ Sectorul agricol are importanţă economică 
▪ Sunt create condiţiile    dezvoltării   unei agriculturi 

complexe: exploataţii agricole cu caracter mixt, 
adaptate la posibilităţile economice ale 
agricultorilor, care dau posibilitatea valorificării 
superioare a producţiei vegetale. 

▪ Existenţa serviciilor de instruire profesională şi 
consultanţă 

▪ Soluri fertile care favorizează dezvoltarea unei 
agriculturi diversificate 

▪ Forţǎ de muncǎ importantǎ în agriculturǎ 
▪ Autoritǎţi locale deschise 
▪ Existenţa reţelelor de comunicaţii pentru 

promovarea produselor agricole 
▪ 82% din suprafaţa   comunei  este   teren arabil 
▪ Grad ridicat al precipitaţiilor, favorizând astfel 

agricultura 
▪ Comuna Cilibia este favorizatǎ din punctul de 

vedere al așezǎrii geografice 
▪ Existenţa pe teritoriul comunei a unui siloz de 

cereale 
 

▪ Proprietate agricolǎ divizatǎ, fǎrmițatǎ 
▪ Inexistența    unor    forme    avansate    de 

promovare a produselor agricole locale 
▪ Productivitate scăzută a muncii din sectorul 

agricol 
▪ Forțǎ de muncǎ slab calificatǎ în domeniu (nu 

corespunde cu nevoia) 
▪ Inexistența unor forme organizate de 

exploatare agricolǎ 
▪ Grad redus de asociere a deținǎtorilor de teren, 

puţine asociaţii agricole, societăţi comerciale şi 
unităţi cooperatiste. 

▪ Dificultăţile de comercializare a producţiei 
agricole a fermelor de semi-subzistenţă 

▪ Persistența problemelor de fond funciar 
▪ Sistem educațional inexistent în domeniu 
▪ Lipsa contactelor externe şi lipsa de integrare în 

circuitul național al producǎtorilor agricoli, 
informații neactualizate; 

▪ Slaba eficiențǎ economicǎ a exploatațiilor 
Agricole 

▪ Acces   limitat   la   specialişti, informaţii şi 
consultanțǎ în domeniu 

▪ Dotǎri tehnico-mecanice reduse 
▪ Inexistența industriei la nivelul comunei Cilibia 
▪ Inexistența mijloacelor de prelucrare și 

conservare a legumelor pe raza comunei 
▪ Produse cu valoare adăugată  scăzută  şi  cu 

conţinut tehnologic scăzut 
▪ Număr mic de firme în sectorul productiv 

OPORTUNITATI AMENINTARI 
▪ Existența resurselor nerambursabile din fondurile 

structurale pentru agriculturǎ 
▪ Integrarea în strategiile de dezvoltare ale 

Județului 
▪ Posibilitatea practicării agriculturii ecologice 
▪ Asocierea între fermieri  pentru creșterea 

profitabilităţii în agricultură 
▪ Infiintarea de puncte de colectare şi prelucrare a 

materiilor prime rezultate din agricultura 
▪ Produsele   din   activitatea   agricolă   reprezintă 

sursa principală în alimentaţie, ceea ce constituie 
un avantaj net în susţinerea şi dezvoltarea acestei 
ramuri a economiei 

▪ Autorităţi locale deschise 
▪ Existenta    reţelelor   de   comunicaţii   pentru 

promovarea produselor Agricole 
▪ Interesul pentru produsele ecologice, naturale şi 

tradiţionale creşte 

▪ Slaba informare a agricultorilor cu privire la 
normele europene 

▪ Concurența importului de produse 
agroalimentare de pe piața Uniunii Europene 

▪ Sprijin redus din partea  altor  autorităţi publice 
▪ Existenţa unui cadru instituţional şi 

legislativ destul de stufos; 
▪ Creşterea preţurilor inputurilor, a 

combustibilului şi a forţei de muncă 
▪ Concurenţa produselor Agricole şi alimenare 

din import sau din alte regiuni 
▪ Schimbările climatice 
▪ Lipsa  unor  investiţii  economice  de  tip 
▪ Parteneriat Public – Privat 
▪ Lipsa unei strategii de marketing local şi 

insuficienta promovare a produselor şi 
serviciilor locale 
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▪ Suprafaţă agricolă important 
▪ Interesul autoritǎților pentru actualizarea PUG- 

ului 
▪ Teren favorabil inclusiv pentu cultivarea viței de 

vie 
▪ Comuna  Cilibia  este  membru  al  Grupului  de 
▪ Acțiune Localǎ Ecoul Câmpiei Buzǎului 
 

▪ Riscul necorelării dintre programele de 
dezvoltare a infrastructurii şi nevoile de 
echipare  a  zonelor  cu  potenţial  de dezvoltare 
a IMM-urilor 

 

Analiza SWOT mediu 
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

▪ Autoritati locale deschise 
▪ Inexistenţa de agenți economici cu potenţial 

major de poluare 
▪ Existența unor suprafete impǎdurite 
▪ Sistem funcţional de colectare a deşeurilor 
▪ Utilizarea redusă a pesticidelor 
▪ Capital natural de valoare deosebită din punct  

de vedere  al  biodiversităţii, peisajului resurselor 
de apă 

▪ Apariţia fermelor ecologice 
▪ Implementarea Masterplanului de la nivel 

județean pentru apǎ ṣi canalizare 

▪ Grad scăzut de reciclare şi valorificare a 
deşeurilor 

▪ Poluare prin depozitarea dejecţiilor/ deşeurilor 
în locuri neamenajate 

▪ Spaţii verzi insuficiente 
▪ Sistem integrat de management al deşeurilor 

insuficient dezvoltat 
▪ Depunerea necontrolatǎ a deṣeurilor urbane 
▪ Educație, culturǎ civică  în  probleme  de mediu 

slab dezvoltate 
 
 
 

OPORTUNITATI AMENINTARI 
▪ Existenţa resurselor nerambursabile din 

fondurile structurale 
▪ Posibilitatea practicării agriculturii ecologice 
▪ Cadru favorabil  introducerii  surselor  de energie 

alternative 
▪ Agricultura ecologică 
▪ Parteneriatul public-privat 
▪ Realizarea şi implementarea planurilor de 

management 
▪ Dezvoltarea  unui  sistem  de  culegere  a datelor 

privind relaţiile mediu – sănătate 
 

▪ Resurse bugetare reduse față de nevoia de 
investiții în infrastructură, rețele de utilități 
(apă, canalizare, iluminat public) 

▪ Sprijin redus din partea altor autoritǎți publice 
▪ Ȋntârzieri în aplicarea legislației de mediu de 

cǎtre unii agenți economici 
▪ Creṣterea numarului de autoturisme 
▪ Dificultăţi organizatorice, politice 
▪ Costuri ridicate pentru implementarea 

programelor/modernizarea echipamente- lor 
▪ Urbanizarea şi extinderea intravilanului 
▪ Cofinanţare redusă 
▪ Suport social foarte slab cu privire la colectarea 

selectivă 
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Analiza SWOT populație 
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

▪ Forțǎ de muncǎ numeroasǎ 
▪ Autoritǎți locale deschise 
▪ Populație omogenǎ din punct de vedere al 

apartenenței religioase și al intereselor pentru 
agriculturǎ 

 

▪ Forțǎ de muncǎ slab calificatǎ 
▪ Scǎderea    nivelului    de    pregǎtire    al 

resurselor umane 
▪ Migrația populației tinere cǎtre alte locații mai 

atractive    din    punct    de    vedere financiar 
▪ Inexistența pubelelor ecologice 
▪ Numǎr mare al șomerilor 

OPORTUNITATI AMENINTARI 

▪ Creṣterea atractivitǎții  comunei  Cilibia pentru 
locuire 

▪ Existența resurselor nerambursabile din 
fondurile structural 

▪ Dezvoltarea unor relații de parteneriat în 
vederea dezvoltării infrastructurii de asistențǎ 
social 

▪ Implicarea unor factori externi (de ex. biserica) 
poate ajuta comunitatea 

 

▪ Exodul forţei de muncă. 
▪ Apariția de probleme sociale generate de criza 

economicǎ 
▪ Sprijin redus din partea altor autoritǎți publice 
▪ Resurse   bugetare   limitate   pentru   domeniul 

asistenței sociale 
▪ Lipsa   investitorilor   cauzeazǎ   un   deficit   al 

locurilor de muncǎ 
 

 
Analiza SWOT Sănătate 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

▪ Proximitatea   fațǎ   de   servicii   medicale 
complexe (municipiul Buzǎu) 

▪ Infrastructurǎ   de   transport suficient dezvoltatǎ 
pentru a face accesibile toate gospodǎriile 
comunei Cilibia 

▪ Existența unui dispensar medical, a unui 
dispensar veterinar deservite de un medic, o 
asistentǎ medicalǎ, un medic veterinary 

▪ Existența farmaciei pe raza localitǎții 
▪ Autoritǎți locale deschise 

 

▪ Personal medical insufficient 
▪ Indice de operabilitate scăzut 
▪ Venituri proprii într-un procent redus 
▪ Infrastructura necorespunzătoare pentru 

anumite boli: TBC, boli infecţioase) 
▪ Investiţii   private   limitate   in   domeniul 

asistenţei medicale 
▪ Număr mic de cadre medicale 
▪ Lipsa unei salvǎri pentru ȋngrijiri medicale 

de urgențǎ 
 

OPORTUNITATI AMENINTARI 

▪ Integrarea in UE pentru atragerea de fonduri 
structurale, nerambursabile 

▪ Fonduri suplimentare de la bugetul local prin 
descentralizare 

▪ Parteneriate publice private (sponsori) 
▪ Programe nationale in derulare (TBC, diabet, 

screening de cancer de col uterin ṣi de colon) 
▪ Lărgirea gamei de, servicii medicale 

(stomatologie) 
 

▪ Cadru legislativ în schimbare 
▪ Migrarea personalului medical către piaţa 

europeană 
▪ Creṣterea continuă a costurilor (preţuri in 

crestere la medicamente, materiale sanitare 
reactive) 

▪ Lipsa fondurilor  pentru  investiții  de  la 
Ministerul Sănătăţii 
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Analiza SWOT (servicii sociale) 
 PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

▪ Dezvoltarea dialogului social, la nivel teritorial 
serviciile sociale publice de asistenţă socială 

▪ Activităţi de   prevenire, limitare şi înlăturare a 
efectelor temporare sau permanente   ale   unor   
situaţii care pot genera marginalizarea sau 
excluderea unor persoane aflate în situaţii de risc 
social 

▪ Creşterea numărului de copii  îngrijiţi  în sistemul 
de protecţie de tip familial 

▪ Existenţa unor instituţii guvernamentale sau 
organizaţii neguvernamentale care se ocupă cu 
pregătirea profesională şi reconversia forţei de 
muncă 

 

▪ Dificultăţi în asigurarea unei protecţii sociale 
adecvate, din cauza cadrului legislativ legal 
restrâns 

▪ Creşterea riscului de marginalizare social a 
persoanelor în vîrstă 

▪ Dinamica fenomenului social determinat de 
condiţiile socio-economice ale familiei. 

▪ Fondurile reduse destinate asistenţei sociale 
sunt depăşite de numărul populaţiei 

▪ Implicarea şi răspunsul comunităţii rrome la 
programele speciale sunt reduse 

▪ Gradul scăzut de colectare a încasărilor în 
special la venituri nefiscale, datorat faptului că în 
prezent tot mai mulţi agenţi economici solicită 
reeşalonări/amânări la plată, în baza actelor 
normative în vigoare 

▪ Timp insuficient   pentru   deplasările   pe teren 
ale personalului agenţiei pentru ocuparea forţei 
de muncă pentru depistarea locurilor de muncă 
vacante şi stabilirea relaţiilor de colaborare cu 
agenţii economici 

▪ Lipsa serviciilor alternative de asistenţă social 
▪ Îmbunătăţirea substanţială a accesului la 

serviciile sociale 

OPORTUNITATI AMENINTARI 

▪ Promovarea organizaţiilor care luptă împotriva 
fenomenelor deviante si delincvente prin 
promovarea unor programe specifice, principalul 
factor în elaborarea si implementarea politicilor 
în domeniul social 

▪ Construirea unui centru de zi pentru copii 
proveniți din familii defavorizate 

▪ Programe de integrare a grupurilor etnice 
minoritare 

 

▪ Cadru legislativ în schimbare 
▪ Există riscul ca unii întreprinzători să nu- şi 

manifeste interesul faţă de proiecte de asistenţă 
socială, din cauză că nu sunt familiarizaţi cu 
criteriile de selecţie şi de implementare a 
acestora. De asemenea, aceştia nu dispun de 
posibilităţi pentru garantarea împrumuturilor 
solicitate şi nici de bani pentru plata planurilor de 
afaceri 

▪ Gradul de sărăcie generează fenomene de 
depopulare, de plecare a tinerilor şi adulţilor 
pentru a lucra în străinătate, la care se adaugă 
îmbătrânirea populaţiei, ceea ce   creează   
premizele diminuării populaţiei 
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Analiza SWOT infrastructura de transport ṣi de utilităţi 
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

▪ Existența   unor   legături   directe   între comuna  
Cilibia  și  municipiul  Buzău  și între comuna 
Cilibia și municipiul Brǎila prin intermediul 
transportului public. 

▪ Autorităţi locale deschise 
▪ Reţea locală de drumuri reabilitate 
▪ Judeţul   Buzǎu   are   în   implementare proiecte 

de extindere şi modernizarea sistemelor de apă / 
apă uzată 

▪ Elaborarea   Master   Planului   la   nivel județean 
▪ Calitatea apei potabile este constant bunǎ 
▪ Existența rețelei de gaz metan 
▪ Iluminat public stradal efficient 
▪ Existența cǎilor de acces cǎtre toate satele 

comunei 
▪ Acces la rețeaua feroviarǎ prin stația Gara Cilibia 
▪ Existența rețelelor de telefonie mobile 
▪ Existența rețelei de alimentare cu apǎ ȋn satele 

Cilibia, Mânzu, Movila Oii 

▪ Persistenţa problemelor de fond funciar 
Intravilan   limitat   in   comparaţie   cu 
expansiunea zonei de locuit 

▪ Suprafeţe mici de spaţii verzi amenajate 
▪ Aplicarea  limitată  a  reglementarilor  in materie 

de construire ṣi disciplină in construcţii 
▪ Inexistența trotuarelor și a aleilor pietonale 
▪ Inexistența sistemelor de colectare și a 

rigolelor 
▪ Inexistența rețelei de canalizare 
 

OPORTUNITATI AMENINTARI 

▪ Creṣterea atractivităţii comunei pentru locuire 
▪ Existenţa resurselor nerambursabile din 

fondurile structural 
▪ Integrarea in strategiile de dezvoltare ale 

Județului 
▪ Dezvoltarea unor relaţii de parteneriat în 

vederea dezvoltării infrastructurii 
▪ Fonduri europene pentru extinderea reţelelor de 

canalizare în toate UAT peste 2.000 locuitori 
până în anul 2018 

▪ Fonduri europene pentru reducerea decalajelor 
de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată 
între zona rurală şi cea urbană 

▪ Posibilitatea accesǎrii fondurilor  prin intermediul 
Grupului de Acțiune Localǎ modernizarea   
sistemului de iluminat public cu becuri ecologice 
sau tehnologie LED 

▪ Introducerea a douǎ rute de transport ȋn comun 
pentru a face legǎtura ȋntre Movila Oii-Cilibia- 
Buzǎu și Gara Cilibia-Buzǎu 

 

▪ Resurse bugetare reduse față de nevoia de 
investiții în infrastructură, 

▪ Sprijin redus din partea altor autoritati publice 
▪ Resurse de cofinanţare insuficiente pentru 

viitoare proiecte de extindere şi reabilitare a 
reţelei de canalizare conform cerinţelor UE 

▪ Extinderea geograficǎ a comunei neconcordatǎ 
cu extinderea sistemului de utilitǎți poate face 
ca populația din zonǎ sa nu aibǎ acces la 
acestea 

▪ Capacitate redusǎ de cofinanțare 
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Analiza SWOT administraţia publică locală 
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

▪ Autorităţi locale deschise ce conṣtientizează că  
resursa umană  este cea  mai  importantă dintr-o 
organizaţie 

▪ Participarea angajaţilor la diferite forme de 
pregătire profesională (3 persoane au participa la 
astfel de cursuri ȋn ultimul an) 

▪ Imagine buna si încredere în primar 
▪  Ȋntâlniri frecvente între cetăţeni ṣi reprezentanţii 

autorităţii publice 
▪ Imagine bună a angajaţilor din Primărie 
▪ Grad de mulţumire ridicat al cetăţenilor cu privire 

la activitatea din Primărie 
 
 

▪ Inexistența unor contacte mai stranse între 
administrație si agenții privați. 

▪ Lipsa contactelor externe ṣi lipsa de integrare 
în circuitul administrativ national ṣi 
international 

▪ Site de prezentare necuprinzător 
▪ Imposibilitatea transmiterii de solicitări, cereri 

on-line 
▪ Personal nepregătit suficient în   domeniul 

fondurilor structurale, comunicării externe, 
calităţii 

▪ Majoritatea angajaților nu au urmat în ultimii 
ani cursuri de formare 

 

OPORTUNITATI AMENINTARI 
▪ Creșterea    gradului de descentralizare    ṣi 

autonomie locală 
▪ Existenţa resurselor nerambursabile din fondurile 

structurale 
▪ Dezvoltarea   unor   relaţii   de   parteneriat   în 

vederea dezvoltării instituţionale 
▪ Elaborarea strategiei de resurse umane care sa 

cuprindă ṣi aspectele de planificare, recrutare, 
selecţie, motivare, carieră în general; 

▪ Crearea unui sistem electronic de management al 
documentelor pentru o mai bună organizare ṣi 
comunicare internă, precedat de pregătirea în 
domeniul utilizării noilor tehnologii; 

 

▪ Educaţie, cultură civică slab dezvoltate, grad 
redus de participare civica 

▪ Cooperarea slaba cu Unităţile Administrativ 
Teritoriale învecinate 

▪ Blocarea accesului la funcţiile publice vacante 
▪ Migrarea   personalului calificat către alte 

instituţii publice 
▪ Procesul de îmbatrânire al populaţiei 
▪ Exodul persoanelor calificate către oraṣe mai mari 
▪ Reduceri de personal în sectorul bugetar 
▪ Ȋnfrăţirea cu o localitate ṣi utilizarea schimburilor 

de experienţă; 
▪ Existenta   de   organizaţii   profesionale   ale 

funcţionarilor publici 
▪ Noi platforme de e-learning, e-guvernare 
 

 

Analiză SWOT educaţie 
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

▪ Autorităţi locale deschise 
▪ Existența   unei   grǎdinițe   și   a   unei   școli 

funcționale 
▪ Interesul Primǎrie  pentru  mǎrirea  numǎrului de 

unitǎți de ȋnvǎțǎmânt și pentru dotarea 
corespunzǎtoare a acestora 

▪ Activitatea managerială axată preponderent pe 
domeniul  administrativ  în  detrimentul asigurării 
calităţii demersului didactic (număr insuficient de 
asistenţe la ore, instrumente perimate  de  
evaluare  a  calităţii  actului didactic, monitorizare 
formală a îndeplinirii sarcinilor profesionale) 

▪ Reţineri faţă de rezolvarea problemelor 
importante ale şcolii prin recurgerea la 
elaborarea şi aplicarea de proiecte şi parteneriate 

▪ Managementul   resurselor   umane   este   încă 
deficitar în asigurarea unor structuri eficiente 
pentru formarea continuă a cadrelor didactice în 
şcoală, care să sprijine, să încurajeze şi să 
motiveze performanţa profesională (inclusiv prin 
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atribuirea calificativelor anuale şi a salariului de 
merit) 

▪ Activităţile de cercetare-dezvoltare inexistente 
▪ Nivel al salarizării foarte scăzut 
▪ Grad   redus   de   implicare   al   pǎrinților   în 

procesul educativ 

OPORTUNITATI AMENINTARI 
▪ Creșterea gradului de descentralizare ṣi 

autonomie locală 
▪ Existenţa resurselor nerambursabile din 

fondurile structurale 
▪ Dezvoltarea   unor   relaţii   de   parteneriat   în 
▪ vederea dezvoltării instituţionale 
▪ Existența și participarea la programe naționale 

de prevenire a abandonului școlar 
▪ Construirea  unui  centru  de  zi  pentru  copiii 

proveniți din familii defavorizate 
▪ Ȋnfrăţirea cu o localitate ṣi utilizarea schimburilor 

de experienţă; 
▪ Existenta de organizaţii profesionale ale 

funcţionarilor publici 
▪ Noi platforme de e-learning, e-guvernare 
 

▪ Resurse  bugetare  reduse  față  de  nevoia  de 
investiții în infrastructură, 

▪ Apariţia de probleme sociale generate de criza 
▪ Economică 
▪ Scăderea gradului general de pregătire pentru 

populatia tânără 
▪ Riscul de abandon ṣcolar 
▪ Răspândirea  unor  sisteme  de  valori  nedorite 

(stiluri arhitecturale străine de peisaj, gusturi 
muzicale, preferinţe pentru produse de consum 
ieftine, de unică folosinţă etc.) 

 

 

Analiza SWOT (cultură, sport, agrement) 
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

▪ Resurse naturale importante; 
▪ Autorităţi locale deschise 
▪ Existenta reţelelor de comunicații (telefonie, 

internet, cablu) 
▪ Ospitalitatea populației 
▪ Puternic patriotism local 

 

▪ Dotări limitate pentru sport si agreement 
▪ Utilizare limitată a bibliotecii 
▪ Inexistenţa unor evenimente culturale la nivel 

local 
▪ Competiţile sportive în număr redus 
▪ Lipsa dotărilor pentru agreement 
▪ Reorientarea   unei   părţi   a   cererii   turistice 

interne către destinaţii externe. 
▪ Lipsa unui program de acţiuni, coerent  ṣi stabil, 

privind dezvoltarea turismului; 
▪ Nevoie de produse și servicii de informare și 

de specialiști în stiința informării 
▪ Zone amenajate ca parcuri in număr redus 
▪ Inexistența unui teren multifuncțional, pretabil 

pentru activitǎți sportive 

OPORTUNITATI AMENINTARI 
▪ Existenţa resurselor nerambursabile din 

fondurile structural 
▪ Integrarea în strategiile de dezvoltare ale 

Județului 
▪ Dezvoltarea unor relatii de parteneriat în 

vederea dezvoltării de activităţi culturale ṣi 
sportive 

▪ Dezvoltarea infrastructurii pentru turismul de 
afaceri 

▪ Resurse bugetare reduse față de nevoia de 
investiții în infrastructură culturală ṣi sportive 

▪ Sprijin redus din partea altor autorităţi publice 
▪ Lipsa de sprijin din partea comunităţii pentru 

crearea unei vieti culturale sportive a comunei 
▪ Dezinteresul tinerei generații pentru culturǎ și 

lecturǎ 
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CAPITOLUL V 
DIRECȚIILE STRATEGICE DE DEZVOLTARE ALE COMUNEI CILIBIA 

2021 - 2027 
 

5.1. Obiective generale 
Dezvoltarea comunei Cilibia, prin crearea şi susţinerea unui mediu economico – social competitiv, stabil şi 

diversificat, care să asigure creșterea economică şi creșterea calităţii vieţii cetăţenilor constau în: 

▪ Direcționarea comunei spre dezvoltare economică cu scopul de a crea mai multe locuri de muncă; 

▪ Asigurarea accesului neîngrădit al populaţiei şi al agenților economici la infrastructura de bază (apă, 

canalizare, distribuţia de gaze, căi de transport, telefonie, internet); 

▪ Protecţie socială și optimizarea sistemului de sănătate; 

▪ Sprijinirea autorităţilor publice locale în prezentarea strategiilor financiare şi de investiţii; 

▪ Colectarea selectivă a deşeurilor menajere şi industriale şi realizarea de platforme conforme cerinţelor 

legislative; 

▪ Asigurarea de posibilităţi de utilizare a energiei termice şi  gazelor  naturale  pentru majoritatea 

populaţiei şi agenţilor economici din comună; 

▪ Îmbunătăţirea reţelei electrice din comună. 

▪ Asigurarea condiţiilor pentru crearea unor activităţi rentabile în agricultură, piscicultură, industrie, 

servicii; 

▪ Protejarea mediului prin conformarea progresivă cu standardele de mediu din Uniunea Europeana pe 

care România va trebui să le atingă în totalitate; 

▪ Dezvoltarea unui proces comun de organizare pentru stabilirea priorităţilor comunităţii, strategia şi 

acţiunile sale; 

▪ Reabilitarea şi modernizarea instituţiilor publice conform standardelor europene; 

▪ Luarea de măsuri pentru excluderile sociale, a înlăturării dezechilibrelor sociale şi creşterea ratei de 

ocupare prin crearea de noi oportunităţi investiţionale. 

 

Realizarea obiective  strategice  se  intemeiază  pe  aplicarea  unui  management  care  să conducă  la  dezvoltare  

şi/sau  regenerare  rurală,  politicile,  planificarea  strategică,  precum  şi realizarea programelor şi proiectelor 

se vor face cu respectarea urmatoarelor principii: 

▪ Corelarea obiectivelor de dezvoltare, inclusiv a programelor investiţionale, cu potenţialul și 

capacitatea de susţinere a capitalului natural; 

▪ Modernizarea accelerată a sistemelor de educaţie, formare profesională și de sănătate publică, ţinând 

seama de evoluţiile demografice nefavorabile si de impactul acestora asupra pieţei muncii; 

▪ Introducerea criteriilor de eco-eficienţă în toate activităţile de producţie și servicii; 

▪ Folosirea în deciziile investiţionale din fonduri publice pe plan local și stimularea unor asemenea decizii 

din partea capitalului privat pentru folosirea celor mai bune tehnologii accesibile, din punct de vedere 

economic; 

▪ Valorificarea avantajelor comparative ale comunei Cilibia în privinţa dezvoltării producţiei agricole; 

▪ Identificarea unor surse suplimentare de finanţare, în condiţii de sustenabilitate, pentru realizarea 

unor proiecte si a unor programe de anvergură, în special în domeniile infrastructurii, energiei, 

protecţiei mediului, educaţiei, sănătăţii și serviciilor sociale; 

▪ Protecţia și punerea în valoare a patrimoniului cultural si natural. 
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5.2. Obiective specific 
 
5.2.1. Teme orizontale care vor fi avute în vedere 
Egalitate de sanse - Conform Regulamentului 1083/2006 al Consiliului Uniunii Europene, egalitatea de șanse 
constituie unul dintre principiile de intervenţie ale Fondurilor Europene. Problematica promovării egalităţii de 
șanse în viaţa socială pentru ambele sexe constituie o ce rinţă esențială pentru societatea romanească, fiind 
considerată o componentă de bază a preocuparii pentru respectarea drepturilor fundamentale ale oamenilor. 
 
În elaborarea strategiei s-a urmărit coordonarea programelor şi  politicilor  sectoriale (servicii sociale, educaţie, 
sănătate) în funcţie de problemele teritoriale în vederea eliminării disparităţilor de dezvoltare prezente în 
zonele rurale şi incluziunii grupurilor defavorizate sau expuse riscului. 
 
În procesul de definire a problemelor prioritare s-a avut în vedere analizarea situaţiilor discriminatorii şi 
promovarea şanselor egale între bărbaţi şi femei, tineri şi vârstnici, majoritari şi minorităţi etnice, nevoilor 
persoanelor cu dezabilităţi şi promovarea integrării lor în viaţa socială şi economică. 
 
Comuna Cilibia nu se confruntă cu probleme deosebite de egalitate de șanse – analiza indicatorilor nu 
evidenţiază existenţa discrimării de gen pe piaţa muncii, în domeniul educaţional sau la nivelul altor indicatori 
generali de dezvoltare umană. Piaţa muncii din comună are de altfel o capacitate mai ridicată de a absorbi 
forţa de muncă feminină (datorită specificului său industrial), după cum arată ponderea majoritară a industriei 
textile în ramurile existente în zonă. 
 
Dezvoltare durabilă - Conceptul de dezvoltare durabilă desemnează totalitatea formelor şi metodelor de 
dezvoltare socio-economică, al căror fundament îl reprezintă în primul rând asigurarea unui echilibru între 
aceste sisteme socio-economice şi elementele capitalului natural. 
 
Cea mai cunoscută definiție a dezvoltării durabile este cu siguranță cea dată de Comisia Mondială pentru 
Mediu şi Dezvoltare (WCED) în raportul "Viitorul nostru comun", cunoscut şi sub numele de Raportul 
Brundtland: "dezvoltarea durabilă este dezvoltarea care urmărește satisfacerea  nevoile  prezentului,  fără  a  
compromite  posibilitatea  generațiilor  viitoare  de  a -şi satisface propriile nevoi". 
 
Durabilitatea pleacă de la ideea că activitățile umane sunt dependente de mediul înconjurător și de resurse. 
Sănătatea, siguranța socială şi stabilitatea economică a societății sunt esențiale în definirea calității vieții. 
Dezvoltarea economică nu poate fi oprită, dar strategiile trebuie schimbate astfel încât să se potrivească cu 
limitete ecologice oferite de mediul î nconjurător şi de resursele planetei. 
 
Dezvoltarea  durabilă  a  reprezentat  punctul  de  plecare  în  definirea  direcțiilor  de dezvoltare ale comunei 
Cilibia prezentate în Strategie, direcții prin care se urmărește transformarea comunităţii analizate într-o 
societate durabilă. 
 
O societate durabilă este una puternică, sanătoasă şi justă. Indeplinește nevoile tuturor oamenilor, precum  şi  
pe  cele  ale  comunităţilor  viitoare,  promovând  bunăstarea  personală, coeziunea şi incluziunea socială şi 
facilitând oportunităţi egale pentru toată lumea. Pentru aceasta s-au propus atât măsuri de dezvoltare a 
infrastructurii cât şi măsuri pentru construirea unei societăţi şi economii puternice, stabile şi susţinute, 
capabilă să asigure prosperitate şi oportunităţi pent ru toți cetățenii, în care costurile sociale şi de mediu sunt 
suportate de cei care le creează, iar consumul eficient de resurse este încurajat. 
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5.2.2. Definirea detaliată a priorităţilor de dezvoltare locală pe domenii majore de interes 
 
OBIECTIVE SPECIFICE 
 
A. Populaţia şi nevoile sociale 
 
a. Demografie 
Obiective pe termen mediu şi lung 

▪ condiţii de viaţă atractive pentru tineri, atât pentru cei din localitate cât şi pentru cei din exterior (care 
ar dori să se stabilească în comună), 

▪ condiţii şi facilităţi pentru familiile tinere cu copii. 
 
b. Starea de sanatate şi servicii medicale 
Obiective pe termen mediu şi lung 

▪ acces facil la servicii medicale de calitate, prompte şi suficiente, 
▪ populaţie educată privind starea generală de sănătate şi modalităţile de a duce o viaţa sănătoasă, 
▪ eliminarea factorilor de perturbare a calităţii vieţii. 

 
c. Starea de ocupare a forţei de muncă 
Obiective pe termen mediu şi lung 

▪ locuri de muncă suficiente şi în domenii variate de activitate, cu venituri îndestulătoare pentru 
satisfacerea nevoilor de trai, 

▪ posibilitatea de a urma cursuri de reconversie profesională în domenii căutate pe piaţa forţei de 
muncă. 

 
d. Educaţia 
Obiective pe termen mediu şi lung 

▪ posibilitatea neîngradită de împlinire individuală prin educaţie, 
▪ acces la un sistem educaţional perfomant, flexibil şi adaptat condiţiilor din mediul rural, 
▪ infrastructura şi baza materială suficientă şi capabilă să satisfacă nevoile legate de actul educaţional, 
▪ posibilitatea de formare continuă pentru adulţi. 
▪ practicarea de sporturi individuale şi de masă, cu baze materiale corespunzătoare. 

 
e. Cultura 
Obiective pe termen mediu şi lung 

▪ practici tradiţionale revitalizate şi capabile de a fi transmise nealterate generaţiilor viitoare, 
▪ practici traditionale puse în valoare, 
▪ aces facil la surse de informaţie tradiţionale sau moderne, 
▪ infrastructura corespunzatoare cerinţelor unei societăşi în perpetuă mişcare. 

 
B. Infrastructura 
 
a. Dotări edilitare 
Obiective pe termen mediu şi lung 

▪ dotări edilitare  funcţionale  şi  capabile  să  deservească  cetăţenii  localităţii  în  condiţii civilizate, 
▪ dotări edilitare extinse pentru diversificarea serviciilor publice arondate spaţiului rural. 

 
b. Drumuri şi transport 
Obiective pe termen mediu şi lung 

▪ reţea  de  drumuri  functională  care  să  deservească  nevoile  curente  ale  locuitorilor  şi activităţilor 
economice fară să afecteze starea mediului inconjurător, 
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▪ sistem de transport modern care să coreleze transportul feroviar şi cel rutier (de persoane sau de 
mărfuri). 

 
c. Alimentare cu apa curentă, canalizare şi epurare 
Obiective pe termen mediu şi lung 

▪ populaţie  informată  asupra  riscurilor  cauzate  de  deversarea  apelor  uzate  în  locuri neamenajate, 
asupra utilizării durabile a resurselor de apă şi a prevenirii poluărilor, 

▪ realizarea unui sistem de epurare a apelor uzate, 
▪ sistem de furnizare a apei  curente  şi de canalizare  capabile  să  deservească  locuitorii comunei. 

 
C. Economia  
a. Agricultura 
Obiective pe termen mediu şi lung 

▪ practici de agricultură durabilă, adaptate condiţiilor climaterice şi solului din comună, 
▪ activităţi agricole diversificate şi generatoare de venit la bugetul local, 
▪ asocierea producătorilor, 
▪ îmbunătăţirea practicilor agricole, 
▪ politici de marketing eficiente. 

 
b. Comertul şi serviciile 
Obiective pe termen mediu şi lung 

▪ diversificarea obiectului de activitate al firmelor, 
▪ utilizarea eficientă a resurselor locale, 
▪ promovarea unor tehnici eficiente de marketing, 
▪ orientarea parţială spre turişti ca potenţiali clienţi. 

 
D. Mediul înconjurător 
a. Poluarea solului, apei şi a aerului 
Obiective pe termen mediu şi lung 

▪ promovarea practicilor de agricultură ecologică, 
▪ realizarea unor cursuri de educaţie ecologică, 
▪ curaţarea cursurilor de apă şi a domeniului public, 
▪ montarea de coşuri de gunoi pe domeniul public, 
▪ crearea unor mecanisme de colectare selectivp a deşeurilor, 
▪ realizarea unei staţii de depozitare a deşeurilor (zonală), 
▪ împadurirea suprafeţelor degradate. 

 

5.2.3.   Identificarea unor zone specifice de intervenţie 
CONSIDERAŢII GENERALE 
Planul de acţiuni este un plan detaliat, pe termen scurt şi mediu, care descrie acţiunile şi paşii necesari aplicării 
strategiei şi atingerii obiectivelor. Este necesar ca aceste acţiuni să fie prioritizate, astfel încât realizarea lor şi 
atingerea progresivă a ţintelor pe termen mediu şi scurt să ducă la îndeplinirea obiectivelor stabilite pe termen 
lung. 
 
Conţine: 

▪ responsabilitatea asumării sarcinilor, 
▪ calendarul desfaşurării acţiunilor, 
▪ resursele alocate, 
▪ metodele de monitorizare şi evaluare. 
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Planul Local de Acţiune (PLA) este un instrument de planificare şi implementare şi conţine un set de politici pe 
domenii de activitate ce se vor aplica într-un termen determinat în scopul realizării obiectivelor generale fixate 
într-o strategie. Termenul de realizare a planului local de acţiune trebuie să corespundă termenului de 10-20 
de ani, fixat pentru realizarea Strategiei Locale de Dezvoltare Durabilă (SLDD). 
 
Planul de acţiune este procesul participativ de dezvoltare a unui plan relativ scurt, care utilizează resurse 
disponibile pentru a atinge obiective limitate, de obicei într-o zonă bine definită. 
 
PLA va fi revizuit periodic, astfel încât obiectivele fixate să tina cont de evoluţia macroeconomica la nivel 
naţional, starea economiei la nivel regional şi local, precum şi de opiniile comunităţii locale cu privire la 
implementarea lui. Cu cât revizuirea se face la intervale mai scurte, cu atât marja de eroare în privinţa evaluării 
resurselor la un proiect este mai mică, avand în vedere că, pe masură ce se înaintează în timp, variabilele 
economice ce trebuie luate în calcul la o prognoză economică se multiplică. 
 
Planul Local de Acţiune pentru implementarea Strategiei Locale de Dezvoltare Durabilă a comunei Cilibia, 
reprezintă un pachet de măsuri şi proiecte necesare schimbării comunităţ ii locale pentru atingerea unor 
parametrii specifici societăţii moderne, astfel că durabilitatea să devină punctul forte al acesteia. 
 
Situaţia dezvoltării actuale economice, sociale, de mediu şi tehnologice a fost analizată în cadrul procesului de 
analiză-diagnostic din cadrul strategiei de dezvoltare, iar obiectivele strategice au fost creionate, fixându-se 
câteva repere ca referinţe pentru dezvoltările ulterioare. 
 
Planul de Acţiune pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei Cilibia reprezintă un 
pachet de măsuri şi proiecte necesare schimbării comunităţii locale pentru atingerea unor parametri specifici 
societăţii moderne. 
 
Rolul Planului de Acţiune îl reprezintă prezentarea principalelor măsuri şi proiecte necesare fazei de planificare 
şi implementare a dezvoltării economico - sociale, astfel încât procesul să poata fi evaluat continuu prin 
indicatorii selecţionaţi ca relevanţi pentru comuna Cilibia. 
 
Necesitatea unui plan de acţiune este dată de amploarea şi complexitatea acţiunilor care trebuie executate 
pentru atingerea obiectivelor strategice definite. 
 
La nivel temporal, pentru a realiza un management unitar sunt necesare 3 faze distincte astfel încât procesele 
necesare atingerii obiectivelor să poată fi bine coordonate: 

▪ Planul de dezvoltare (planificarea activităţilor) 
▪ Planul de executare (implementarea activităţilor) 
▪ Planul de monitorizare (evaluarea activităţilor). 

 
Pentru a avea o dezvoltare inchegată, suportul necesar trebuie să fie asigurat de către: 

▪ Administraţia Locală - prin Instituţia Primariei şi Consiliului Local, care trebuie să-şi replanifice 
dezvoltarea instituţională pentru acordarea unui suport logistic complex necesar planului de acţiune 

▪ Comunitatea Locală - cetăţenii şi organizaţiile, actorii principali ai dezvoltării locale, prin atitudine şi 
participare activă; 

▪ Mediul de afaceri - firme şi instituţii finanţatoare, ca şi suport financiar şi logistic (informaţii şi 
tehnologii moderne). 

 
Planul de acţiune cuprinde: 

▪ programul de management, care planifică în anul 2008 o serie de activităţi de organizare şi iniţiere a 
implementării, apoi urmărind evoluţia implementării să ia măsurile cuvenite. 
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▪ modul de implementare în care competenţele şi atribuţiile sunt grupate pe structurii de implementare 
grupate pe funcţii ale structurii manageriale: previziune, organizare, coordonare, antrenare 

▪ etapele  implementării  strategiei  de  dezvoltare  locală  la  nivelul  administraţiei  locale. 
 
Planul anual este stabilit de Consiliul Local prin stabilirea priorităţii de realizarea a obiectivelor şi măsurilor 
programate conform criteriului presiune - stare - raspuns. 
 
Acest criteriu se aplică astfel: 

▪ se măsoară presiunea necesităţii îndeplinirii fiecărui obiectiv stabilit la momentul iniţial; această 
presiune se cuantifică pe nivelurile; maximă, medie, mica; 

▪ se evaluează situaţia  iniţială,  de  fapt,  stadiul  în  care  se  află  acţiunea  (studiu  de fezabilitate, studiu 
de impact, elaborare proiect, implementare etc.) 

▪ se presupune aplicarea măsurii 
▪ se masoară starea ipotetica finala, care se cuantifică sub formă de raspuns 

 
Planul Local de Acţiune, prezintă principalele măsuri şi proiecte necesare fazei de planificare şi implementare 
a dezvoltării durabile, astfel: în procesul de dezvoltare să poată fi evaluat  continuu  complexitatea factorilor  
SEMT (social-economic-mediu-  tehnologic)  prin indicatorii de dezvoltare durabilă (dimensiuni ale durabilităţii) 
selectionaţi ca relevanţi pentru comuna Cilibia. Utilitatea unui plan de acţiune este dată de amploarea şi 
complexita tea acţiunilor ce trebuie executate pentru atingerea obiectivelor strategice definite în Strategia de 
Dezvoltare Durabilă a comunei. 
 
Pentru a asigura o dezvoltare coerenta a comunei Cilibia, suportul necesar trebuie să fie asigurat de către: 

▪ Primăria şi Consiliului Local, care trebuie să-şi replanifice dezvoltarea instituţională pentru acordarea 
unui suport logistic complex necesar Planului Local de Acţiune; 

▪ Comunitatea Locala - cetăţenii şi organizaţiile, actorii principali ai dezvoltării locale, prin atitudine şi 
participare activă; 

▪ Mediul de afaceri - firme  şi  instituţii  finanţatoare,  drept  suport  financiar  şi  logistic (informaţii şi 
tehnologii moderne). 

 
Principalele funcţii de implementare a strategiei de dezvoltare locală sunt: 
 
1. Funcţia de previziune - cuprinde activităţi care privesc: 

▪ realizarea obiectivelor cuprinse în strategia de dezvoltare locală cu alocarea resurselor şi mijloacelor 
de realizare pe anii 2021-2027 

▪ întocmirea  planurilor  anuale  prin  preluarea  obiectivelor  din  strategia  de  dezvoltare  şi realizarea 
acelora care au un grad ridicat de certitudine 

▪ elaborarea de proiecte de finanţare, studii de fezabilitate, planuri de afaceri, studii de marketing, 
analize cost-beneficiu etc. care să fundamenteze modalităţile şi mijloacele necesare pentru realizarea 
obiectivelor 

 
2. Funcţia de organizare- cuprinde procesele de management, de grupare de atribuţii şi responsabilităţi,  
delegare  de  competenţe cuprinse  în  strategia  de  dezvoltare  ierarhizate astfel: persoane individuale, agenti 
economici, grupuri şi comitete, primărie, comisii de specialitate din consiliul local. 
 
3.  Funcţia de coordonare- cuprinde activităţile  prin  care  se  armonizează  hotărârile, deciziile şi acţiunile 
persoanelor implicate în structura de implementare a strategiei de dezvoltare în cadrul funcţiilor de mai sus 
(previziune şi organizare). 
 
4. Funcţia de antrenare- cuprinde acţiunile de implicare şi motivare a cetăţenilor, a structurilor constituite şi a 
grupurilor de interese pentru implementarea obiectivelor din strategia de dezvoltare locală. 
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5. Funcţia de control şi evaluare -cuprinde activităţile prin care performanţele obţinute sunt măsurate şi 
comparate cu obiectivele stabilite iniţial în vederea gradului de avansare a programului pentru a se elimina 
rămânerile în urma. Se vor determina cauzele care determină abateri de la planificare şi se stabilesc măsuri 
pentru corectarea abaterilor şi pentru continuarea aplicării strategiei de dezvoltare locală. 
 
PRINCIPII ŞI CONDIŢII 
În vederea realizării Planului Local de Acţiune, Primăria comunei Cilibia, ca autoritate publica locala, trebuie 
să-şi întărească capacitatea instituţională la toate nivelele de decizie şi execuţie, aceasta presupune atragerea 
şi furnizarea de resurse financiare suficiente şi mobilizarea resurselor umane, identificarea celor mai eficiente 
mecanisme de comunicare, dar şi analizarea cadrului administrativ de alocare a responsabilităţilor. 
 
Pentru a putea fi rezolvate problemele curente, cât şi cele ce pot apare în  viitor 
 
Administraţia publică locală trebuie să adopte un management eficient. 
 
Materializarea capacităţii instituţionale este un proces de durată în care Administraţia publică trebuie să 
acţioneze pentru schimbarea radicală a atitudinii funcţionarului public faţă de accesul cetăţenilor la activitatea 
administraţiei. 
 
În acest sens o principală preocupare a managerului Primăriei a fost de armonizare a procedurilor 
administrative cu cele ale Uniunii Europene. 
 
În ceea ce priveşte relaţia cu cetăţeanul, primăria comunei Cilibia a demarat un am plu proces de consultare a 
opiniei cetăţenilor, cu privire la obiectivele strategice din perioada 2021 – 2027. 
 
OBIECTIVE GENERALE 
Principalele obiective ale strategiei de dezvoltare locală a comunei Cilibia sunt: 

▪ Asigurarea  accesului  neîngrădit  la  infrastructură  (apă,  gaze  şi  canalizare)  a  tuturor locuitorilor şi 
al consumatorilor economici din comună; 

▪ Reabilitarea  şi  modernizarea  în  conformitate  cu  necesităţile  şi  standardele  europene  a şcolilor; 
▪ Optimizarea şi dezvoltarea infrastructurii de transport, telecomunicaţii şi energie; 
▪ Protecţia  mediului  prin  conformarea  progresivă  cu  standardele  de  mediu  din  Uniunea Europeană 

pe care România va trebui sa le atingă în totalitate; 
▪ Garantarea condiţiilor pentru crearea unor activităţi rentabile în zootehnie şi a gricultură; 
▪ Combaterea   excluderii   şi   dezechilibrelor   sociale   prin   crearea   de   noi   oportunităţi investiţionale. 

 
CONSOLIDAREA CAPACITĂŢII INSTITUŢIONALE A PRIMĂRIEI 
Condiţiile care stau la baza unei dezvoltării social - economice rapide sunt susţinerea şi participarea activă, 
respectarea legilor şi onorarea obligaţiilor Primăriei comunei, precum şi implicarea cetăţenilor la luarea 
deciziilor in ceea ce priveşte rezolvarea propriilor probleme. 
 
Administraţia Publică Locală, fiind o interfaţă între cetăţean şi institutiile statului, trebuie să elaboreze şi să 
dezvolte un sistem de administrare bazat pe promovarea autonomiei locale reale şi consolidarea cadrului 
instituţional. 
 
Activitatea publică locală va fi orientată spre: 

▪ Dezvoltarea durabilă a comunităţii se va realiza cu ajutorul  unirii  eforturilor tuturor locuitorilor pentru 
soluţionarea problemelor comune; 

▪ Dezvoltarea infrastructurii comunităţii (aprovizionarea cu apă, canalizare, etc.); 
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▪ Ajustarea în continuare a cheltuielilor bugetare la posibilităţile reale de acumulare a veniturilor la 
buget; 

▪ Elaborarea, aprobarea şi controlul strict asupra executării bugetului. 
 
Eficientizarea gestionării mijloacelor publice, prin: 

▪ Organizarea licitaţiilor de cumparare pentru achiziţionarea de mărfuri, lucrări şi servicii pentru 
necesităţile instituţiilor bugetare din banii publici; 

▪ Stoparea creşterii volumului de cheltuieli, inclusiv prin reducerea numărului de personal angajat în 
instituţiile bugetare, acolo unde este cazul; 

▪ Sporirea responsabilităţii persoanelor cu funcţii de răspundere pentru depăşirea limitelor stabilite de 
cheltuieli şi utilizarea ne-economică a alocaţiilor bugetare; 

▪ Reevaluarea întregului sistem de servicii publice şi transmiterea unor activităţi către sfera privată. 
 
Consolidarea finanţelor publice: 

▪ Asigurarea cu surse financiare a măsurilor pentru satisfacerea necesităţilor social - economice şi 
culturale ale populaţiei, pentru dezvoltarea teritoriului subordonat;  

▪ Întreprinderea unor măsuri concrete pentru  acumularea  veniturilor  proprii  şi menţinerea echilibrului 
bugetar; 

▪ Constituirea de fonduri extrabugetare pentru susţinerea unor programe de interes local; 
▪ Susţinerea dezvoltării antreprenoriatului ca forţă motrice a economiei de piaţă. 

 
Stabilirea şi promovarea parteneriatului: 

▪ Sprijinirea  organizaţiilor  nonguvernamentale  care  îşi  desfăşoară  activitatea  în folosul cetăţeanului; 
▪ Participarea la proiecte investiţionale comune cu sectorul economic în domeniile social, cultural şi de 

mediu. 
 
Consolidarea managementului administraţiei publice locale constă în: 

▪ Dezvoltarea managementul resurselor umane 
▪ Preocuparea autorităţii locale pentru pregătirea continuă a funcţionarilor publici pe domeniile 

prioritare dezvoltării comunei. 
▪ Dezvoltarea nivelului de pregatire profesională 
▪ Identificarea unui sistem de training adecvat; 
▪ Identificarea necesităţilor şi oportunităţilor de instruire; 
▪ Corelarea necesităţilor cu potentialul uman existent. 
▪ Utilizarea eficientă a resurselor umane 
▪ Identificarea regulamentului de organizare şi funcţionare a personalului  şi  a regulamentului de ordine 

internă; 
▪ Personalul să lucreze în domenii de activitate bine definite. 
▪ Creşterea responsabilităţii şi a independenţei profesionale 
▪ Responsabilitate funcţionarilor publici în conformitate cu prevederile legale; 
▪ Conṣtientizarea importanţei activităţii fiecărui angajat; 
▪ Transparenţa funcţionării sistemului instituţional pentru fiecare angajat; 
▪ Acordarea de stimulente  financiare  în  funcţie  de  eficienţa  şi  competivitatea activităţilor depuse. 
▪ Schimbarea de fond a raportului dintre administraţie  şi cetăţean 
▪ Serviciul public orientat în folosul cetăţeanului; 
▪ Eliminarea  blocajelor  birocratice  cu  care  sunt  confruntaţi  cetăţenii  şi  agenţii economici; 
▪ Întărirea  şi  extinderea  cadrului  de  participare  a  societăţii  civile  la  procesul decizional; 
▪ Comunicare operativă cu cetăţenii comunei; 
▪ Implementarea unui sistem de management al calităţii. 
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Realizarea unui sistem de monitorizare a calităţii serviciilor publice 
▪ Administrarea corespunzătoare a banilor publici; 
▪ Programarea eficientă a cheltuielilor şi veniturilor; 
▪ Dezvoltarea comunei prin atragerea de proiecte şi programe cu finanţare nerambursabilă. 

 
Dezvoltarea managementul informaţiilor 

▪ Analizarea nevoilor în domeniul software; 
▪ Corelarea şi integrarea bazelor de date din Primărie. 
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CAPITOLUL VI - FIṢE PROIECT PROPUSE PENTRU COMUNA CILIBIA 
 

INFRASTRUCTURĂ DE TRANSPORT ṢI DE UTILITĂȚI 

1 Reabilitare drumuri comunale ṣi săteṣti 

2 Asfaltare drumuri principale în toate satele 

3 Amenajarea de trotuare ṣi alei pietonale pe drumurile principale în toate satele 

4 Amenajare sisteme colectare apă ṣi scurgere către centrele de colectare (rigole) 

5 Introducerea sistemului de alimentare cu apă în sistem centralizat în satele gara Cilibia ṣi Poṣta 

6 
Introducerea sistemului de canalizare, epurare ṣi tratare a apelor reziduale în toate satele 
component comunei Cilibia 

7 Introducerea sistemului de alimentare cu gaze 

8 Modernizarea sistemului de iluminat public pe raza comunei Cilibia 

9 Extinderea reţelei actuale de iluminat public în satul Gara Cilibia 

10 Introducerea a două noi rute de transport în comun: Movila Oii-Cilibia-Buzău ṣi Gara Cilibia-Buzău 

11 Extinderea reţelei de Internet la nivelul comunei 

AMENAJAREA TERITORIULUI 

12 
Elaborarea planurilor  pentru  finalizarea  proceselor  de  microzonare,  cadastrare, parcelare ṣi 
atribuire a titlurilor de proprietate 

13 
Modernizarea sistemului rutier prin implementarea sistemelor video, a mijloacelor de semnalizare 
luminoase ṣi a indicatoarelor stradale 

14 
Construirea de parazăpezi sau plantarea unei perdele forestiere pe drumul judeţean care leagă 
Cilibia de Pogoanele respective pe cel care leagă Cilibia de Movila Oii 

EDUCAȚIE 

15 Eficientizare energetica cladire Scoala Cilibia 

16 Construirea unei noi ṣcoli în locul ṣcolii cu clasele I-VIII din Cilibia 

17 Educaţie rutieră pentru elevi cu sprijinul poliţiei locale 

18 Formarea cadrelor didactice și a resurselor umane din unităţile de învăţământ 

19 Asigurarea transportului elevilor din toate satele component comunei Cilibia 

20 Achiziţionarea unui microbuz pentru transport ṣcolar 

ECONOMIE 

21 
Organizarea de evenimente, în parteneriat cu AJOFM pentru promovarea culturii antreprenoriale 
în rândul tinerilor 

22 
Identificarea oportunităților de parteneriat public-privat în vederea demarării de activităţi in 
domeniul industrial 

23 
Achiziţionarea de utilaje pentru transporturi diverse (balast, cereal) cu scopul de a sprijini micii 
producători din comună 

24 Construirea infrastructurii publice necesare pentru desfaşurarea activităților economice 

25 Elaborarea unei strategii de marketing local 

26 Informarea cetățenilor în ceea ce priveşte legislația pentru accesarea fondurilor nerambursabile 

27 Programe de formare profesionala în rândul tinerilor pentru reconversie profesională 

28 Sprijinirea agricultorilor, a silvicultorilor, a crescătorilor de animale 

29 Sprijinirea fermelor de procesare ṣi uscare a fructelor: mere, prune, pere 

30 Sprijinirea asociaţiilor agricole 

31 Centrul de informare ṣi consultanţă agricolă 

32 Utilizarea de soiuri adecvate climatic 

33 Sprijinirea agriculturii conservative 

34 Derularea de actiuni de promovare a agriculturii ecologice 

DEZVOLTARE SOCIALĂ 

35 Sprijin pentru minorităţi ṣi categorii defavorizate 
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36 
Construirea unui centru de permanenţă pentru copiii defavorizati (cu vârste cuprinse între 3 ṣi 10 
ani) unde aceṣtia să poată avea diferite activităţi artistice, educaţionale. Se propune de asemenea 
abilitarea ṣi modernizarea acestui spaţiu în conformitate cu scopul pe care îl va deservi 

37 Construirea rampelor de acces pentru persoanele cu handicap 

38 Combaterea fenomenului de abandon ṣcolar 

39 Burse sociale pentru tinerii din familii sărace 

40 
Programe de formare si orientare profesională pentru ṣomeri, persoane inactive sau persoane 
aflate în căutarea unui loc de muncă 

41 Bază de date a profesiilor 

42 Acte de identitate ṣi de stare civilă actualizate 

43 Construirea unui centru pentru persoane vârstnice la Movila Oii 

44 
Derularea de proiecte in parteneriat, orientate catre cresterea calitatii serviciilor de asistenta 
sociala 

MEDIU 

45 Dotarea fiecarei gospodării cu pubelă ecologică 

46 Promovarea colectării selective 

47 Tehnologii nepoluante, conform standardelor europene 

48 Sancţionarea practicilor ilegale de deversare pe sol 

49 Introducerea lămpilor ecologice în reţeaua de iluminat public stradal 

50 Achiziţionarea unei maṣini de gunoi 

51 Incurajarea diversificarii surselor de energie 

52 Utilizarea energiei verzi pentru institutii publice si promovare pentru utilizatorii privati 

CULTURĂ SPORT ṢI AGREMENT 

53 
Amenajarea spaţiilor de joacă pentru copii în satele Poṣta, Gara Cilibia, Movila Oii ṣi în cadrul ṣcolii 
din satul Cilibia 

54 Amenajarea incintei grădiniţei din Movila Oii ṣi împrejmuirea acesteia cu gard 

55 Amenajarea unui teren de sport multifuncţional în cadrul Scolii Generale din satul Cilibia 

56 
Atragerea de fonduri necesare achiziţionarii unui balon sub pentru acoperirea/protejarea terenului 
sportiv 

57 Construire si dotare cămin cultural în satul Gara Cilibia 

58 Reabilitarea clădirii în care funcţionează Biblioteca Comunală 

59 Atragerea de sponsorizări pentru  sporirea  numărului  de  cărţi  din  biblioteca comunală 

60 
Reabilitarea, modernizarea, precum ṣi  refacerea  picturilor  bisericilor  din  satele Movila Oii, 
Mânzu, Poṣta, Cilibia 

61 Reabilitarea acoperiṣului bisericilor din satele Mânzu ṣi Cilibia 

62 Împrejmuirea bisericilor din satele Mânzu, Gara Cilibia ṣi Movila Oii 

TURISM 

63 Fixarea unei sărbători locale “Ziua Recoltei” 

64 Identificarea unor spaţii unde se poate practica turismul de afaceri 

65 Incurajarea agroturismului si a domeniilor conexe 

66 Sprijin pentru cresterea calitatii serviciilor turistice – ex. organizare de cursuri 

ȊNTĂRIREA CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE 

67 Adaptarea structurii organizatorice 

68 Programe de formare profesională a funcţionarilor publici din primărie 

69 Organizarea de schimb de experienţă ṣi vizite de studii 

70 Creșterea nivelului de consultare a cetăţenilor ṣi mediului de afaceri din comună 

71 Achiziţionarea unor utilaje pentru deszăpeziri, întreţinerea drumurilor ṣi a islazului comunal 

72 Reabilitare cladire Primăria Cilibia 

73 Reabilitarea sediului Postului de Poliţie 

74 Eficientizare cladiri publice de pe raza comunei Cilibia 
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1. Reabilitarea drumurilor comunale și sătești 
 

Domeniu Infrastructură de transport și utilități 

Proiectul propus Reabilitarea drumurilor comunale și sătești din comuna Cilibia 

Cadrul general Pe raza comunei există drumuri deschise circulației publice care necesită a fi 
reabilitate 

Grup ţintǎ Populația comunei; 
Agenții economici;  
Participanții la trafic. 

Obiective Fluidizarea traficului rutier pe raza comunei; 
Micșorarea timpilor de deplasare între satele comunei; 
Prevenirea blocării drumurilor datorită unor fenomene meteo extreme (inundații, 
ninsori abundente, etc); 
Păstrarea curățeniei pe raza comunei. 

Motivația proiectului O infrastructură rutieră  dezvoltată  favorizează  progresul  economic  și  social  al 
comunei. 

Modul de 
implementare al 
proiectului 

Reabilitarea drumurilor comunale și rutiere prin asfaltare sau tasare de pietriș; 
Construirea canalelor pentru scurgerea apelor; 
Construirea de podețe pentru accesul în curțile imobilelor similare pentru toate 
locuințele, 
Amenajarea trotuarelor. 

Sursa de finanţare Buget Local; 
Fonduri europene. 

Instituţia care 
răspunde de 
realizarea proiectului 

 
Consiliul Local 

Termen de realizare 2027 

Indicatori Îmbunătățirea traficului rutier și a siguranței acestuia; 
Mărirea numărului de kilometrii de drumuri asfaltate. 
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2. Asfaltarea drumuri principale in toate satele 
 

Domeniu Infrastructură de transport și utilități 

Proiectul propus Asfaltarea drumuri la nivelul întregii comune 

Cadrul general Pe raza comunei există drumuri deschise circulației publice a căror asfaltare este 
imperios necesară pentru dezvoltarea comunei 

Grup ţintǎ Populația comunei; 
Agenții economici; Participanții la trafic. 

Obiective Fluidizarea traficului rutier pe raza comunei; 
Micșorarea timpilor de deplasare între satele comunei; 
Prevenirea blocării drumurilor datorită unor fenomene meteo extreme (inundații, 
ninsori abundente, etc); 
Creșterea gradului de siguranță rutieră; 
Facilitarea transportului de persoane pe raza comunei; 
Păstrarea curățeniei pe raza comunei. 

Motivația proiectului Drumurile rutiere acoperite cu asfalt favorizează traficul pe raza comunei, dau un 
aspect plăcut comunei și diminuează timpul de intervenție cu autospecialele din 
dotare al instituțiilor abilitate (salvare, pompieri, etc) în caz de urgență 

Modul de 
implementare al 
proiectului 

Realizarea unui studiu pentru a se observa nivelul de trafic pe fiecare tronson de drum 
comunal, precum și oportunitatea asfaltării acestora;  
Asfaltarea la standarde europene de drumuri comunale;  
Construirea canalelor pentru scurgerea apelor; 
Construirea de podețe pentru accesul în curțile imobilelor similare pentru toate 
locuințele; 
Amenajarea trotuarelor. 

Sursa de finanţare Buget Local; 
Fonduri europene. 

Instituţia care 
răspunde de 
realizarea proiectului 

 
Consiliul Local 

Termen de realizare 2027 

Indicatori Îmbunătățirea traficului rutier și a siguranței acestuia; 
Mărirea numărului de kilometrii de drumuri asfaltate. 
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3. Amenajarea de trotuare și alei pietonale pe drumurile principale în toate satele 
 

Domeniu Infrastructură de transport și utilități 

Proiectul propus Amenajarea de trotuare și alei pietonale pe drumurile principale în toate satele 

Cadrul general Pe raza comunei există drumuri deschise circulației publice, cu un trafic rutier intens, 
care nu sunt prevăzute cu trotuare; 
La nivel național pietonii sunt una dintre cauzele principale de accidente de circulație. 

Grup ţintǎ Populația comunei; 
Participanții la trafic. 

Obiective Fluidizarea traficului rutier pe raza comunei; 
Mărirea gradului de siguranță rutieră; 
Prevenirea accidentelor de circulație în care sunt implicați pietoni;  
Estetizarea spațiului urban. 

Motivația proiectului Trotuarele sunt parte component fără de care traficul nu se poate realiza în condiții 
de maximă siguranță. 

Modul de 
implementare al 
proiectului 

Construirea de trotuare; 
Modernizarea drumurilor acolo unde spațiul nu permite construirea trotuarelor; 
Stabilirea punctelor negre din trafic pentru delimitarea trotuarelor de partea 
carosabilă. 

Sursa de finanţare Buget Local; 
Fonduri europene. 

Instituţia care 
răspunde de 
realizarea proiectului 

 
Consiliul Local 

Termen de realizare 2027 

Indicatori Suprafața de trotuare nou construite; 
Scăderea numărului de accidente în care sunt implicați pietonii. 
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4. Amenajarea de sisteme de colectare a apei și scurgere către centrele principale de colectare (rigole) 
 

Domeniu Infrastructură de transport și utilități 

Proiectul propus Amenajarea de sisteme de colectare a apei și scurgere către centrele principale de 
colectare (rigole) 

Cadrul general Pe raza comunei nu există drumuri un sistem performant de colectare a apelor 
provenite din fenomene natural; 
Inundațiile pot produce pagube însemnate de aceea, având în vedere că ploile nu pot 
fi prevenite, se dorește prevenirea/reducerea pagubelor care se pot produce în urma 
unor astfel de fenomene meteo. 

Grup ţintǎ Populația comunei 

Obiective Protejarea gospodăriilor de inundații; 
Estetizarea spațiului comunal (eliminarea depunerilor de apă care se pot forma în 
urma ploilor); 
Facilitarea accesului locuitorilor în curțile proprii pe timpul ploilor; 
Șanțurile construite de-a lungul drumurilor pot preveni pe timpul iernii depunerea de 
zăpadă pe partea carosabilă; 
Fluidizarea traficului rutier prin eliminarea depunerilor de apă de pe partea 
carosabilă. 

Motivația proiectului Apa în cantități foarte mari poate provoca pagube materiale și umane însemnate, de 
aceea este necesară prevenirea evenimentelor negative cauzate de cantitățile 
însemnate de apă (poate fi mai ieftin să previi decât să repari daunele produse). 

Modul de 
implementare al 
proiectului 

Construirea de șanțuri pentru colectarea apelor de-a lungul întregii rețele de drumuri 
sătești și comunale; 
Construirea de podețe care să facă accesul în curțile imobilelor de pe raza comunei. 

Sursa de finanţare Buget Local; 
Fonduri europene. 

Instituţia care 
răspunde de 
realizarea proiectului 

 
Consiliul Local 

Termen de realizare 2027 

Indicatori Suprafața de canale construite; 
Aspectul comunei în timpul și după căderea precipitațiilor. 
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5. Introducerea sistemului de alimentare cu apă în sistem centralizat în satele Gara Cilibia și Poșta 
 

Domeniu Infrastructură de transport și utilități 

Proiectul propus Introducerea sistemului de alimentare cu apă în sistem centralizat în satele Gara 
Cilibia și Poșta 

Cadrul general Îmbunătățirea continuă a nivelului de trai al localnicilor 

Grup ţintǎ Populația comunei 

Obiective Crearea condițiilor de bază necesare unui trai decent pentru locuitorii satelor Gara 
Cilibia și Poșta; 
Asigurarea unor standarde europene de igienă; 
Asigurarea apei potabile pentru locuitorii celor două sate;  
Asigurarea sursei de apă pentru agenții economici din zonă;  
Alimentarea cu apă a instituțiilor de învățământ de pe raza satului. 

Motivația proiectului Apa este necesară pentru desfășurarea activităților zilnice sociale și economice, 
fiind un factor important în dezvoltarea zonei pe toate planurile 

Modul de 
implementare al 
proiectului 

Construirea rețelei de alimentare cu apă potabilă; 
Refacerea locurilor din zonele unde au fost efectuate lucrările pentru rețeaua de apă. 

Sursa de finanţare Buget Local; 
Fonduri europene. 

Instituţia care 
răspunde de 
realizarea proiectului 

 
Consiliul Local 

Termen de realizare 2027 

Indicatori Realizarea rețelei de alimentare cu apă la nivelul comunei 
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6. Introducerea sistemului de canalizare, epurare și tratare a apelor reziduale în toate satele comunei Cilibia 
 

Domeniu Infrastructură de transport și utilități 

Proiectul propus Introducerea sistemului de canalizare, epurare și tratare a apelor reziduale în toate 
satele comunei Cilibia 

Cadrul general Îmbunătățirea  nivelului  de  trai  al  localnicilor  și  crearea  tuturor  condițiilor  de 
dezvoltare economică și social a zonei 

Grup ţintǎ Populația comunei; 
Agenții economici. 

Obiective Crearea condițiilor de bază necesare unui trai decent pentru locuitorii comunei; 
Asigurarea apei de standarde ridicate de puritate; 
Asigurarea apei potabile pentru locuitorii celor două sate; 
Asigurarea sursei de apă pentru agenții economici din zonă și crearea condițiilor de 
atragere a investitorilor; 
Asigurarea tuturor condițiilor de igienă și hidratare pentru elevii instituțiilor de 
învățământ de pe raza satului; 
Prevenirea poluării. 

Motivația proiectului Apa este necesară pentru desfășurarea activităților zilnice sociale și economice, 
fiind un factor important în dezvoltarea zonei pe toate planurile 

Modul de 
implementare al 
proiectului 

Construirea rețelei de canalizare; 
Construirea de stații de epurare, tratare a apelor reziduale; 
Refacerea locurilor din zonele unde au fost efectuate lucrările pentru rețeaua de apă. 

Sursa de finanţare Buget Local; 
Fonduri europene. 

Instituţia care 
răspunde de 
realizarea proiectului 

 
Consiliul Local 

Termen de realizare 2027 

Indicatori Realizarea sistemului de canalizare, tratare și epurare a apelor reziduale. 
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7. Introducerea sistemului de alimentare cu gaze 
 

Domeniu Infrastructură de transport și utilități 

Proiectul propus Introducerea sistemului de alimentare cu gaze 

Cadrul general Existența alimentării cu gaze pe raza comunei Cilibia va conduce la dezvoltarea 
comunei din punct de vedere social și economic 

Grup ţintǎ Populația comunei; 
Agenții economici. 

Obiective Crearea condițiilor de bază necesare unui trai decent pentru locuitorii comunei, 
precum și asigurarea condițiilor necesare încălzirii pe timpul iernii;  
Asigurarea alimentării cu gaze pentru agenții economici din zonă; 
Asigurarea căldurii în timpul perioadelor reci în locuințe, unități de învățământ, de 
alimentație publică, etc. 

Motivația proiectului Gazele pot ajuta la dezvoltarea economică a comunei prin facilitarea producției; 
Crearea tuturor condițiilor pentru un învățământ la standarde europene; 
Cilibia este amplasată în zonă de câmpie, deci procurarea materialului lemons necesar 
încălzirii, preparării alimentație, etc este dificilă. 

Modul de 
implementare al 
proiectului 

Introducerea sistemului de alimentare cu gaze pe întreaga suprafață de gaze, pentru 
locuințe și agenți economici 

Sursa de finanţare Buget Local; 
Fonduri europene. 

Instituţia care 
răspunde de 
realizarea proiectului 

 
Consiliul Local 

Termen de realizare 2027 

Indicatori Realizarea rețelei de alimentare cu gaze. 
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8. Modernizarea sistemului de iluminat public pe raza comunei Cilibia 
 

Domeniu Infrastructură de transport și utilități 

Proiectul propus Modernizarea sistemului de iluminat public 

Cadrul general Sistemul de iluminat public de pe raza comunei este învechit, acesta necesitând 
lucrări de eficientizare a luminii produse, precum și de minimalizarea a consumului 
de energie electric prin folosirea energiei solare 

Grup ţintǎ Populația comunei; 
Agenții economici;  
Participanții la trafic. 

Obiective Realizarea de importante economii de energie și bani, prin reabilitarea sistemului de 
iluminat public degradat, consumator de energie și degradat;  
Estetizarea spațiului urban; 
Creșterea calității vieții prin implementarea unui sistem de iluminat public modern, 
eficient din punct de vedere energetic și economic; 
Iluminarea tuturor zonelor publice de pe raza comunei; 
Scăderea fenomenului infracțional favorizat de existența întunericului pe anumite 
zone și crearea unui climat de siguranță stradală; 
Îmbunătățirea vizibilității pe timp de noapte, intemperii, ceață, etc. pentru 
particpanții la trafic; 
Dotarea stâlpilor de iluminat cu panouri solare pentru reducerea costurilor necesare 
pentru iluminatul public; 
Protejarea mediului înconjurător prin folosirea energiei verzi. 

Motivația proiectului Iluminatul stradal este o necesitate a comunei Cilibia pentru ca aceasta să se ridice la 
standarde europene 

Modul de 
implementare al 
proiectului 

Introducerea sistemului de iluminat public, precum și modernizarea celui deja 
existent; 
Implementarea alimentării cu energie verde a sistemului de iluminat. 

Sursa de finanţare Buget Local; 
Fonduri europene. 

Instituţia care 
răspunde de 
realizarea proiectului 

 
Consiliul Local 

Termen de realizare 2027 

Indicatori Modernizarea sistemului de iluminat stradal și pietonal, precum și crearea unui surse 
de alimentare alternativă, cu energie solară. 
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9. Extinderea rețelei actuale de iluminat public în satul Gara Cilibia 
 

Domeniu Infrastructură de transport și utilități 

Proiectul propus Modernizarea sistemului de iluminat public și extinderea acesteia în satul Gara Cilibia 

Cadrul general Satul Gara Cilibia nu beneficiază de un sistem de iluminat public 

Grup ţintǎ Populația comunei 

Obiective Estetizarea spațiului local; 
Creșterea calității vieții prin implementarea unui sistem de iluminat public modern, 
eficient din punct de vedere energetic și economic; 
Iluminarea tuturor zonelor publice de pe raza comunei; 
Scăderea fenomenului infracțional favorizat de existența întunericului pe anumite 
zone și crearea unui climat de siguranță stradală; 
Îmbunătățirea vizibilității pe timp de noapte, intemperii, ceață, etc. pentru 
participanții la trafic. 

Motivația proiectului Iluminatul stradal este o necesitate pentru asigurarea unui climat de siguranță și 
confort, precum și crearea unei imagini europene a satului Gara Cilibia 

Modul de 
implementare al 
proiectului 

Introducerea sistemului de iluminat public; 
Implementarea alimentării sistemului de iluminat cu energie regenerabilă și 
nepoluantă. 

Sursa de finanţare Buget Local; 
Fonduri europene. 

Instituţia care 
răspunde de 
realizarea proiectului 

 
Consiliul Local 

Termen de realizare 2027 

Indicatori Introducerea unui sistem de iluminat public eficient. 
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10. Introducerea a două noi rute de transport în comun: Movila Oii – Cilibia – Buzău și Gara Cilibia - Buzău 
 

Domeniu Infrastructură de transport și utilități 

Proiectul propus Introducerea a două noi rute de transport în comun: Movila Oii – Cilibia – Buzău și 
Gara Cilibia - Buzău 

Cadrul general Inexistența transportului în comun între localitățile menționate mai sus face ca 
deplasarea să fie anevoioasă, relațiile sociale și economice perturbate; 
Facilitarea accesului viața socială. 

Grup ţintǎ Populația comunei; 
Agenții economici. 

Obiective Facilitarea accesului între localitățile care fac obiectul acestui proiect; 
Creșterea calității vieții prin facilitarea accesului către mediul social, educational sau 
economic de pe raza municipiului Buzău; 
Scăderea fenomenului infracțional favorizat de folosirea unor surse ocazionale de 
deplasare; 
Crearea unui climat de siguranță pe timpul deplasării; 
Eliminarea evaziunii fiscale prin stoparea taximetriei clandestine; 
Sprijinirea persoanelor care fac naveta spre unități de învățământ, locuri de muncă, 
etc. 

Motivația proiectului Transportul în comun este un aspect care reflecta gradul de dezvoltare al unei 
localități 

Modul de 
implementare al 
proiectului 

Efectuarea de sondaje pentru a se stabili orele la care vor fi efectuate cursele de pe 
aceste trasee; 
Introducerea celor două noi rute de transport în comun;  
Amenajarea de stații pentru transportul în comun;  
Acordarea de subvenții pentru transportatori. 

Sursa de finanţare Buget Local; 
Fonduri europene. 

Instituţia care 
răspunde de 
realizarea proiectului 

 
Consiliul Local 

Termen de realizare 2027 

Indicatori Introducerea rutelor de transport în comun: Movila Oii – Cilibia – Buzău și Gara Cilibia 
– Buzău și eficientizarea acestora. 
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11. Extinderea rețelei de internet la nivelul comunei 
 

Domeniu Infrastructură de transport și utilități 

Proiectul propus Extinderea rețelei de internet la nivelul comunei 

Cadrul general Existența internetului în cât mai multe gospodării, unități de învățământ și societăți 
comerciale va îmbunătăți viața social și economică de pe raza comunei 

Grup ţintǎ Populația comunei; 
Agenții economici. 

Obiective Facilitarea accesului la informațiile de orice natură; 
Facilitarea relațiilor sociale pe raza comunei; 
Creșterea calității vieții prin facilitarea accesului la servicii de orice natură;  
Sprijinirea persoanelor în căutarea unui loc de muncă; 
Sprijinirea procesului educațional. 

Motivația proiectului Existența internetului, unde dintre cele mai mari realizări ale științei, conduce la 
îmbunătățirea nivelului de trai, a vieții personale, sociale și economice 

Modul de 
implementare al 
proiectului 

Extinderea rețelei de internet și construirea infrastructurii care să asigure extinderea 
rețelei de internet; 
Atragerea de parteneri din mediul privat pentru realizarea acestui proiect. 

Sursa de finanţare Buget Local;  
Capital privat;  
Fonduri europene. 

Instituţia care 
răspunde de 
realizarea proiectului 

 
Consiliul Local 

Termen de realizare 2027 

Indicatori Extinderea rețelei de internet prin mărirea numărului de utilizatori, persoane fizice și 
juridice. 



 
 Strategia de Dezvoltare Durabilă a Comunei Cilibia pentru perioada 2021-2027 

P a g e  106 | 168 

12. Elaborarea planurilor pentru finalizarea proceselor de microzonare, cadastrare, parcelare și atribuire a 
titlurilor de proprietate 
 

Domeniu Amenajarea teritoriului 

Proiectul propus Elaborarea planurilor pentru  finalizarea  proceselor  de  microzonare,  cadastrare, 
parcelare și atribuire a titlurilor de proprietate 

Cadrul general Existența unui plan cadastral actualizat pentru cunoașterea realității din teren în ceea 
ce privesc poziția, mărimea și configurația economică și juridică a loturilor, parcelelor, 
etc, precum și a stării și destinației imobilelor de pe raza comunei. 

Grup ţintǎ Populația comunei; 
Administrația publică;  
Agenții economici. 

Obiective Fundamentarea proprietății asupra terenurilor și identificarea limitelor proprietăților 
proprietate a persoanelor fizice sau juridice, ori a patrimoniului de stat; 
Corectitudinea sumei colectate pentru impozitul anual pe teren; 
Furnizarea de informații privind calitatea și cantitatea  terenurilor  agricole  în vederea 
îndrumării activității agricole; 
Prevenirea infracțiunilor cu privire la patrimoniul privată și de stat (tulburarea de 
posesie, furtul, etc);  
Dezvoltarea infrastructurii; 
Crearea și dezvoltarea unei piețe reale a terenurilor agricole;  
Cunoașterea imobilelor care necesită lucrări de consolidare. 

Motivația proiectului Necesitatea   cunoașterii   datelor   tehnice   și   economice   asupra   terenurilor   și 
imobilelor de pe raza comunei, actualizate sistematic cu toate modificările ce au loc, 
pentru stabilirea priorităților și măsurilor adecvate în funcție de specificul zonei; 
Elaborarea corectă de proiecte de organizare și amenajare a teritoriului; 

Modul de 
implementare al 
proiectului 

Realizarea unui sistem informatic de cadastru și carte funciară; 
Realizarea de măsurători în teren. 

Sursa de finanţare Buget Local; 
Fonduri europene. 

Instituţia care 
răspunde de 
realizarea proiectului 

 
Consiliul Local 

Termen de realizare 2027 

Indicatori Cunoașterea resurselor de orice natură disponibile, evoluția acestora în timp modul 
de folosire și extracție, respectarea cerințelor procesului de dezvoltare, respectarea 
legilor privind protecția mediului. 
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13. Modernizarea sistemului rutier prin implementarea sistemelor video, a mijloacelor de semnalizare 
luminoase și a indicatoarelor rutiere stradale 
 

Domeniu Amenajarea teritoriului 

Proiectul propus Modernizarea sistemului rutier prin implementarea sistemelor video, a mijloacelor de 
semnalizare luminoase și a indicatoarelor rutiere stradale 

Cadrul general Traficul rutier pe raza comunei este în continuă creștere, asemenea numărului de 
posesori de autovehicule, fapt ce duce la necesitatea luării de măsuri de 
supraveghere, control și dirijare a traficului pentru creșterea siguranței rutiere. 

Grup ţintǎ Populația comunei; 
Participanții la trafic;  
Agenții economici. 

Obiective Eficientizarea și securizarea traficului rutier; 
Sporirea gradului de informare al participanților la trafic, precum și al pietonilor;  
Creșterea gradului de siguranță a persoanelor aflate în spațiile publice; 
Prevenirea infracțiunilor săvârșite în locuri publice; 
Crearea unui climat de siguranță în jurul instituțiilor de învățământ; 
Construirea de pasarele pietonale peste DN 2B. 

Motivația proiectului Accidentele de circulație sunt o cauză majoră a deceselor, de aceea trebuiesc luate 
toate măsurile pentru reducerea sau chiar eliminarea unor astfel de evenimente 
negative pe raza comunei 

Modul de 
implementare al 
proiectului 

Instalarea unui sistem video performant de monitorizare a traficului rutier, precum și 
a spațiilor publice; 
Actualizarea marcajelor rutiere; 
Montarea de indicatoare rutiere de informare și reglementare, precum și a 
mijloacelor de semnalizare rutieră acolo unde este cazul (treceri de pietoni, zona 
unităților de învățământ și de alimentatție public, a parcurilor, etc). 

Sursa de finanţare Buget Local; 
Fonduri europene. 

Instituţia care 
răspunde de 
realizarea proiectului 

 
Consiliul Local 

Termen de realizare 2027 

Indicatori Scăderea numărului de accidente de circulație și modernizarea traficului rutier și 
pietonal. 
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14. Construirea de parazăpezi sau plantarea unei perdele forestiere pe DJ Cilibia – Pogoanele și Cilibia – 
Movila Oii 
 

Domeniu Amenajarea teritoriului 

Proiectul propus Construirea de parazăpezi sau plantarea unei perdele forestiere pe DJ Cilibia – 
Pogoanele și Cilibia – Movila Oii 

Cadrul general Traficul rutier poate fi perturbat din cauza  depunerilor  masive  de  zăpadă, viscolului, 
poleiului. 

Grup ţintǎ Populația comunei; 
Participanții la trafic;  
Agenții economici. 

Obiective Eficientizarea și securizarea traficului rutier; 
Prevenirea înzăpezirii drumurilor județene; 
Prevenirea accidentelor rutiere cauzate de fenomenele meteo specifice anotimpului 
rece; 
Prevenirea înzăpezirii autovehiculelor; 
Asigurarea folosirii căilor de comunicație între localități; 
Asigurarea tuturor serviciilor pe timpul anotimpului rece (servicii medicale, 
educaționale, etc), precum și a necesităților de hrană, apă, etc. 

Motivația proiectului Fenomenele meteo apărute în perioada rece a anului pot perturba traficul rutier, 
activitatea societăților economice, procesul educațional, asigurarea serviciilor 
medicale 

Modul de 
implementare al 
proiectului 

Efectuarea unui studio pentru a identifica zonele predispuse înzăpezirii, poleiului, 
viscolului, etc; 
Construirea de parazăpezi; 
Plantarea de copaci care să formeze parazăpezi naturale. 

Sursa de finanţare Buget Local; 
Fonduri europene. 

Instituţia care 
răspunde de 
realizarea proiectului 

 
Consiliul Local 

Termen de realizare 2027 

Indicatori Inexistența de drumuri județene blocate de vremea meteo nefavorabilă. 
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15. Eficientizare energetica cladire Scoala Cilibia 
 

Domeniu Educație 

Proiectul propus Eficientizare energetica cladire Scoala Cilibia 

Cadrul general Clădirea în care funcționează  școala  din  satul  Cilibia  necesită  lucrări  de mansardare 
întrucât  acoperișul  actual  nu  mai  poate  asigura  o  termoizolare corespunzătoare, 
de asemenea se doreste anveloparea cladirii astfel incat sa asigure o eficientizare 
energetica a scolii. 

Grup ţintǎ Populația comunei; 
Elevii și cadrele didactice ale școlii. 

Obiective Crearea unui climat adecvat pentru desfășurarea programelor educaționale 

Motivația proiectului Desfășurarea cursurilor educaționale în parametrii optima de confort și igienă; 
Asigurarea unei locații care să respecte toate normele sanitare și de siguranță la cele 
mai ridicate standarde; 
Crearea de noi spații de depozitare (mansarda). 

Modul de 
implementare al 
proiectului 

Anvelopare si mansardarea școlii; 

Sursa de finanţare Buget Local; 
Fonduri europene. 

Instituţia care 
răspunde de 
realizarea proiectului 

 
Consiliul Local 

Termen de realizare 2027 

Indicatori Mansardarea si anveloparea școlii din centrul satului Cilibia va asigura desfășurarea 
procesului educațional la cei mai ridicați parametrii din punct de vedere al locației. 
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16. Construirea unei noi școli în locul celei deja existente în satul Cilibia, cu clasele I - VIII 
 

Domeniu Educație 

Proiectul propus Construirea unei noi școli în locul celei deja existente în satul Cilibia, cu clasele I - VIII 

Cadrul general Lipsa unei școli la standarde europene face ca accesul copiilor la educație să fie 
îngreunat 

Grup ţintǎ Populația comunei 

Obiective Înlesnirea accesului la sistemul educațional; 
Desfășurarea procesului educațional să respecte toate normele de siguranță și igienă. 

Motivația proiectului Accesul la o educație adecvată trebuie garantat și ușurat; 
Mărirea gradului de cultură și civilizație în rândul populației comunei; 
Crearea de noi locuri de muncă. 

Modul de 
implementare al 
proiectului 

Construirea unei noi școli, precum și dotarea material a acesteia la standard europene 

Sursa de finanţare Buget Local; 
Fonduri europene. 

Instituţia care 
răspunde de 
realizarea proiectului 

 
Consiliul Local 

Termen de realizare 2027 

Indicatori Construirea unei noi școli și darea în folosință a acesteia. 
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17. Educație rutieră pentru elevi cu sprijinul politiei locale 
 

Domeniu Educație și învățământ 

Proiectul propus Susținerea de cursuri de educație rutieră în rândul minorilor care frecventează 
unitățile de învățământ de pe raza comunei 

Cadrul general Accidentele de circulație reprezintă una dintre cauzele în urma cărora se înregistrează 
decese în rândul copiilor; 
Comuna Cilibia este traversată de DN 2 B, o arteră rutieră intens circulată. 

Grup ţintǎ Elevii și minorii din comună 

Obiective Reducerea numărul de accidente de circulație în care sunt implicați minori; 
Creșterea nivelului de educație rutieră. 

Motivația proiectului DN 2 B, arteră rutieră cu un trafic intens  ce tranzitează comuna Cilibia, este traversat 
de minori (în drum spre sau dinspre școală, terenuri de sport, aflați în timp liber) care 
în lipsa unei educații rutiere corespunzătoare pot fi victime ale accidentelor de 
circulație; 
Conștientizarea de către minori a riscului la care sunt expuși atunci când traversează 
neregulamentar un drum deschis circulației publice. 

Modul de 
implementare al 
proiectului 

Susținerea unor cursuri de educație rutieră prin sprijinul Postului de Poliție Cilibia și 
al Serviciului Rutier Buzău; 
Participarea părinților împreună cu copii la întâlniri organizate pentru implementarea 
cunoștințelor de educație concretă, precum și exemplificarea unor accidente și 
urmările acestora, în care au fost implicați minori; 
Realizarea de materiale informaționale (pliante, afișe) ce vor fi distribuite sau afișate 
pe teritoriul comunei cu principalele reguli pe care trebuie să le respecte minorii când 
sunt pietoni; 
Crearea unui afișier la sediul primăriei și postului de poliție din comună. 

Sursa de finanţare Buget Local; 
Fonduri europene. 

Instituţia care 
răspunde de 
realizarea proiectului 

 
Consiliul Local 

Termen de realizare 2027 

Indicatori Creșterea nivelului de educație rutieră și eliminarea cazurilor de accidente rutiere în 
care sunt implicați pietoni minori. 
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18. Formarea cadrelor didactice și a resurselor umane din unitățile de învățământ 
 

Domeniu Educație și învățământ 

Proiectul propus Formarea cadrelor didactice și a resurselor umane din unitățile de învățământ 

Cadrul general Pregătirea profesională a cadrelor didactice trebuie să fie continuă și adaptată la 
cerințele actuale 

Grup ţintǎ Cadrele didactice care își desfășoară activitatea zilnică pe raza comunei 

Obiective Susținerea unor cursuri teoretice și practice necesare desfăsurării procesului de 
pregătire profesională continuă în rândul cadrelor didactice care activează pe raza 
comunei; 
Ameliorarea calității educației și încurajarea inovației didactice; 

Motivația proiectului Accesul elevilor la servicii educaționale ridicate calitativ; 
Creșterea încrederii populației în sistemul educațional; 
Asigurarea tuturor premiselor pentru elevii care frecventează unitățile de învățământ 
de pe raza comunei pentru ca aceștia să pot accede ulterior la instituții de învățământ 
superior. 

Modul de 
implementare al 
proiectului 

Susținerea de către specialiști în formare și educație a unor cursuri teoretice și 
practice la care să participe cadrele didactice din unitățile de învățământ de pe raza 
comunei 

Sursa de finanţare Buget Local; 
Fonduri europene. 

Instituţia care 
răspunde de 
realizarea proiectului 

 
Consiliul Local 

Termen de realizare 2027 

Indicatori Ridicarea nivelului calitativ al învățământului; 
Formarea de elevi cu o capacitate educațională ridicată. 
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19. Asigurarea transportului elevilor spre și dinspre unitățile de învățământ de pe raza comunei Cilibia 
 

Domeniu Educație 

Proiectul propus Asigurarea transportului elevilor spre și dinspre unitățile de învățământ de pe raza 
comunei Cilibia 

Cadrul general Pe raza comunei Cilibia există elevi care pe perioada anului școlar fac naveta spre și 
dinspre unitatea de învățământ 

Grup ţintǎ Elevii și cadrele didactice în mod individual; 
Populația comunei, în mod general. 

Obiective Facilitarea accesului la învățământ; 
Securizarea deplasării elevilor spre și dinspre unitățile de învățământ;  
Scurtarea timpului necesar spre și dinspre unitățile de învățământ; 
Prevenirea infracțiunilor săvârșite asupra elevilor care fac deplasarea spre și dinspre 
școală. 

Motivația proiectului Accesul tuturor elevilor la serviciile educaționale; 
Creșterea încrederii populației în sistemul educațional; 
Asigurarea tuturor premiselor pentru minorii de pe raza comunei să frecventeze 
cursurile unităților de învățământ de pe raza comunei. 

Modul de 
implementare al 
proiectului 

Achiziționarea unui microbuz destinat acestui tip de activitate; 
Asigurarea de combustibil suplimentar pentru autoturismele deja existente în 
dotarea instituției primăriei pentru ca acestea să fie folosite la transportul elevilor; 
Crearea unui parteneriat public – privat pentru a se asigura deplasarea elevilor. 

Sursa de finanţare Buget Local; 
Fonduri europene. 

Instituţia care 
răspunde de 
realizarea proiectului 

 
Consiliul Local 

Termen de realizare 2027 

Indicatori Asigurarea transportului elevilor spre și dinspre unitățile de învățământ de pe raza 
comunei Cilibia. 



 
 Strategia de Dezvoltare Durabilă a Comunei Cilibia pentru perioada 2021-2027 

P a g e  114 | 168 

20. Achiziționarea unui microbuz pentru transportul școlar 
 
 

Domeniu Educație 

Proiectul propus Achiziționarea unui microbuz destinat transportului școlar pe raza comunei Cilibia 

Cadrul general Pe raza comunei Cilibia există elevi care pe perioada anului școlar fac naveta spre și 
dinspre unitatea de învățământ, neavând niciun mijloc de deplasare 

Grup ţintǎ Elevii și cadrele didactice în mod individual; 
Populația comunei, în mod general. 

Obiective Facilitarea accesului la învățământ; 
Securizarea deplasării elevilor spre și dinspre unitățile de învățământ;  
Scurtarea timpului necesar spre și dinspre unitățile de învățământ; 
Prevenirea infracțiunilor săvârșite asupra elevilor care fac deplasarea spre și dinspre 
școală; 
Reducerea cheltuielilor părinților cu școlarizarea copiilor. 

Motivația proiectului Accesul tuturor elevilor la serviciile educaționale; 
Creșterea încrederii populației în sistemul educațional; 
Asigurarea tuturor premiselor pentru minorii de pe raza comunei să frecventeze 
cursurile unităților de învățământ de pe raza comunei; 
Eficientizarea cheltuielilor pentru combustibil. 

Modul de 
implementare al 
proiectului 

Achiziționarea unui microbuz;  
Atragerea de sposorizări. 

Sursa de finanţare Buget Local; 
Fonduri europene. 

Instituţia care 
răspunde de 
realizarea proiectului 

 
Consiliul Local 

Termen de realizare 2027 

Indicatori Achiziționarea unui microbuz destinat transportului școlar pe raza comunei Cilibia. 
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21. Organizarea de evenimente în parteneriat cu AJOFM pentru promovarea culturii antreprenoriale în 
rândul tinerilor 
 

Domeniu Economie 

Proiectul propus Organizarea de evenimente în parteneriat cu AJOFM pentru promovarea culturii 
antreprenoriale în rândul tinerilor 

Cadrul general Promovarea culturii antreprenoriale poate fi o pârgie important pentru creșterea 
inovării și dezvoltării în afaceri, pentru mărirea profitului în mediului economic 

Grup ţintǎ Populația comunei; 
Agenții economici. 

Obiective Prevenirea șomajului; 
Dezvoltarea economiei bazată pe cunoașterea acesteia; 
Creșterea competitivității economice care va duce la creșterea calității și a raportului 
preț - ofertă; 
Promovarea unei dezvoltări locale echilibrată;  
Formarea profesională continuă a populației;  
Promovarea ocupării și incluziunii sociale. 

Motivația proiectului Necesitatea dezvoltării economiei locale și a ocupării forței de muncă 

Modul de 
implementare al 
proiectului 

Realizarea de evenimente în cadrul primăriei sau căminelor comunale; 
Realizarea de materiale promoționale; 
Realizarea unui afișier la primărie cu ofertele antreprenoriale și beneficiile unei astfel 
de activități; 
Elaborarea unei pagini web; 
Urmărirea constantă a rezultatelor. 

Sursa de finanţare Buget Local; 
Fonduri europene. 

Instituţia care 
răspunde de 
realizarea proiectului 

 
Consiliul Local 

Termen de realizare 2027 

Indicatori Creșterea economiei locale și a gradului de ocupare a forței de muncă. 
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22. Identificarea oportunităților de parteneriat public – privat în vederea demarării de activități în domeniul 
industrial 
 

Domeniu Economie 

Proiectul propus Identificarea oportunităților de parteneriat public – privat în vederea demarării de 
activități în domeniul industrial 

Cadrul general Întotdeauna există domenii de activitate neexploatate la capacitate maximă, fiind loc 
pe piață pentru noi ”jucători” economici 

Grup ţintǎ Populația comunei; 
Agenții economici. 

Obiective Prevenirea șomajului; 
Dezvoltarea economiei locale; 
Creșterea competitivității economice care va duce la creșterea calității și a raportului 
preț - ofertă; 
Folosirea la maxim a capacităților economice ale zonei; 
Atragerea de capital extern. 

Motivația proiectului Necesitatea dezvoltării economiei locale și a ocupării forței de muncă 

Modul de 
implementare al 
proiectului 

Realizarea de evenimente în cadrul primăriei sau căminelor comunale pentru 
promovarea ofertei economice a zonei; 
Efectuarea de studii economice pentru investigarea pieței și a ofertei existente; 
Identificarea necesităților economice din zonă ce merită a fi exploatate;  
Promovarea comunei Cilibia pe plan județean, național și internațional. 

Sursa de finanţare Buget Local; 
Fonduri europene. 

Instituţia care 
răspunde de 
realizarea proiectului 

 
Consiliul Local 

Termen de realizare 2027 

Indicatori Creșterea economiei locale și a gradului de ocupare a forței de muncă. 
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23. Achiziționarea de utilaje pentru transporturi diverse (balast, cereal) cu scopul de sprjini micii producători 
din comună 
 

Domeniu Economie 

Proiectul propus Achiziționarea de utilaje pentru transporturi diverse (balast, cereal) cu scopul de 
sprjini micii producători din comună 

Cadrul general Instituția primăriei trebuie să fie un factor activ în sprijinirea micilor producători 
pentru lansarea și menținerea acestora pe piața economică 

Grup ţintǎ Populația comunei; 
Agenții economici. 

Obiective Prevenirea șomajului; 
Sprijinirea micilor producători; 
Dezvoltarea economiei locale; 
Creșterea competitivității economice care va duce la creșterea calității și a raportului 
preț - ofertă; 
Realizarea de venituri suplimentare pentru bugetul local prin închirierea utilajelor; 
Atragerea investitorilor în zonă. 

Motivația proiectului Necesitatea dezvoltării economiei locale și a ocupării forței de muncă 

Modul de 
implementare al 
proiectului 

Achiziționarea de utilijae cu întrebuițări multiple; 
Închirierea acestota către micii producători la prețuri subvenționate. 

Sursa de finanţare Buget Local; 
Fonduri europene. 

Instituţia care 
răspunde de 
realizarea proiectului 

 
Consiliul Local 

Termen de realizare 2027 

Indicatori Creșterea economiei locale și a gradului de ocupare a forței de muncă. 
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24. Construirea infrastructurii publice necesare pentru desfășurarea activităților economice 
 

Domeniu Economie 

Proiectul propus Construirea unei infrastructuri publice necesare desfășurării activităților economice 

Cadrul general În comuna Cilibia există un număr mare de persoane care se ocupă cu activitățile 
economice de aceea instituția primăriei trebuie să creeze toate premisele necesare 
desfășurării acestei activități în parametrii optimi; 
O infrastructură public bine dezvoltată atrage investitorii din exterior. 

Grup ţintǎ Populația comunei; 
Agenții economici. 

Obiective Construirea și dezvoltarea infrastructurii publice (drumuri, piețe, târguri, magazine, 
etc.) 
Prevenirea șomajului;  
Sprijinirea economiei locale;  
Atragarea investitorilor; 
Crearea de noi locuri de muncă. 

Motivația proiectului Pe raza comunei există un număr mare de agenți economici care zilnic desfășoară 
activități de transport marfă; 
Construirea și dezvoltarea infrastructurii publice duce la atragarea de investitori 
externi și astfel instituția primăriei va obține fonduri suplimentare. 

Modul de 
implementare al 
proiectului 

Contruirea și dezvoltarea infrastructurii publice (drumuri, piețe, târguri etc.) 

Sursa de finanţare Buget Local; 
Fonduri europene. 

Instituţia care 
răspunde de 
realizarea proiectului 

 
Consiliul Local 

Termen de realizare 2027 

Indicatori Mărirea numărului de piețe și târguri  de  pe  raza  comunei,  a  numărului  de kilometrii 
de drumuri publice deschise circulației publice asfaltate și modernizate, etc; 
Gradul de dezvoltare al economiei locale. 
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25. Elaborarea unei strategii de marketing local 
 

Domeniu Economie 

Proiectul propus Elaborarea unei strategii de marketing local 

Cadrul general Crearea unei instituții prospere a primăriei, precum și dezvoltarea zonei, depind de o 
strategie marketing locală elaborată pe termen scurt, mediu și lung. 

Grup ţintǎ Populația comunei; 
Agenții economici. 

Obiective Creșterea economiei locale prin activitățile economice (creșterea profitului); 
Crearea unei direcții clare de dezvoltare economică și a pașilor de urmat în această 
direcție; 
Accesarea tuturor categoriilor de clienți existente în zonă; 
Promovarea întregii oferte a zonei. 

Motivația proiectului Necesitatea dezvoltării economiei locale și a ocupării forței de muncă pe baza unei 
strategii de marketing local care să promoveze din toate  punctele  de  vedere comuna 
Cilibia și produsele autohtone 

Modul de 
implementare al 
proiectului 

Realizarea unei strategii de marketing local; 
Identificarea piețelor disponibile și a modalității de abordare a acestora;  
Elaborarea unei pagini web care să promoveze strategia; 
Efectuarea de sondaje la nivelul populației;  
Urmărirea constantă a rezultatelor. 

Sursa de finanţare Buget Local; 
Fonduri europene. 

Instituţia care 
răspunde de 
realizarea proiectului 

 
Consiliul Local 

Termen de realizare 2027 

Indicatori Creșterea nivelului de promovare a produselor locale; 
Creșterea nivelului de comerț cu produse locale; 
Creșterea economiei locale. 
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26. Informarea cetățenilor în ceea ce privește legislația pentru accesarea fondurilor nerambursabile 
 
 

omeniu Economia 

Proiectul propus Înființarea unui centru de informare a cetățenilor cu privire la legislația accesării de 
fonduri nerambursabile 

Cadrul general Comuna Cilibia prezintă toate premisele dezvoltării  unei  economii  zonale profitabile, 
de aceea economia locală trebuie sprijinită prin accesarea unui număr mare de 
fonduri nerambursabile, însă cu respectarea prevederilor legale 

Grup ţintǎ Populația comunei; 
Agenții economic. 

Obiective Prevenirea infracțiunilor economice; 
Sprijinirea accesării de fonduri nereambursabile și implicit a economiei zonale si 
agriculturii; 
Creșterea gradului de implicare a instituției primăriei în viața economică; 
Eficientizarea exploatării economice a comunei; 
Obținerea de fonduri nerambursabile;  
Ocuparea forței de muncă. 

Motivația proiectului Acordarea de Uniunea Europeană de fonduri nerambursabile poate sprijini economia 
comunei Cilibia. 

Modul de 
implementare al 
proiectului 

Înființarea unui centru de informare cu privire la legislația accesării de fonduri 
nerambursabile; 
Distribuirea de materiale cu privire la legislația fondurilor nerambursabile, dar și 
repercursiunile nerespectării prevederilor referitoare la fondurile accesate; 
Înființarea în cadrul primăriei a unui serviciu care să aibă drept obiect de activitate 
facilitarea accesării de fonduri nerambursabile; 
Elaborarea unui ghid legislativ pentru accesarea de fonduri nerambursabile. 

Sursa de finanţare Buget Local; 
Fonduri europene. 

Instituţia care 
răspunde de 
realizarea proiectului 

 
Consiliul Local 

Termen de realizare 2027 

Indicatori Înființarea unui centru de informare legislativă în vederea accesării de fonduri 
nerambursabile; 
Dezvoltarea economică a comunei și numărul de creditări acordate. 
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27. Programe de formare profesională în rândul tinerilor pentru reconversia profesioanala 
 

Domeniu Economie 

Proiectul propus Susținerea de programe de reorientare profesională a tinerilor 

Cadrul general La nivelul comunei există tineri, definitivați într-o meserie, care însă se află în căutarea 
unui loc de muncă. Aceștia au nevoie de sprijinul angajaților primăriei pentru a avea 
un loc de muncă, un venit lunar 

Grup ţintǎ Tineri definitivați profesional aflați în căutarea unui loc de muncă 

Obiective Ocuparea forței de muncă la nivelul comunei; 
Prevenirea șomajului la nivelul comunei;  
Reorientarea profesională a tinerilor;  
Facilitarea găsirii unui loc de muncă;  
Lărgirea domeniilor de angajare; 
Prezentarea ofertei pe piața locurilor de muncă. 

Motivația proiectului Prevenirea șomajului în rândul tinerilor; 
Șomajul influențează negativ viața comunităților individuale și generale. 

Modul de 
implementare al 
proiectului 

Susținerea de programe de consiliere și orientare/reorientare profesională; 
Identificarea persoanelor care au nevoie de reorientare profesională; 
Identificarea persoanelor care nu au aptitudinile necesare pentru angajare și 
orientarea/reorientarea profesională a acestora; 
Identificarea cerințelor pieței în ceea ce privesc locurile de muncă;  
Evaluarea profesională a persoanelor care nu au un loc de muncă. 

Sursa de finanţare Buget Local; 
Fonduri europene. 

Instituţia care 
răspunde de 
realizarea proiectului 

 
Consiliul Local 

Termen de realizare 2027 

Indicatori Reducerea ratei șomajului la nivelul populației comunei în general și în particular la 
nivelul persoanelor tinere. 
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28. Sprijinirea agricultorilor, silvicultorilor, a crescătorilor de animale 
 

Domeniu Economie 

Proiectul propus Sprjinirea agricultorilor, sivicultorilor, a crescătorilor de animale 

Cadrul general Pe raza comunei există un număr mare de crescători de animale, agricultori, sivicultori 
care au nevoie de sprijin în dezvoltarea activității lor. Prin sprijinirea acestora este 
sprijinită implicit economia locală 

Grup ţintǎ Agricultorii, silvicultorii, crescătorii de animale; 
Agenții economici. 

Obiective Sprijinirea economiei locale și a producției autohtone; 
Ocuparea forței de muncă la nivelul comunei;  
Prevenirea șomajului la nivelul comunei. 

Motivația proiectului Prevenirea șomajului; 
Șomajul influențează negativ viața comunităților individuale și generale. 

Modul de 
implementare al 
proiectului 

Oferirea de consiliere pentru dezvoltarea activităților de producție; 
Oferirea de consiliere pentru accesarea de fonduri; 
Creșterea infrastructurii locale (drumuri, locuri de desfacere și depozitare al 
produselor); 
Construirea și darea în funcțiune a unui abator pentru animale; 
Identificarea reală a cerințelor pieței; 
Oferirea de servicii subvenționate (închiriere utilaje, taxe și impozite). 

Sursa de finanţare Buget Local; 
Fonduri europene. 

Instituţia care 
răspunde de 
realizarea proiectului 

 
Consiliul Local 

Termen de realizare 2027 

Indicatori Reducerea ratei șomajului la nivelul populației comunei; 
Creșterea economiei locale; 
Creșterea aportului adus de agricultori, silvicultori, crescători de animale la economia 
locală. 
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29. Sprijinirea fermelor de procesare și uscare a fructelor (mere, pere, prune) 
 

Domeniu Economie 

Proiectul propus Sprjinirea fermelor de procesare și uscare a fructelor (mere, pere, prune) 

Cadrul general Pe raza comunei există un număr mare de hectare de livezi cu pomi fructiferi care 
trebuiesc exploatate la intensitate maximă. Prin susținirea acestora este sprijinită 
implicit economia locală 

Grup ţintǎ Proprietarii fermelor de procesare și uscare a fructelor; 
Agenții economici;  
Populația comunei. 

Obiective Sprijinirea economiei locale și a producției autohtone; 
Ocuparea forței de muncă la nivelul comunei;  
Prevenirea șomajului la nivelul comunei. 

Motivația proiectului Prevenirea șomajului; 
Șomajul influențează negativ viața comunităților individuale și generale. 

Modul de 
implementare al 
proiectului 

Oferirea de consiliere pentru dezvoltarea activităților de producție; 
Oferirea de consiliere pentru accesarea de fonduri; 
Creșterea infrastructurii locale (drumuri, locuri de desfacere și depozitare al 
produselor); 
Construirea și darea în funcțiune a unui linii de procesare și uscare a fructelor; 
Identificarea reală a cerințelor pieței; 
Oferirea de servicii subvenționate (închiriere utilaje, taxe și impozite);  
Realizarea unor campanii de relații publice în interiorul primăriei. 

Sursa de finanţare Buget Local; 
Fonduri europene. 

Instituţia care 
răspunde de 
realizarea proiectului 

 
Consiliul Local 

Termen de realizare 2027 

Indicatori Reducerea ratei șomajului la nivelul populației comunei; 
Creșterea economiei locale; 
Creșterea aportului adus de fermele de procesare și uscare a fructelor la economia 
locală. 
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30. Sprijinirea asociațiilor agricole 
 

Domeniu Economie 

Proiectul propus Sprjinirea asociațiilor agricole 

Cadrul general Pe raza comunei există un număr mare de hectare de teren agricol, precum și mici 
agricultori care nu pot folosi terenurile din proprietate la capacitate maximă întrucât 
nu au mijloacele materiale necesare 

Grup ţintǎ Proprietarii fermelor agricole; 
Proprietarii de terenuri agricole; 
Agenții economici;  
Populația comunei. 

Obiective Sprijinirea economiei locale și a producției autohtone; 
Ocuparea forței de muncă la nivelul comunei;  
Prevenirea șomajului la nivelul comunei;  
Sprijinirea comunei; 
Estetizarea spațiului comunei prin eliminarea terenurilor neprelucrate. 

Motivația proiectului Prevenirea șomajului; 
Șomajul influențează negativ viața comunităților individuale și generale;  
Agricultura poate fi o sursă important de venit pentru populație și bugetul local. 

Modul de 
implementare al 
proiectului 

Oferirea de consiliere pentru dezvoltarea agriculturii; 
Oferirea de consiliere despre asociațiile agricole și sprijinirea înființării acestora; 
Oferirea de consiliere pentru accesarea de fonduri pentru agricultură; 
Creșterea infrastructurii locale (drumuri, locuri de desfacere și depozitare al 
produselor); 
Identificarea reală a cerințelor pieței; 
Oferirea de servicii subvenționate (închiriere utilaje, taxe și impozite); 
Realizarea unor campanii de relații publice cu privire la asociațiile agricole în interiorul 
primăriei; 
Realizarea de întâlniri cu specialiști în domeniul asociațiilor agricole. 

Sursa de finanţare Buget Local; 
Fonduri europene. 

Instituţia care 
răspunde de 
realizarea proiectului 

 
Consiliul Local 

Termen de realizare 2027 

Indicatori Reducerea ratei șomajului la nivelul populației comunei; 
Creșterea economiei locale și a agriculturii; 
Creșterea aportului adus de fermele agricole la economia locală. 
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31. Centrul de informare și consultanță agricolă 
 

Domeniu Economie 

Proiectul propus Înființarea unui centru de informare și consultanță agricolă 

Cadrul general În comuna Cilibia există un număr mare de persoane care se ocupă cu agricultura, sub 
toate formele ei 

Grup ţintǎ Populația comunei; 
Agricultori. 

Obiective Creșterea nivelul de implicare a instituției primăriei în activitățile de agricultură 
desfășurate de localnici;  
Prevenirea șomajului;  
Sprijinirea agriculturii; 
Creșterea gradului de încredere al localnicilor (în speță agricultori) în instituția 
primăriei; 
Eficientizarea exploatării agricole a resurselor comunei; 
Luarea deciziilor corecte cu privire la activitățile legate de agricultură;  
Accesarea unui număr mare de fonduri; 
Folosirea adecvată a soiurilor pentru însămânțare. 

Motivația proiectului Pe raza comunei există numeroase persoane care se ocupă cu agricultura și care își 
asigură condițiile materiale de trai prin această îndeletnicire. 

Modul de 
implementare al 
proiectului 

Înființarea unui centru de informare și consultanță în agricultură; 
Instruirea personalului care să poată oferi consultanță în domeniul agriculturii; 
Promovarea existenție unui astfel de centru pe raza comunei. 

Sursa de finanţare Buget Local; 
Fonduri europene. 

Instituţia care 
răspunde de 
realizarea proiectului 

 
Consiliul Local 

Termen de realizare 2027 

Indicatori Înființarea unui centru de in formare și consultanță agricolă; 
Dezvoltarea agriculturii pe raza comunei. 
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32. Utilizarea de soiuri adecvate climatic 
 

Domeniu Economie 

Proiectul propus Utilizarea în agricultură de soiuri adecvate climatic și corespunzătoare cu tipul de sol 
unde sunt însămânțate 

Cadrul general Pentru o agricultură prosperă trebuiesc folosite soiuri care să fie adecvate climei și 
solului comunei Cilibia 

Grup ţintǎ Agricultorii mici și mari 

Obiective Sprijinirea agriculturii; 
Prevenirea pierderilor datorate neutilizării unui soi de semințe corespunzător 
condițiilor de sol și climă; 
Creșterea veniturilor populației rezultate în urma practicării agriculturii. 

Motivația proiectului Pe raza comunei există persoane care se ocupă cu agricultura și care nu posedă 
suficiente cunoștințe despre alegerea soiului adecvat condițiilor de climă și sol din 
zonă (unde acestea sunt însămânțate) 

Modul de 
implementare al 
proiectului 

Înființarea unui centru de consiliere cu privire la alegerea culturilor adecvate 
condițiilor de sol și climă; 
Cunoașterea situației reale din teren 
Pregătirea unor specialiști în domeniul seminologiei. 

Sursa de finanţare Buget Local; 
Fonduri europene. 

Instituţia care 
răspunde de 
realizarea proiectului 

 
Consiliul Local 

Termen de realizare 2027 

Indicatori Reducerea semnificativă a suprafețelor agricole cultivate neadecvat condițiilor de 
climă și sol; 
Creșterea producției agricole. 
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33. Sprijinirea agriculturii conservative 
 

Domeniu Economie 

Proiectul propus Sprijinirea agriculturii conservative 

Cadrul general Agricultura conservativă urmărește intensificarea producției agricole prin 
optimizarea resurselor agricole și prin contribuirea la reducerea degradării terenurilor  
agricole  prin  gestionarea  integrată  a  solului,  a  apei  și  resurselor biologice 

Grup ţintǎ Agricultorii; 
Populația comunei. 

Obiective Perturbarea minimă a solului pentru a conserva structura, fauna și material organic a 
acestuia; 
Acoperirea permanentă a solului (culturi de acoperire, reziduuri şi mulci) pentru a 
proteja solul şi pentru a contribui la eliminarea buruienilor; 
Diverse rotaţii şi combinaţii ale culturii care stimulează microorganismele din sol şi 
elimină dăunătorii plantelor, buruienile şi bolile; 
Menținerea fertilității solului; 
Creșterea veniturilor populației rezultate în urma practicării agriculturii. 

Motivația proiectului Protejarea solului pentru folosirea cât mai îndelungată a acestuia; 

Modul de 
implementare al 
proiectului 

Acoperirea permanentă a solului (culturi de acoperire, reziduuri şi mulci) pentru a 
proteja solul şi pentru a contribui la eliminarea buruienilor; 
Diverse rotaţii şi combinaţii ale culturii care stimulează microorganismele din sol şi 
elimină dăunătorii plantelor, buruienile şi bolile; 
Înlocuirea lucrării mecanizate cu amestecarea biologică a solului. 
Microorganismele din sol, rădăcinile şi fauna solului vor prelua funcţia de lucrare şi 
de echilibrare a substanţelor nutritive din acesta; 
Gestionarea acoperii solului, rotaţia culturilor şi controlul buruienilor pentru a se 
menține fertilitatea acestuia; 
Pregătirea unor specialiști în domeniul agriculturii conservative. 

Sursa de finanţare Buget Local; 
Fonduri europene. 

Instituţia care 
răspunde de 
realizarea proiectului 

 
Consiliul Local 

Termen de realizare 2027 

Indicatori Creșterea producției agricole și a gradului de conservare a solului. 
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34. Derularea de actiuni de promovare a agriculturii ecologice 

Domeniu Agricultura 

Proiectul propus Sprijinirea agriculturii ecologice 

Cadrul general Agricultură ecologică va produce hrană mai curată, mai potrivită metabolismului 
uman, în deplină corelaţie cu conservarea şi dezvoltarea mediului. Unul dintre 
principalele scopuri ale agriculturii ecologice este producerea de produse 
agroalimentare proaspete şi autentice, care să respecte factorii naturali şi de mediu. 
Agricultura ecologică urmăreşte armonizarea interacţiunilor dinamice dintre sol, 
plante, animale şi om sau, cu alte cuvinte, dintre oferta ecologică, economică şi 
socială a agroecosistemelor şi nevoile umane de hrană, îmbrăcăminte şi de locuit. 
Fiind un tip de agricultură durabilă, scopul agriculturii ecologice poate fi exprimat 
printr-o funcţie de tip mini - max: maximizarea producţiilor şi minimizarea efectelor 
secundare negative ale activităţilor agricole 

Grup ţintǎ Agricultorii; Populația comunei; Potentiali investitori; 
Agenti economici din zona. 
 Obiective Integrarea naturala a speciilor si varietatilor cultivate; 
Optimizarea structurilor agricole vegetale; 
Dimensionarea corespunzatoare a spatiului de nutritive; 
Refacerea echilibrelor naturale privind circuitul apei si al elementelor nutritive si 
infestarea cu buruieni, boli, insect si alti daunatori; 
Refacerea si protejarea peisajului natural; 
Stimularea activitatii microorganismelor, florei si faunei utile; 
Menținerea fertilității solului; 
Echilibrarea bilanturilor energetice; 
Optimizarea raportului planta/animal; 
Imbunatatirea si conservarea fondului genetic; 
Creșterea veniturilor populației rezultate în urma practicării agriculturii ecologice; 
Producerea de alimente si alte bunuri Agricole in cantitate suficienta, sanatoasa, de 
calitate superioara si cu valoare adaugata mare; 

Motivația proiectului Minimizarea impactului negative al agriculturii asupra mediului inconjurator; 
Reducerea consumului de resurse neregenerabile; 

Modul de 
implementare al 
proiectului 

Acoperirea permanentă a solului (culturi de acoperire, reziduuri şi mulci) pentru a 
proteja solul şi pentru a contribui la eliminarea buruienilor; 
Diverse rotaţii şi combinaţii ale culturii care stimulează microorganismele din sol şi 
elimină dăunătorii plantelor, buruienile şi bolile; 
Înlocuirea lucrării mecanizate cu amestecarea biologică a solului. 
Microorganismele din sol, rădăcinile şi fauna solului vor prelua funcţia de lucrare şi 
de echilibrare a substanţelor nutritive din acesta; 
Gestionarea acoperii solului, rotaţia culturilor şi controlul buruienilor pentru a se 
menține fertilitatea acestuia; 
Pregătirea unor specialiști în domeniul agriculturii ecologice. 

Sursa de finanţare Buget Local; 
Fonduri europene. 

Instituţia care 
răspunde de 
realizarea proiectului 

 
Consiliul Local 

Termen de realizare 2027 

Indicatori Creșterea producției agricole și a gradului de conservare a solului. 
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35. Sprijin pentru minorități și categorii defavorizate 
 

Domeniu Dezvoltare socială 

Proiectul propus Oferirea de sprijin pentru minorități și categorii defavorizate 

Cadrul general Pe teriroriul comunei Cilibia trăiesc persoane care fac parte din categoria minorităților 
(rromi), precum și persoane/familii defavorizate care au nevoie de sprijin pentru 
integrarea social și sprijin pentru găsirea unui loc de muncă, participarea la cursuri 
educaționale, etc 

Grup ţintǎ Grupurile de minorități; 
Persoane/familii defavorizate; 
Populația comunei. 

Obiective Integrarea în comunitate a persoanelor care fac parte din minorități entice; 
Prevenirea conflictelor între etniile de pe raza comunei; 
Prevenirea abandonului școlar; 
Egalitate în drepturi, accesul la beneficii și servicii pentru întreaga comunitate; 
Sprijinirea persoanelor favorizate pentru ocuparea unui loc de muncă, 
Crearea de condiții de trai decente. 

Motivația proiectului Sprijinirea tuturor categoriilor sociale, indiferent de apartenența etnică a acestora; 

Modul de 
implementare al 
proiectului 

Efectuarea de studii pentru cunoașterea reală a situației din teren; 
Evaluarea situaţiei prezente a rromilor pentru a cunoaşte în ce direcţie de acţiune 
trebuiesc luate măsuri; 
Susținerea de activități în comunitate pentru eliminarea prejudecăţilor şi 
stereotipurilor asupra minorității și persoanelor defavorizate; 
Realizarea de întâlniri de mediere între membrii comunităților majoritare și 
minoritare; 
Oferirea de sprjin material persoanelor defavorizate; 
Oferirea de burse de studiu copiilor provenind din familii defavorizate; 
Eliminarea abandonului școlar prin stimularea prezenței la cursuri. 

Sursa de finanţare Buget Local; 
Fonduri europene. 

Instituţia care 
răspunde de 
realizarea proiectului 

 
Consiliul Local 

Termen de realizare 2027 

Indicatori Creșterea nivelului de trai și incluziune socială pentru minorități și persoanele 
defavorizate. 
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36. Construirea unui centru de permanență pentru copii defavorizați 
 

Domeniu Dezvoltare socială 

Proiectul propus Construirea unui centru de permanență pentru copii defavorizați 

Cadrul general Copii ce provin din familii defavorizate au dreptul la egalitate de șanse pentru 
dezvoltarea socială, intelectuală și profesională 

Grup ţintǎ Copii defavorizați; 
Populația comunei. 

Obiective Integrarea în comunitate a copiilor defavorizați; 
Prevenirea discriminării copiilor defavorizați;  
Sprijinirea copiilor favorizați pentru a accede la studii;  
Crearea de condiții de trai decente; 
Eliminarea abandonului școlar prin stimularea prezenței la cursuri; 
Oferirea accesului la servicii medicale complete. 

Motivația proiectului Singuri, fără o pregătire profesională adecvată, pe o piaţă a muncii foarte competitivă 
şi fără o politică socială cuprinzătoare care să le uşureze integrarea, aceştia ajung 
adesea să se implice în activităţi antisociale; 

Modul de 
implementare al 
proiectului 

Efectuarea de studii pentru cunoașterea reală a situației din teren; 
Evaluarea situaţiei prezente a copiilor defavorizați pentru a cunoaşte în ce direcţie de 
acţiune trebuiesc luate măsuri; 
Oferirea de burse de studiu copiilor provenind din familii defavorizate; 
Construirea unei noi clădiri care să aibă destinația ”Centru de permanență pentru 
copii defavorizați” sau amenjarea fostului magazin din satul Cilibia în acest scop; 
Dotarea material a acestui centru la standarde europene. 

Sursa de finanţare Buget Local; 
Fonduri europene. 

Instituţia care 
răspunde de 
realizarea proiectului 

 
Consiliul Local 

Termen de realizare 2027 

Indicatori Creșterea nivelului de trai, educație și incluziune socială pentru copiii provenind din 
familii defavorizate. 
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37. Construirea de rampe de acces pentru persoanele cu handicap 
 

Domeniu Dezvoltare socială 

Proiectul propus Construirea de rampe de acces pentru persoanele cu handicap 

Cadrul general Crearea tuturor premiselor de egalitate în drepturi și șanse pentru persoanele cu 
handicap locomotor 

Grup ţintǎ Persoanele cu handicap locomotor 

Obiective Integrarea în comunitate a persoanelor cu handicap a căror deplasare este dependent 
de căruciorului cu rotile; 
Prevenirea discriminării persoanelor cu handicap; 
Respectarea legislației care prevede ca obiectivele de interes  comun  să  fie prevăzute 
cu rampe de acces pentru persoane cu handicap; 
Asigurarea dreptului la circulație liberă pentru persoanele cu handicap; 
Asigurarea accesului la toate serviciile sociale. 

Motivația proiectului Singuri, fără un sprijin din partea societății și a instituțiilor publice, persoanele cu un 
handicap locomotor permanent sau temporar nu pot avea acces la toate serviciile 
sociale și nu pot beneficia de toate drepturile conferite prin constituție; 

Modul de 
implementare al 
proiectului 

Efectuarea de studii pentru cunoașterea reală a situației din teren; 
Construirea de rampe pentru cărucioarele cu roți care să respecte toate standardele 
și mărimile cerute de legislație; 
Modificarea ușilor instituțiilor publice și de interes general astfel încât să fie permis 
accesul cărucioarelor cu rotile. 

Sursa de finanţare Buget Local; 
Fonduri europene. 

Instituţia care 
răspunde de 
realizarea proiectului 

 
Consiliul Local 

Termen de realizare 2027 

Indicatori Creșterea nivelului de trai, educație și incluziune socială pentru persoanele cu 
handicap locomotor permanent sau temporar. 
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38. Combatarea fenomenului de abandon școlar 
 

Domeniu Dezvoltare socială 

Proiectul propus Combaterea fenomenului de abandon școlar 

Cadrul general Necesitatea creșterii gradului de educație în rândul elevilor de pe raza comunei, 
precum și prevenirea abandonului școlar; 
Abandonul școlar asigură premisele existenței fenomenului infracțional în rândul 
minorilor. 

Grup ţintǎ Elevii care studiază pe raza comunei 

Obiective Creșterea gradului de educație în rândul minorilor și asigurarea tuturor premiselor 
pentru ca aceștia să urmeze cursurile unor instituții de învățământ superior; 
Prevenirea infracțiunilor săvârșite de minori; 
Lipsa educației școlare poate duce la apariția unor alte aspecte negative pe raza 
comunei (infracționalitate, șomaj, etc). 

Motivația proiectului Evitarea situațiilor în care familiile numeroase, dezorganizate, lipsite de resurse, au 
probleme în a asigura îmbrăcămintea adecvată tuturor copiilor şi resimt uneori nevoia 
de forţă de muncă; 
Abandonul școlar înregistrează o creștere la nivel național; 
Abandonul școlar poate sta la baza creșterii gradului de infracționalitate pe raza 
comunei. 

Modul de 
implementare al 
proiectului 

Pregătirea tuturor actorilor implicaţi în procesul de educaţie pentru a face faţă 
problemei abandonului şcolar; 
Efectuarea de către organele de poliție, susținute de cadrele didactice, în timpul 
orelor de curs a unor razii în unitățile de alimentație publică de pe raza comunei 
pentru depistarea elevilor care lipsesc nemotivat de la cursuri; 
Creșterea gradului de comunicare dintre cadrele didactice și părinți; 
Creşterea atractivităţii şcolii – prin activităţi extracuriculare care au loc în şcoală, 
precum: acţiuni de renovare, de curăţenie a şcolii, competiţii artistice şi sportive; 
Realizarea unor raportări lunare de către unitățile de învățământ care să evidențieze 
gradul de abandon școlar; 
Prezentarea urmărilor care pot apărea în cazul săvârșirii de infracțiuni de către minori. 

Sursa de finanţare Buget Local; 
Fonduri europene. 

Instituţia care 
răspunde de 
realizarea proiectului 

 
Consiliul Local 

Termen de realizare 2027 

Indicatori Evoluția în timp a ratei abandonului școlar. 
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39. Burse sociale pentru tinerii din familii sărace 
 

Domeniu Dezvoltare socială 

Proiectul propus Burse sociale pentru tinerii din familii sărace 

Cadrul general Tinerii ce provin din familii sărace au dreptul la egalitate de șanse pentru dezvoltarea 
socială, intelectuală și profesională 

Grup ţintǎ Tinerii provenind din familii sărace; 
Populația comunei. 

Obiective Asigurarea tuturor condițiilor pentru o dezvoltare profesională corespunzătoare; 
Asigurarea accesului la învățământ indiferent de nivelul acestuia;  
Eliminarea plafonării intelectuale a tinerilor provenind din familii sărace;  
Crearea de condiții de trai decente; 
Eliminarea abandonului școlar; 

Motivația proiectului Singuri, fără o pregătire profesională adecvată, pe o piaţă a muncii  foarte competitivă 
şi fără o politică socială cuprinzătoare care să le uşureze integrarea, tinerii  provenind  
din familii sărace ajung adesea să se implice în activităţi antisocial sau să își 
întrerupă/limiteze dezvoltarea profesională; 

Modul de 
implementare al 
proiectului 

Efectuarea de studii pentru cunoașterea reală a situației din teren; 
Evaluarea situaţiei prezente a tinerilor săraci; 
Oferirea de burse de studiu tinerilor provenind din familii defavorizate. 

Sursa de finanţare Buget Local; 
Fonduri europene. 

Instituţia care 
răspunde de 
realizarea proiectului 

 
Consiliul Local 

Termen de realizare 2027 

Indicatori Creșterea nivelului de trai, educație și incluziune socială pentru tinerii provenind din 
familii sărace. 
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40. Programe de consiliere și orientare profesională pentru șomeri, persoane inactive sau persoane aflate 
în căutarea unui loc de muncă 
 

Domeniu Dezvoltare socială 

Proiectul propus Susținerea de programe de consiliere și orientare profesională pentru șomeri, 
persoane inactive sau persoane aflate în căutarea unui loc de muncă 

Cadrul general La nivelul comunei există șomeri, persoane inactive sau persoane aflate în căutarea 
unui loc de muncă care au nevoie de sprijinul angajaților primăriei pentru a avea un 
loc de muncă, cât și un venit lunar. 

Grup ţintǎ Șomeri, persoane inactive sau persoane aflate în căutarea unui loc de muncă aflate 
pe raza comunei 

Obiective Ocuparea forței de muncă la nivelul comunei; 
Prevenirea șomajului la nivelul comunei;  
Reorientarea profesională a șomerilor; 
Facilitarea găsirii unui loc de muncă;  
Prezentarea ofertei pe piața locurilor de muncă. 

Motivația proiectului Prevenirea șomajului în rândul locuitorilor comunei; 
Șomajul influențează negativ viața comunităților individuale și generale. 

Modul de 
implementare al 
proiectului 

Susținerea de programe de consiliere și orientare profesională; 
Identificarea persoanelor care au nevoie de consiliere în vederea obținerii unui loc de 
muncă; 
Identificarea persoanelor care nu au aptitudinile necesare pentru angajare și 
orientarea/reorientarea profesională a acestora; 
Evaluarea profesională a persoanelor care nu au un loc de muncă. 

Sursa de finanţare Buget Local; 
Fonduri europene. 

Instituţia care 
răspunde de 
realizarea proiectului 

 
Consiliul Local 

Termen de realizare 2027 

Indicatori Reducerea ratei șomajului la nivelul populației comunei în general și în particular la 
nivelul persoanelor inactive sau care nu au un loc de muncă. 



 
 Strategia de Dezvoltare Durabilă a Comunei Cilibia pentru perioada 2021-2027 

P a g e  135 | 168 

41. Bază de date a profesiilor 
 

Domeniu Dezvoltare social 

Proiectul propus Punerea în folosință a unei baze de date a profesiilor 

Cadrul general O bază de date a profesiilor disponibile la nivelul comunei și ulterior la nivel național, 
va asigura accesul mai ușor la un loc de muncă 

Grup ţintǎ Persoanele de pe raza comunei, precum și alte persoane care vor să se mute pe raza 
comunei în vederea găsirii unui loc de muncă 

Obiective Ocuparea forței de muncă la nivelul comunei; 
Prevenirea șomajului la nivelul comunei;  
Prezentarea ofertei pe piața locurilor de muncă. 

Motivația proiectului Prevenirea șomajului în rândul locuitorilor comunei; 
Șomajul influențează negativ viața comunității. 

Modul de 
implementare al 
proiectului 

Crearea unui baze de date care să poate fi accesată de toți locuitorii comunei de pe 
calculatoarele proprii sau de la un calculator special destinat instalat la primărie; 

Sursa de finanţare Buget Local; 
Fonduri europene. 

Instituţia care 
răspunde de 
realizarea proiectului 

 
Consiliul Local 

Termen de realizare 2027 

Indicatori Punerea în funcțiune a bazei de date. 
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42. Acte de identitate și de stare civilă actualizate 
 

Domeniu Dezvoltare socială 

Proiectul propus Actualizarea situației actelor de identitate și de stare civilă la nivelul locuitorilor 
comunei 

Cadrul general Verificarea situației actuale a actelor de identitate și de stare civilă ale persoanelor 
care au domiciliul pe raza comunei 

Grup ţintǎ Locuitorii de pe raza comunei 

Obiective Crearea unui climat de siguranță la nivelul comunei; 
Cunoașterea persoanelor care își au domiciliul pe raza comunei;  
Prevenirea infracțiunilor săvârșite de persoane voiajoare;  
Acordarea corectă a ajutoarelor din partea primăriei. 

Motivația proiectului Pe teritoriul comunei pot exista persoane care nu au actualizat actul de identitate 
(viză de flotant sau reședință); 
Prevenirea faptelor infracționale de persoane care nu își au domiciliul pe raza 
comunei 

Modul de 
implementare al 
proiectului 

Colaborarea cu organele competente (poliție, Serviciul Județean de Evidență 
Informatizată a Populației Buzău, Ofițerul de stare civilă) pentru întocmirea unei 
evidențe reale a situații cu privire la actele de identitate a persoanelor de pe raza 
comunei 

Sursa de finanţare Buget Local; 
Fonduri europene. 

Instituţia care 
răspunde de 
realizarea proiectului 

 
Consiliul Local 

Termen de realizare 2027 

Indicatori Un număr redus de persoane care posedă acte de identitate neconforme cu situația 
reală a acestora. 
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43. Construirea unui centru pentru persoane vârstnice la Movila Oii 
 

Domeniu Dezvoltare socială 

Proiectul propus Construirea unui centru pentru persoane vârstnice la Movila Oii 

Cadrul general Numărul mare de persoane vârstnice care nu își pot asigura singuri condiții decente 
de trai și care au fost abandonați de familiile aparținătoare 

Grup ţintǎ Bătrânii de pe raza comunei 

Obiective Asigurarea tuturor condițiilor necesare pentru un trai decent; 
Asigurarea accesului la servicii medicale corespunzătoare; 
Prevenirea fenomenului infracțional care pot avea victime persoanele vârstnice; 
Prevenirea bolilor psihice datorate singurătății; 
Crearea de noi locuri de muncă. 

Motivația proiectului Fără un venit suficent și ajutorul familiei persoanele vârstnice nu își pot asigura 
condiții de trai decente 

Modul de 
implementare al 
proiectului 

Efectuarea de studii pentru cunoașterea reală a situației din teren; 
Evaluarea situaţiei persoanelor vârstnice de pe raza comunei; 
Construirea unui centru pentru persoanele vârstnice;  
Dotarea materială a centrului la cele mai ridicate standarde. 

Sursa de finanţare Buget Local; 
Fonduri europene. 

Instituţia care 
răspunde de 
realizarea proiectului 

 
Consiliul Local 

Termen de realizare 2027 

Indicatori Creșterea numărului de persoane vârstnice instituționalizate. 
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44. Derularea de proiecte in parteneriat, orientate catre cresterea calitatii serviciilor de asistenta sociala 
 

Domeniu Dezvoltare socială 

Proiectul propus Derularea de proiecte in parteneriat, orientate catre cresterea calitatii serviciilor de 
asistenta sociala 

Cadrul general Consolidarea capacității serviciilor publice de asistență socială de a iniția, coordona și 
implementa măsuri de prevenire și combatere a situațiilor de marginalizare și 
excludere social. Imbunătățirea nivelului de competențe al personalului care 
activează în sectorul asistenței sociale la nivelul comunei, contribuind astfel la 
consolidarea rețelei de asistență socială prin furnizarea de servicii adaptate nevoilor 
populației. 

Grup ţintǎ Bătrânii de pe raza comunei 

Obiective Consolidarea capacității administrațiel publice locale de a iniția, coordona și 
implementa măsurile de prevenire şi combatere a situatiilor de marginalizare şi 
excludere socială,prin crearea de echipe comunitare integrate și dezvoltarea de 
proceduri,metodologii şi instrumente specifice de lucru. 
Imbunătătirea nivelului de competente al specialiștilor care activează în echipele 
Comunitare integrate din comuna sau din alte autorități relevante, contribuind astfel 
la consolidarea rețelei publice de asistență socială comunitară prin furnizarea de 
servicii sociale adaptate nevoilor populației. 
Creşterea numărului de persoane care beneficiază de servicii comunitare integrate. 
 

Motivația proiectului Fără un venit suficent și ajutorul familiei persoanele vârstnice nu își pot asigura 
condiții de trai decente 

Modul de 
implementare al 
proiectului 

Efectuarea de studii pentru cunoașterea reală a situației din teren; 
Evaluarea situaţiei persoanelor vârstnice de pe raza comunei; 
Realizarea de parteneriate in vederea cresterii calitatii serviciilor de asistenta sociala;  

Sursa de finanţare Buget Local; 
Fonduri europene. 

Instituţia care 
răspunde de 
realizarea proiectului 

 
Consiliul Local 

Termen de realizare 2027 

Indicatori Parteneriate realizate in vederea cresterii calitatii serviciilor de asistenta sociala. 
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45. Dotarea fiecărui gospodării cu pubelă ecologică 
 

Domeniu Mediu 

Proiectul propus Dotarea fiecărei gospodării din comună cu pubelă ecologică 

Cadrul general Protejarea mediului înconjurător la nivelul gospodăriilor de pe raza comunei 

Grup ţintǎ Populația comunei 

Obiective Protejarea mediului înconjurător la nivelul gospodăriilor de pe raza comunei; 
Depozitarea deșeurilor menajere în condiții de igienă; 
Alinierea la standarde europene cu privire la calitatea și protecția mediului;  
Evitarea costurilor datorate necolectării selective a gunoiului; 
Estetizarea spațiului sătesc. 

Motivația proiectului Colectarea selectivă și ecologică a gunoiului adduce beneficii economice comunității 
locale; 
Există familii care nu au mijloacele materiale pentru achiziționarea de pubele 
ecologice. 

Modul de 
implementare al 
proiectului 

Achiziționarea de pubele ecologice și distribuirea acestora către populație;  
Efectuarea   de activități cu populația comunei care să aibă drept scop conștientizarea 
acestora cu privire la necesitatea colectării selective a gunoiului. 

Sursa de finanţare Buget Local; 
Fonduri europene. 

Instituţia care 
răspunde de 
realizarea proiectului 

 
Consiliul Local 

Termen de realizare 2027 

Indicatori Creșterea numărului de gospodării dotate cu pubele ecologice. 
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46. Promovarea colectării selective 
 

Domeniu Mediu 

Proiectul propus Promovarea colectării selective a deșeurilor 

Cadrul general Colectarea selectivă a deşeurilor este soluţia la îndemâna tuturor şi presupune 
depozitarea deşeurilor în locuri special amenajate în vederea reciclării; 
Colectarea selectivă este una dintre etapele reciclării, alături de separarea şi 
procesarea unora dintre componentele deşeurilor, în vederea transformării lor în 
produse utile. 

Grup ţintǎ Populația comunei 

Obiective Protejarea mediului înconjurător la nivelul comunei; 
Alinierea la standarde europene cu privire la calitatea și protecția mediului; 
Evitarea costurilor datorate selectării deșeurilor; 
Îndeplinirea obiectivelor anuale de colectare și reciclare conform HG 621/2005 
modificată prin HG 1872/2006. 

Motivația proiectului Colectarea selectivă a gunoiului aduce beneficii economice comunității locale; 
Principalul avantaj al reciclării este dat de reducerea consumului resurselor natural, 
precum și al nivelului emisiilor nocive în aer; 
Implementarea selectivă a deșeurilor face parte din angajamentele României față de 
UE. 

Modul de 
implementare al 
proiectului 

Achziționarea de pubele ecologice și distribuirea acestora către populație; 
Montarea de pubele de gunoi selective pe raza comunei; 
Promovarea locurilor unde sunt montate pubele de colectare selectivă a gunoiului; 
Promovarea beneficiilor care apar în urma colectării selective a gunoiului prin 
întâlniri la nivelul primăriei, afișe, etc; 
Efectuarea de activități cu populația comunei care să aibă drept scop conștientizarea 
acestora cu privire la necesitatea colectării selective a gunoiului;  
Eliminarea depozitării necontrolate prin încheierea de contracte de prestări servicii 
şi promovarea unor acţiuni de conştientizare a populaţiei şi agenţilor economici. 

Sursa de finanţare Buget Local; 
Fonduri europene. 

Instituţia care 
răspunde de 
realizarea proiectului 

 
Consiliul Local 

Termen de realizare 2027 

Indicatori Creșterea cantității de gunoi colectat selectiv. 
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47. Tehnologii nepoluante, conforme cu standardele europene 
 

Domeniu Mediu 

Proiectul propus Promovarea tehnologiilor nepoluante, conforme cu standardele europene 

Cadrul general Folosirea tehnologiilor nepoluante reduce costurile aferente energiei electrice; 
Tehnologiile nepoluante protejează mediul înconjurător. 

Grup ţintǎ Populația comunei; 
Agenţii economici. 

Obiective Protejarea mediului înconjurător la nivelul comunei; 
Alinierea la standarde europene cu privire la calitatea și protecția mediului; 
Asigurarea unui mediu curat pentru locuitorii comunei; 
Micşorarea costurilor aferente energiei electrice (iluminat public, costuri pentru 
producţie, etc); 
Asigurarea unei creşteri economice regenerative şi inovative. 

Motivația proiectului Implementarea normelor UE cu privire la protecţia mediului; 
Pentru a se dezvolta durabil, toate ţările au nevoie de acces şi perfecţionare în 
domeniul utilizării tehnologiilor curate şi care risipesc mai puţine resurse;  
Protecţia mediului este o obligaţie ce ne revine tuturor. 

Modul de 
implementare al 
proiectului 

Conştientizarea   populaţiei   cu   privire   la   necesitatea   folosirii   de   tehnologii 
nepoluante în industrie, agricultură, etc; 
Asigurarea de consiliere pentru implementarea tehnologiilor nepoluante; 
Folosirea energiei regenerabile (eoliană, solară, a apei); 
Atragerea de fonduri europene pentru implementarea energiilor regenerabile; 
Sprijinirea agenţilor economici pentru obţinerea de fonduri nerambursabile pentru 
producerea energiei alternative; 
Efectuarea de controale în teren pentru depistarea surselor de poluare. 

Sursa de finanţare Buget Local; 
Fonduri europene. 

Instituţia care 
răspunde de 
realizarea proiectului 

 
Consiliul Local 

Termen de realizare 2027 

Indicatori Creșterea calităţii mediului înconjurător. 
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48. Sancţionarea practicilor ilegale de deversare pe sol 
 

Domeniu Mediu 

Proiectul propus Sancţionarea practicilor ilegale de deversare pe sol 

Cadrul general Deversările necontrolate de deşeuri pe sol pot avea urmări grave asupra populaţiei 
din zonă (afectarea pânzei freatice, afectarea culturilor, crearea unui miros neplăcut, 
transmiterea unor viruşi pe calea aerului, etc). 

Grup ţintǎ Populația comunei; 
Agenţii economici. 

Obiective Protejarea mediului înconjurător, a solului în special, la nivelul comunei; 
Alinierea la standarde europene cu privire la calitatea și protecția solului; 
Asigurarea unui mediu curat pentru locuitorii comunei; 
Prevenirea poluării. 

Motivația proiectului Implementarea normelor UE cu privire la protecţia mediului; 
Pentru a se dezvolta durabil, toate ţările au nevoie de acces şi perfecţionare în 
domeniul utilizării tehnologiilor curate şi care risipesc mai puţine resurse; 
Protecţia mediului este o obligaţie ce ne revine tuturor. 

Modul de 
implementare al 
proiectului 

Supravegherea şi intreţinerea terenurilor care au fost puse în posesie şi ai căror 
proprietari nu au luat măsuri de limitare a accesului în zonă, fapt ce crează 
posibilitatea apariţiilor de depozitări necontrolate de deşeuri; 
Conştientizarea populaţiei cu privire la necesitatea protejării solului; 
Sprijinirea agenţilor economici pentru obţinerea de fonduri nerambursabile pentru 
colectarea deşeurilor; 
Efectuarea de controale în teren pentru depistarea surselor de poluare a solului. 

Sursa de finanţare Buget Local; 
Fonduri europene. 

Instituţia care 
răspunde de 
realizarea proiectului 

 
Consiliul Local 

Termen de realizare 2027 

Indicatori Creșterea calităţii solului. 



 
 Strategia de Dezvoltare Durabilă a Comunei Cilibia pentru perioada 2021-2027 

P a g e  143 | 168 

49. Introducerea lămpilor ecologice în reţeaua de iluminat public 
 

Domeniu Mediu 

Proiectul propus Introducerea lămpilor ecologice în reţeaua de iluminat public 

Cadrul general Folosirea tehnologiilor nepoluante reduce costurile aferente energiei electrice; 
Tehnologiile nepoluante protejează mediul înconjurător. 

Grup ţintǎ Populația comunei; 
Agenţii economici. 

Obiective Protejarea mediului înconjurător la nivelul comunei; 
Alinierea la standarde europene cu privire la calitatea și protecția mediului; 
Reducerea costurilor aferente energiei electrice necesare iluminatului public; 
Asigurarea unei creşteri economice regenerative şi inovative. 

Motivația proiectului Implementarea normelor UE cu privire la protecţia mediului; 
Pentru a se dezvolta durabil, toate ţările au nevoie de acces şi perfecţionare în 
domeniul utilizării tehnologiilor curate şi care risipesc mai puţine resurse; 
Protecţia mediului este o obligaţie ce ne revine tuturor. 

Modul de 
implementare al 
proiectului 

Folosirea energiei solară prin aplicarea de panouri solare pe stâlpii de iluminat public 
existenţi pe raza comunei; 
Montarea de stâlpi de iluminat dotaţi cu panouri pentru captarea energiei solare; 
Atragerea de fonduri europene pentru implementarea energiei solare. 

Sursa de finanţare Buget Local; 
Fonduri europene. 

Instituţia care 
răspunde de 
realizarea proiectului 

 
Consiliul Local 

Termen de realizare 2027 

Indicatori Numărul de stâlpi de iluminat public care folosesc energia solară; 
Scăderea consumului de energie electrică. 



 
 Strategia de Dezvoltare Durabilă a Comunei Cilibia pentru perioada 2021-2027 

P a g e  144 | 168 

50. Achiziţionarea unei maşini pentru colectarea gunoiului 
 

Domeniu Mediu 

Proiectul propus Achiziţionarea unei maşini pentru colectarea gunoiului 

Cadrul general Necesitatea achiziţionării unei  maşini  pentru  colectarea  gunoiului  vine  din obligaţia 
instituţiilor publice de a proteja mediul înconjurător 

Grup ţintǎ Populația comunei 

Obiective Protejarea mediului înconjurător la nivelul gospodăriilor de pe raza comunei; 
Colectarea deşeurilor şi evitarea depozitării acestora în locuri neamenajate; 
Transportarea gunoiului în condiţii de igienă; 
Alinierea la standarde europene cu privire la calitatea și protecția mediului; 
Eliminarea costurilor aferente serviciului de salubrizare – colectarea gunoiului; 
Estetizarea spațiului comunal. 

Motivația proiectului Colectarea gunoiului previne poluarea mediului înconjurător; 
Există familii care nu au mijloacele materiale pentru achiziționarea serviciilor de 
salubritate. 

Modul de 
implementare al 
proiectului 

Achiziționarea unei maşini pentru colectarea gunoiului; 
Atragerea de fonduri pentru achiziţionarea unei maşini destinate colectării gunoiului. 

Sursa de finanţare Buget local; 
Fonduri europene. 

Instituţia care 
răspunde de 
realizarea proiectului 

 
Consiliul Local 

Termen de realizare 2027 

Indicatori Achiziţionarea unei maşini pentru colectarea gunoiului. 
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51. Incurajarea diversificarii surselor de energie 
 

Domeniu Mediu 

Proiectul propus Incurajarea diversificarii surselor de energie 

Cadrul general Satisfacerea necesarului de energie atât în prezent, cât şi pe termen mediu şi lung, la 
un preţ cât mai scăzut, adecvat unei economii moderne de piaţă şi unui standard de 
viaţă civilizat, în condiţii de calitate, siguranţă în alimentare, cu respectarea 
principiilor dezvoltării durabile. 

Grup ţintǎ Populația comunei 

Obiective Protejarea mediului înconjurător la nivelul gospodăriilor de pe raza comunei; 
Informarea periodica a populatiei cu privire la alte surse de energie existente si la 
beneficiile acestora; 
Alinierea la standarde europene cu privire la calitatea și protecția mediului; 
 

Motivația proiectului Folosirea energiei din surse regenerabile prezintă numeroase beneficii potentiale, 
inclusiv o reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, diversificarea aprovizionării 
cu energie si reducerea dependentei fată de pietele de combustibili fosili (în special, 
fată de piata petrolului si a gazelor). Dezvoltarea surselor regenerabile de energie 
poate, de asemenea, să stimuleze ocuparea fortei de muncă în UE, prin crearea de 
locuri de muncă în sectorul noilor tehnologii „verzi”. 

Modul de 
implementare al 
proiectului 

Informari periodice ale populatiei referitoare la alte surse de energie si beneficiile 
acestora. 
Atragerea de investitii, astfel incat sa se poata oferi locuitorilor si alte surse de 
energie. 

Sursa de finanţare Buget local; 
Fonduri europene. 

Instituţia care 
răspunde de 
realizarea proiectului 

 
Consiliul Local 

Termen de realizare 2027 

Indicatori Informari periodice ale populatiei referitoare la alte surse de energie si beneficiile 
acestora. 
Investitii in alte surse de energie. 
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52. Utilizarea energiei verzi pentru institutiile publice si promovare pentru utilizatorii privati 
 

Domeniu Mediu 

Proiectul propus Utilizarea energiei verzi pentru institutiile publice si promovarea pentru utilizatorii 
privati 

Cadrul general Satisfacerea necesarului de energie atât în prezent, cât şi pe termen mediu şi lung, la 
un preţ cât mai scăzut, adecvat unei economii moderne de piaţă şi unui standard de 
viaţă civilizat, în condiţii de calitate, siguranţă în alimentare, cu respectarea 
principiilor dezvoltării durabile. 

Grup ţintǎ Populația comunei 

Obiective Protejarea mediului înconjurător raza comunei; 
Utilizarea energiei verzi; 
Alinierea la standarde europene cu privire la calitatea și protecția mediului; 
 

Motivația proiectului Folosirea energiei din surse regenerabile prezintă numeroase beneficii potentiale, 
inclusiv o reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, diversificarea aprovizionării 
cu energie si reducerea dependentei fată de pietele de combustibili fosili (în special, 
fată de piata petrolului si a gazelor). Dezvoltarea surselor regenerabile de energie 
poate, de asemenea, să stimuleze ocuparea fortei de muncă în UE, prin crearea de 
locuri de muncă în sectorul noilor tehnologii „verzi”. 

Modul de 
implementare al 
proiectului 

Utilizarea de panouri solare pentru incalzire si apa calda in institutiile publice. 

Sursa de finanţare Buget local; 
Fonduri europene. 

Instituţia care 
răspunde de 
realizarea proiectului 

 
Consiliul Local 

Termen de realizare 2027 

Indicatori Utilizarea de panouri solare pentru incalzire si apa calda in institutiile publice. 
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53. Amenajarea spațiilor de joacă pentru copii în satele Poșta, Gara Cilibia, Movila Oii și în cadrul Școlii 
generale din satul Cilibia 
 

Domeniu Cultură, sport și agrement 

Proiectul propus Amenajarea spațiilor de joacă pentru copii în satele Poșta, Gara Cilibia, Movila Oii și 
în cadrul Școlii generale din satul Cilibia 

Cadrul general Inexistența pe raza satelor Poșta, Gara Cilibia, Movila Oii și în cadrul Școlii generale 
din satul Cilibia a unor parcuri de joacă pentru copii 

Grup ţintǎ Populația comunei 

Obiective Crearea unor spații unde copii, însoțiți de părinții acestora, își pot petrece timpul liber 
în condiții civilizate, moderne și sigure;  
Desfășurarea procesului educativ la standarde europene; 
Crearea tuturor condițiilor pentru susținerea cursurilor didactice. 

Motivația proiectului Crearea unor spații unde copii se por juca în siguranță; 
Prevenirea apariției obezității prin practicarea de activități sportive (obezitatea apare 
la 13,7 % dintre copii cu vârste între 2-14 ani din România); 
Diminuarea accidentelor în care sunt implicați copii datorate folosirii spațiilor de joacă 
neamenajate corespunzător pentru practicarea diferitelor jocuri; 
Dezvoltarea capacităților comunicative și fizice la copii;  
Întărirea relațiilor intersociale pe raza comunei. 

Modul de 
implementare al 
proiectului 

 
Construcția de parcuri destinate copiilor  în  satele  satelor  Poșta,  Gara  Cilibia, Movila 
Oii, precum și în cadrul Școlii generale din satul Cilibia 

Sursa de finanţare Buget Local; 
Fonduri europene. 

Instituţia care 
răspunde de 
realizarea proiectului 

 
Consiliul Local 

Termen de realizare 2027 

Indicatori Construcția de parcuri și locuri de joacă pentru copii care să respecte normele de 
siguranță actuale, precum și dotarea acestora astfel încât să permit practicarea unui 
număr cât mai mare de sporturi. 
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54. Amenajarea incintei grădiniței din satul Movila Oii și împrejmuirea acesteia cu gard 
 

Domeniu Cultură, sport și agrement 

Proiectul propus Amenajarea incintei grădiniței din satul Movila Oii și împrejmuirea acesteia cu gard 

Cadrul general Curtea grădiniței din satul Movila Oii necesită lucrări de amenajare și dotarea material 
a acesteia la standarde europene pentru desfășurarea în condiții optime a procesului 
educațional; 
Inexistența gardului împrejmuitor pune în pericol siguranța copiilor în timpul 
procesului educațional. 

Grup ţintǎ Populația comunei 

Obiective Crearea unui climat propice pentru desfășurarea programelor educaționale; 
Dezvoltarea multilaterală a copiilor ce frecventează cursurile grădiniței; 
Asigurarea tuturor condițiilor de siguranță; 
Prevenirea infracțiunilor împotriva patrimoniului grădiniței. 

Motivația proiectului Grădinița necesită amenjarea curții interioare astfel încât dotarea materială să 
asigure varietatea procesului educațional și a mijloacelor folosite pentru ducerea la 
îndeplinire a acestuia; 
Asigurarea unei locații care să respecte toate normele de siguranță, întrucât pe 
perioada cursurilor grădinița prin angajații ei răspunde de siguranța copiilor. 

Modul de 
implementare al 
proiectului 

Amenajarea unui teren multifuncțional în curtea grădiniței; 
Amenajarea de locuri pentru odihnă (pentru părinți); 
Împrejmuirea cu gard a grădiniței și realizarea unui punct de acces controlat. 

Sursa de finanţare Buget Local; 
Fonduri europene. 

Instituţia care 
răspunde de 
realizarea proiectului 

 
Consiliul Local 

Termen de realizare 2027 

Indicatori Reamenajarea curții interioare a grădiniței, precum și împrejmuirea cu gard a 
acesteia; 
Învățământ la standarde europene. 
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55. Amenajarea unui teren de sport multifuncțional în cadrul Școlii generale din satul Cilibia 
 

Domeniu Cultură, sport și agrement 

Proiectul propus Construirea și darea în funcțiune a unui teren de sport multifuncțional în cadrul Școlii 
Generale din satul Cilibia 

Cadrul general Necesitatea construirii și dării în funcțiune a bazei sportive multifuncționale în cadrul 
Școlii generale din satul Cilibia pentru asigurarea desfășurării procesului educațional 
în conformitate cu cerințele actuale; 
Asigurarea pentru populația comunei a tuturor condițiilor materiale pentru 
practicarea diverselor discipline sportive. 

Grup ţintǎ Populația comunei; 
Echipele sportive ale școlii sau din comună. 

Obiective Construirea unei baze sportive care să dispună de un teren de sport multifuncțional; 
Asigurarea tuturor condițiilor pentru practicarea unui număr cât mai mare de 
discipline sportive; 
Amenajarea de vestiare dotate cu grup sanitar;  
Construirea de tribune pentru spectatori; 
Dotarea cu mijloace tehnice moderne a bazei sportive. 

Motivația proiectului Inexistența unui teren sportiv care să permită practicarea unui număr cât mai mare 
de discipline sportive; 
Necesitatea asigurării tuturor premiselor pentru practicarea sportului. 

Modul de 
implementare al 
proiectului 

Construirea unei baze sportive dotată cu un teren care să permită practicarea unui 
număr cât mai mare de discipline sportive (fotbal, atletism – viteză, săritura în 
lungime/înălțime/cu prăjina, etc); 
Construirea de vestiare și dotarea acestora la standarde actuale;  
Construirea de tribune pentru spectator; 
Construirea și montarea unei instalații de nocturnă; 
Montarea de panouri destinate afișajelor publicitare (pentru atragerea de fonduri). 

Sursa de finanţare Buget Local; 
Fonduri europene. 

Instituţia care 
răspunde de 
realizarea proiectului 

 
Consiliul Local 

Termen de realizare 2027 

Indicatori Darea în funcțiune a unui teren multifuncțional în incinta Școlii Generale din satul 
Cilibia și a anexelor acestuia (vestiare, tabelă scor, tribune pentru spectator, instalație 
de nocturnă, grup sanitar; 
Mărirea continuă a numărului de persoane care vor folosi aceste terenuri. 
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56. Atragerea de fonduri necesare achiziționării unui balon pentru acoperirea/protejarea terenului sportiv 
 

Domeniu Cultură, sport și agrement 

Proiectul propus Atragerea de fonduri necesare achiziționării unui balon pentru acoperirea /protejarea 
terenului sportiv 

Cadrul general Necesitatea construirii și dării în funcțiune a unui balon care să acopere terenul 
sportive astfel încât activitățile sportive să poată fi desfășurate în orice condiții 
climaterice; 
Asigurarea pentru populația comunei a tuturor condițiilor materiale pentru 
practicarea diverselor discipline sportive. 

Grup ţintǎ Populația comunei; 
Echipele sportive ale școlii sau din comună;  
Agenții economici. 

Obiective Construirea și amenajarea unui balon pentru acoperirea/protejarea terenului sportiv; 
Asigurarea tuturor condițiilor pentru practicarea unui număr cât mai mare de 
discipline sportive pe orice condiții meteo; 
Atragerea de capital privat pentru achiziționarea și montarea balonului. 

Motivația proiectului Inexistența unui balon care să acopere terenul sportiv face ca acesta să fie 
impracticabil în timpul precipitațiilor de orice fel; 
Necesitatea asigurării tuturor premiselor pentru practicarea sportului; 
Atragerea de capital privat va diminua implicarea financiară a instituției primăriei. 

Modul de 
implementare al 
proiectului 

Construirea și montarea unui balon aferent terenului sportiv; 
Atragerea de fonduri private pentru achiziționarea și montarea acestui balon și 
oferirea de servicii de publicitate în schimbul sumelor colectate; 
Montarea de panouri destinate afișajelor publicitare (pentru atragerea de fonduri); 
Realizarea de campanii de relații publice pentru conștientizarea populației legată de 
achiziționarea balonului destinat terenului sportiv. 

Sursa de finanţare Buget Local; 
Capital privat; Fonduri europene. 

Instituţia care 
răspunde de 
realizarea proiectului 

 
Consiliul Local 

Termen de realizare 2027 

Indicatori Achiziționarea și montarea balonului de protecție al terenului sportiv; 
60 – 80 % din fondurile necesare achiziționării acestuia să provină din mediul privat. 
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57. Construirea si dotarea unui cămin cultural în satul Gara Cilibia 
 

Domeniu Cultură, sport și agrement 

Proiectul propus Construirea si dotarea unui cămin cultural în satul Gara Cilibia 

Cadrul general Construirea si dotarea unui cămin cultural în satul Gara Cilibia și dotarea acestuia la 
standarde europene va facilita accesul populației la cultură și educație, fapt ce va 
duce la dezvoltarea comunei 

Grup ţintǎ Populația comunei 

Obiective Crearea unui climat propice pentru desfășurarea unor activități diverse (spectacole 
cultural, programe educaționale, festivități, etc) în incinta căminului cultural; 
Obținerea de către primărie a unor venituri suplimentare prin închirierea căminului 
cultural; 
Dezvoltarea nivelului de cultură și educație; 
Facilitarea accesului la cultură și educație. 

Motivația proiectului Desfășurarea unor activități multiple în incinta căminului cultural în parametrii optimi; 
Facilitarea accesului populației comunei la cultură; 
Realizarea unor activități, festivități, indiferent de condițiile meteo; 
Obținerea de către primărie a unor fonduri suplimentare care pot fi folosite în folosul 
comunității. 

Modul de 
implementare al 
proiectului 

Atragerea de sponsorizări efectuate de agenții economici de pe raza comunei; 
Construirea unei clădiri în care funcționează căminul cultural, precum și dotarea 
acesteia cu mijloace tehnice care să permită desfășurarea diferitelor activități la 
standarde europene; 

Sursa de finanţare Buget Local; 
Capital privat; Fonduri europene. 

Instituţia care 
răspunde de 
realizarea proiectului 

 
Consiliul Local 

Termen de realizare 2027 

Indicatori Construirea si dotarea unei cădiri în care să funcționeze căminul cultural, asigurarea 
dotării complete a acestuia, crearea de condiții optime desfășurării diverselor 
activități de orice natură (educațională, culturală, informațională, etc) din punct de 
vedere al respectării normelor existente în legislația actuală. 
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58. Reabilitarea clădirii în care funcționează Biblioteca Comunală 
 

Domeniu Cultură 

Proiectul propus Reabilitarea clădirii în care funcționează Biblioteca Comunală 

Cadrul general Clădirea în care funcționează Biblioteca Județeană necesită lucrări de amenajare, 
consolidare, termoizolare, precum și lucrări de dotare la standarde europene a 
spațiilor interioare 

Grup ţintǎ Populația comunei 

Obiective Crearea unui climat propice pentru desfășurarea unor activități diverse (spectacole 
cultural, programe educaționale, festivități, etc) în incinta bibliotecii;  
Crearea și facilitarea accesului la cultură, informare, educație; 
Obținerea de către primărie a unor venituri suplimentare prin închirierea cărților din 
dotarea bibliotecii sau unor incinte ale acesteia; 
Crearea de condiții decente de muncă pentru salariații bibliotecii. 

Motivația proiectului Desfășurarea unor activități multiple în incinta bibliotecii în parametrii optimi; 
Facilitarea accesului populației comunei la cultură, informare, educație;  
Necesitatea protejării de fenomene meteo a patrimoniului bibliotecii. 

Modul de 
implementare al 
proiectului 

Atragerea de sponsorizări efectuate de agenții economici de pe raza comunei; 
Reabilitarea clădirii în care funcționează biblioteca, precum și dotarea acesteia cu 
mijloace tehnice care să permită desfășurarea activități didactice la standarde 
europene; 

Sursa de finanţare Buget Local; 
Fonduri europene. 

Instituţia care 
răspunde de 
realizarea proiectului 

 
Consiliul Local 

Termen de realizare 2027 

Indicatori Reabilitarea clădirii în care își desfășoară activitatea Biblioteca Comunală. 
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59. Atragerea de sponsorizări pentru sporirea numărului de cărți aflate în posesia Bibliotecii Comunale 
 

Domeniu Cultură 

Proiectul propus Atragerea de sponsorizări pentru sporirea numărului de cărți aflate în posesia 
Bibliotecii Comunale 

Cadrul general Pentru a asigura un acces cât mai larg la educație, numărul cărților trebuie mărit, 
actualizat constant; 
Apariția unor noi titluri de cărți. 

Grup ţintǎ Populația comunei; 
Agenții economici. 

Obiective Actualizarea bazei materiale a bibliotecii; 
Crearea unui climat propice pentru desfășurarea procesului educațional;  
Crearea și facilitarea accesului la cultură, informare, educație; 
Obținerea de către primărie a unor venituri suplimentare prin închirierea cărților din 
dotarea bibliotecii. 

Motivația proiectului Pe piața editorial sunt lansate constant cărți care pot folosi procesului educațional, 
unele dintre acestea fiind introduse în programele școlare actuale 

Modul de 
implementare al 
proiectului 

Atragerea de sponsorizări efectuate de agenții economici de pe raza comunei; 
Achiziționarea de cărți; 
Organizarea de activități în urma cărora să fie strânse fonduri (spectacole, lansări de 
carte, vernisaje, etc) 

Sursa de finanţare Buget Local; 
Capital privat 
Fonduri europene. 

Instituţia care 
răspunde de 
realizarea proiectului 

 
Consiliul Local 

Termen de realizare 2027 

Indicatori Mărirea și actualizarea constant a numărului de cărți  aflate  în  patrimonial Bibliotecii 
Comunală. 
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60. Reabilitarea și modernizarea bisericilor din satele Movila Oii, Mânzu, Poșta, Cilibia, precum și refacerea 
picturilor acestora 
 

Domeniu Cultură 

Proiectul propus Reabilitarea și modernizarea bisericilor din satele Movila Oii, Mânzu, Poșta, Cilibia, 
precum și refacerea picturilor acestora 

Cadrul general Bisericile din satele menționate mai sus necesită lucrări de amenajare, consolidare, 
termoizolare, precum și lucrări de dotare la standarde europene a spațiilor interioare; 
Picturile realizate pe pereții interiori ai bisericilor necesită lucrări de refacere. 

Grup ţintǎ Populația comunei 

Obiective Crearea unui climat propice pentru desfășurarea slujbelor religioase; 
Crearea și facilitarea accesului la cultură și educație; 
Crearea condițiilor de siguranță, igienă și confort pentru desfășurarea slujbelor; 
Protejarea patrimoniului cultural; 
Estetizarea așezămintelor de cult. 

Motivația proiectului Clădirile bisericilor din satele Movila Oii, Mânzu, Poșta, Cilibia nu mai pot asigura 
desfășurarea slujbelor în condiții de siguranță și confort; 
Necesitatea protejării de fenomene meteo, precum și de fenomenul infracțional, a 
patrimoniului bisericilor. 

Modul de 
implementare al 
proiectului 

Reabilitarea clădirilor bisericilor prin lucrări de refacere a acoperișului și de 
termoizolare a acestuia cât și a pereților exterior, schimbarea tâmplăriei, a ușilor, 
dotarea interioară cu sisteme de climatizare și prevenire a incendiilor, refacerea 
dușumelei; 
Refacerea picturilor interioare și efectuarea de lucrări de întreținere și restaurare a 
icoanelor. 

Sursa de finanţare Buget Local; 
Fonduri europene. 

Instituţia care 
răspunde de 
realizarea proiectului 

 
Consiliul Local 

Termen de realizare 2027 

Indicatori Reabilitarea și modernizarea bisericilor din satele Movila Oii, Mânzu, Poșta, Cilibia, 
precum și refacerea picturilor acestora. 
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61. Reabilitarea acoperișului bisericilor din satele Mânzu și Cilibia 
 

Domeniu Cultură 

Proiectul propus Reabilitarea acoperișurilor bisericilor din satele Mânzu și Cilibia 

Cadrul general Bisericile din satele menționate mai sus necesită lucrări de refacere a acoperișurilor 
întrucât acestea nu mai oferă etanșarea corespunzătoare 

Grup ţintǎ Populația comunei 

Obiective Crearea unui climat propice pentru desfășurarea slujbelor religioase; 
Crearea și facilitarea accesului la cultură și educație; 
Crearea condițiilor de siguranță și confort pentru desfășurarea slujbelor; 
Protejarea patrimoniului cultural; 
Estetizarea așezămintelor de cult; 
Prevenirea distrugerii acoperișului de către vânt și producerea de victime. 

Motivația proiectului Acoperișurile clădirilor bisericilor din satele Mânzu și Cilibia nu mai pot asigura 
desfășurarea slujbelor în condiții de siguranță și protejarea de fenomene meteo 
patrimoniului cultural 

Modul de 
implementare al 
proiectului 

Reabilitarea acoperișurilor bisericilor prin lucrări de refacere, termoizolare a acestuia; 
Montarea unei instalații automate de stingere a incendiilor. 

Sursa de finanţare Buget Local; 
Fonduri europene. 

Instituţia care 
răspunde de 
realizarea proiectului 

 
Consiliul Local 

Termen de realizare 2027 

Indicatori Reabilitarea acoperișurilor bisericilor din satele Movila Oii și Cilibia. 
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62. Împrejmuirea cu gard a bisericilor din satele Movila Oii, Mânzu și Gara Cilibia 
 

Domeniu Cultură, sport și agrement 

Proiectul propus Împrejmuirea cu gard a bisericilor din satele Movila Oii, Mânzu și Gara Cilibia 

Cadrul general Inexistența gardului împrejmuitor pune în pericol siguranța enoriașilor în timpul 
slujbelor, precum și a patrimoniului bisericilor. 

Grup ţintǎ Populația comunei; 
Instituția Bisericii. 

Obiective Asigurarea tuturor condițiilor de siguranță; 
Prevenirea infracțiunilor împotriva patrimoniului bisericii; 
Crearea unui perimetru de acces controlat. 

Motivația proiectului Asigurarea unor locații care să respecte toate normele de siguranță 

Modul de 
implementare al 
proiectului 

Împrejmuirea cu gard a grădiniței și realizarea unui punct de acces controlat. 

Sursa de finanţare Buget Local; 
Fonduri europene. 

Instituţia care 
răspunde de 
realizarea proiectului 

 
Consiliul Local 

Termen de realizare 2027 

Indicatori Împrejmuirea cu gard a locașurilor de cult din localitățile Mânzu, Gara Cilibia și Movila 
Oii. 
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63. Fixarea sărbătorii locale ”ZIUA RECOLTEI” 
 

Domeniu Turism 

Proiectul propus Promovarea sărbătorii locale ”Ziua Recoltei” 

Cadrul general Promovarea sărbătorii locale ”Ziua Recoltei” va atrage turiști în zonă care pot intra în 
contact cu ofertele turistice și economice ale zonei 

Grup ţintǎ Populația comunei; 
Turisți; 
Agenții economici. 

Obiective Promovarea producătorilor autohtoni; 
Promovarea zonei și a produselor autohtone;  
Sprijinirea relațiilor interpesonale pe raza comunei;  
Atragerea de investitori externi. 

Motivația proiectului Sărbătoarea locală poate fi un prilej de promovare a valorilor autohtone, precum și 
un prilej de închegare a relațiilor dintre membrii acestei comunități 

Modul de 
implementare al 
proiectului 

Promovarea sărbătorii locale pe pagina web a primăriei; 
Efectuarea unui sondaj de opinie cu privire la perioada în care aceasta să fie 
organizată; 
Realizarea de materiale promoționale și distribuirea acestora pe raza comunei și a 
localităților limitrofe pentru promovarea sărbătorii; 
Crearea de spații publicitare pentru atragerea de fonduri suplimentare;  
Promovarea prin intermediul mijloacelor mass – media județene. 

Sursa de finanţare Buget Local; 
Fonduri europene. 

Instituţia care 
răspunde de 
realizarea proiectului 

 
Consiliul Local 

Termen de realizare 2027 

Indicatori Organizarea sărbătorii locale annual și creșterea continuă a numărului de participanți 
la aceasta. 
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64. Identificarea unor spații unde se poate dezvolta turismul de afaceri 
 

Domeniu Turism 

Proiectul propus Identificarea unor spații unde se poate dezvolta turismul de afaceri 

Cadrul general Proximitatea comunei Cilibia față de municipiul Buzău poate ajuta la dezvoltarea 
turismului de afaceri pe raza localității 

Grup ţintǎ Populația comunei; 
Turisți; 
Agenții economici. 

Obiective Dezvoltarea turismului; 
Atragerea de posibili investitori pe raza comunei pentru cunoașterea potențialului 
economic al acestei localități; 
Promovarea producătorilor autohtoni;  
Promovarea zonei și a produselor autohtone. 

Motivația proiectului Proximitatea comunei Cilibia față de municipiul Buzău poate ajuta la dezvoltarea 
turismului de afaceri pe raza localității, întrucât existența unui centru de afaceri pe 
raza comunei va atrage agenții economici să desfășoare aici întâlniri pe teme 
economice 

Modul de 
implementare al 
proiectului 

Efectuarea unor studii în teren; 
Efectuarea unor sondaje pentru studierea pieței în acest domeniu; 
Studierea gradului de saturație al pieței turistice în această zonă. 

Sursa de finanţare Buget Local; 
Fonduri europene. 

Instituţia care 
răspunde de 
realizarea proiectului 

 
Consiliul Local 

Termen de realizare 2027 

Indicatori Cunoașterea situației reale cu privire la spațiile unde se poate dezvolta turismul de 
afaceri. 
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65. Incurajarea agroturismului si a domeniilor conexe 

Domeniu Turism 

Proiectul propus Incurajarea agroturismului si a domeniilor conexe 

Cadrul general Valorificarea resurselor culturale specifice pe plan local prin protejarea patrimoniului 
cultural, identității culturale și îndeletnicirilor tradiționale (artizanale, artistice, 
culinare); încurajarea dezvoltării în continuare a Agroturismului.  
 Grup ţintǎ Populația comunei; Turisți; Agenții economici. 

Obiective Dezvoltarea turismului; Atragerea de posibili investitori pe raza comunei pentru 
cunoașterea potențialului economic al acestei localități; Promovarea producătorilor 
autohtoni; Promovarea zonei și a produselor autohtone. 

Motivația proiectului Proiectul vine in concordanta cu obiectivele Uniunii Europene privind dezvoltarea 
rurala durabila la nivel regional prin promovarea unor activitati alternative celor 
agricole, cum este cazul agroturismului, menite sa asigure mentinerea populatiei in 
spatiul rural si realizarea unor venituri suplimentare care sa le ridice nivelul de trai. 
Promovarea unor politici de protejarea a mediului si realizarea unor produse 
ecologice in cadrul pensiunilor agroturistice reprezinta un scop pe care proiectul il 
urmareste si care constituie obiective prioritare in Uniunea Europeana. 

Modul de 
implementare al 
proiectului 

Studiul diagnostic secvential pentru fiecare dintre localitatile comunei. Este vorba de 
caracterizarea cadrului natural, economic si social, cu o atentie aparte asupra 
agriculturii care reprezinta principala componenta care asigura dezvoltarea rurala si 
implicit activitatea de agroturism. Cercetari de o asemenea anvergura si maniera nu 
au mai fost realizate in acest areal; Inventarierea obiectivelor de interes turistic si a 
starii fizice a acestora (monumente ale naturii, resurse naturale cu potential turistic; 
monumente si vestigii istorice (din antichitate si pana in prezent) lacasuri de cult 
(manastiri, biserici, cimitire ale eroilor etc.); Inventarierea si analiza diagnostic a 
pensiunilor agroturistice in functiune sau in constructie, precum si a gospodariilor 
care, cu unele adaptari, se pot transforma in pensiuni agroturistice; Studiile resurselor 
umane (marime, structura, grad de calificare, nivelul migratiei, gradul de ocupare); 
Analiza infrastructurii rurale (cai de comunicatii, aductiuni de apa si curent, felul de 
asigurare a confortului, scoli, dispensare, lacasuri de cult, institutii culturale); 
Identificarea tipurilor de tehnologii lucrative si a nivelului acestora de asigurare a 
dezvoltarii rurale durabile; Studierea existentei si a posibilitatilor de realizare a unor 
produse ecologice (alimentare, de artizanat si mestesuguri); Analiza situatiei calitatii 
mediului si actiunile necesare pentru asigurarea mentinerii parametrilor ecologici ai 
acestuia in concordanta cu exigentele UE; Se vor proiecta liniile strategice si politicile 
economice separat, pentru fiecare localitate, pentru promovarea agroturismului si a 
turismului rural, care este incipient in zona (exista cateva pensiuni agroturistice). Se 
vor promova acele politici care sa asigure o dezvoltare durabila avand ca prioritate 
dezvoltarea turismului ecologic al carui trend este in crestere pe plan european; Se 
va realiza si un plan strategic de ansamblu care vizeaza intreaga zona care prezinta 
multe caracteristici comune si care trebuie tratata intr-o viziune unitara; O 
componenta importanta a cercetarii o constituie elaborarea si multiplicarea unui ghid 
de plan de afaceri pentru pensiuni agroturistice in sistem ecologic.  

 

Sursa de finanţare Buget Local; Fonduri europene. 

Instituţia care 
răspunde de 
realizarea proiectului 

 
Consiliul Local 

Termen de realizare 2027 

Indicatori Cunoașterea situației reale cu privire la spațiile unde se poate dezvolta turismul de 
afaceri. 
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66. Sprijin pentru cresterea calitatii serviciilor turistice 
 

Domeniu Turism 

Proiectul propus Sprijin pentru cresterea calitatii serviciilor turistice 

Cadrul general Valorificarea resurselor culturale specifice pe plan local prin protejarea patrimoniului 
cultural, identității culturale și îndeletnicirilor tradiționale (artizanale, artistice, 
culinare); încurajarea dezvoltării în continuare a Agroturismului.  
 Grup ţintǎ Populația comunei;  
Turisți;  
Agenții economici. 

Obiective Dezvoltarea turismului;  
Atragerea de posibili investitori pe raza comunei pentru cunoașterea potențialului 
economic al acestei localități;  
Promovarea producătorilor autohtoni;  
Promovarea zonei și a produselor autohtone. 

Motivația proiectului Proiectul vine in concordanta cu obiectivele Uniunii Europene privind dezvoltarea 
rurala durabila la nivel regional prin promovarea unor activitati alternative celor 
agricole, cum este cazul agroturismului, menite sa asigure mentinerea populatiei in 
spatiul rural si realizarea unor venituri suplimentare care sa le ridice nivelul de trai. 

Modul de 
implementare al 
proiectului 

Crearea unui centru de instruire locala in domeniul promovarii afacerilor in 
agroturism si a proiectelor de dezvoltare rurala durabila. 

Sursa de finanţare Buget Local; 
Fonduri europene. 

Instituţia care 
răspunde de 
realizarea proiectului 

 
Consiliul Local 

Termen de realizare 2027 

Indicatori Centru de instruire locala in domeniul promovarii afacerilor in agroturism si a 
proiectelor de dezvoltare rurala durabila. 
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67. Adaptarea structurii organizatorice 
 

Domeniu Întărirea capacității administrative 

Proiectul propus Adaptarea structurii organizatorice la nivelul primăriei 

Cadrul general Inexistența unei structuri organizatorice adaptate la cerințele actuale poate îngreuna  
activitatea  instituției  primăriei,  de  asemenea  eficiența  fiind  redusă, crescând astfel 
gradul de nemulțumire al populației față de activitatea primăriei 

Grup ţintǎ Angajații primăriei; 
Populația comunei. 

Obiective Adaptarea structurii organizatorice la nivelul primăriei; 
Cunoașterea tuturor funcțiilor vacante din organigrama primăriei; 
Cunoașterea domeniilor de activitate în care managamentul organizațional 
funcționează/și nu funcționează în parametrii normali; 
Eliminarea unor eventuale cheltuieli salariale nejustificate și reorientarea acestor 
fonduri către alte structure; 
Efectuarea de studii pentru cunoașterea reală a punctelor slabe din activitatea 
primăriei; 
Efectuatea de studii pentru determinarea exactă a cerințelor actuale. 

Motivația proiectului Cunoașterea structurii organizatorice actuale la nivelul primăriei face ca randamentul 
funcțional al acesteia să fie la cote majore. 

Modul de 
implementare al 
proiectului 

Realizarea unui studiu de caz printre angajații primăriei cu privire la modul de 
desfășurare a activității primăriei; 
Actualizarea și adaptarea organigramei primăriei; 
Evaluarea fișelor posturilor pentru angajații primăriei din toate domeniile de 
responsabilitate. 

Sursa de finanţare Buget Local; 
Fonduri europene. 

Instituţia care 
răspunde de 
realizarea proiectului 

 
Consiliul Local 

Termen de realizare 2027 

Indicatori O structură organizatorică adaptată, actualizată și un management al resurselor 
umane aplicat corect și profitabil. 
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68. Programe de formare profesională a funcționarilor publici din primărie 
 

Domeniu Întărirea capacității administrative 

Proiectul propus Perfecționarea și formarea funcționarilor publici, angajați ai primăriei locale 

Cadrul general Pregătirea profesională trebuie să fie continuă și adaptată la cerințele actuale, astfel 
încât angajații primăriei să își îndeplinească cu profesionalism sarcinile ce le revin 
conform fișei postului; 
Schimburile de experiență pot duce la o mai bună conlucrare între primăriile 
județene. 

Grup ţintǎ Funcționarii publici, salariați ai primăriei locale 

Obiective Susținerea unor cursuri teoretice și practice la care să  participe  angajați  ai primăriilor  
de pe raza  județului, cât și din spațiul extern Buzăului sau chiar României; 
Susținerea de ore de pregătire legislativă;  
Pregătirea continuă a angajaților primăriei; 
Creșterea gradului de profesionalism și a încrederii populației în instituția primăriei. 

Motivația proiectului Îmbunătățirea relațiilor umane și profesionale din instituțiile primăriilor de pe raza 
județului; 
Aflarea unor bune practice ale primăriilor cu care se efectuează schimburile de 
experiență; 
Implementarea pe plan local a unor decizii luate de alte primării, decizii care au avut 
succes în respective localitate (după efectuarea unui studiu de caz/sondaj la nivelul 
populației comunei Cilibia); 
Evitarea erorilor profesionale săvârșite de angajații primăriei locale și care anterior au 
fost săvârșite de angajații altor primării. 

Modul de 
implementare al 
proiectului 

Realizarea de schimburi de experiență profesionale cu angajații  primăriilor învecinate  
(Gălbinași,  Pogoanele,  etc),  primăriilor  județene  sau din județele limitrofe; 
Realizarea de schimburi de experiență profesionale, colocvii, seminarii la care să fie 
invitate angajați ai unor primării din afara României. 

Sursa de finanţare Buget Local; 
Fonduri europene. 

Instituţia care 
răspunde de 
realizarea proiectului 

 
Consiliul Local 

Termen de realizare 2027 

Indicatori Îmbunătățirea activității primăriei; 
Formarea de funcționari publici cu o pregătire profesională ireproșabilă, în 
concordanță cu legislația și cerințele actuale, europene. 
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69. Organizarea de schimburi de experiență și vizite de studii 
 

Domeniu Întărirea capacității administrative 

Proiectul propus Organizarea de schimburi de experiență și vizite de studii 

Cadrul general Pregătirea profesională trebuie să fie continuă și adaptată la cerințele actuale, astfel 
încât angajații primăriei să își îndeplinească cu profesionalism sarcinile ce le revin 
conform fișei postului 

Grup ţintǎ Funcționarii publici, salariați ai primăriei locale 

Obiective Susținerea unor cursuri teoretice și practice necesare desfăsurării procesului de 
pregătire profesională continuă în rândul funcționarilor publici care lucrează în cadrul 
Primăriei Cilibia; 
Organizarea de schimburi de experiență cu angajați ai comunelor limitrofe la nivel 
județean, național sau internațional; 
Cunoașterea modului de lucru al altor primării. 

Motivația proiectului Accesul comunității la servicii ridicate calitativ oferite de angajații primăriei; 
Creșterea încrederii populației în instituția primăriei; 
Asigurarea tuturor premiselor pentru persoanele care solicită ajutorul primăriei să îl 
primească cu promtitudine și la cele mai ridicate standarde profesionale; 
Evitarea erorilor profesionale săvârșite de angajații primăriei prin studiul greșelilor 
făcute de alte instituții. 

Modul de 
implementare al 
proiectului 

Susținerea de către specialiști în formare profesională a unor cursuri teoretice și 
practice la care să participe funcționarii publici ai primăriei locale; 
Realizarea de schimburi de experiență profesionale cu angajații altor primării; 
Efectuarea de studii pentru a se vedea modul de soluționare al unor petiții de către 
alte primării. 

Sursa de finanţare Buget Local; 
Fonduri europene. 

Instituţia care 
răspunde de 
realizarea proiectului 

 
Consiliul Local 

Termen de realizare 2027 

Indicatori Activitatea primăriei să se desfășoare la cele mai ridicate standarde; 
Formarea de funcționari publici cu o pregătire profesională ireproșabilă, în 
concordanță cu legislația și cerințele actuale, europene; 
Numărul de activități profesionale organizate. 
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70. Creșterea nivelului de consultare a cetățenilor și mediului de afaceri 
 

Domeniu Întărirea capacității administrative 

Proiectul propus Creșterea nivelului de consultare a cetățenilor și mediului de afaceri 

Cadrul general Pentru sprijinirea comunității și agenților economici de pe raza comunei trebuie 
efectuate studii pentru cunoașterea reală și actualizată a necesităților acestora 

Grup ţintǎ Populația comunei; 
Agenții economici. 

Obiective Cunoașterea necesităților locuitorilor comunei, precum și ale agenților economici 
care își desfășoară activitatea în localitate; 
Stabilirea grupurilor țintă pentru diferitele hotărâri locale; 
Stabilirea gradului de necesitate și urgență al hotărârilor ce trebuie adoptate; 
Realizarea și întărirea relațiilor populației și agenților economici cu autoritățile locale; 
Eficientizarea activității primăriei. 

Motivația proiectului Pentru luarea unor decizii eficiente la nivelul primăriei trebuiesc întâi cunoscute 
nevoile populației și agenților economici locali. 

Modul de 
implementare al 
proiectului 

Montarea de cutii poștale pentru sesizări pe raza comunei; 
Punerea în funcțiune a unui post telefonic pentru sesizări, sugestii și reclamații; 
Realizarea periodică de sondaje de opinii; 
Deplasarea în teren a angajaților primăriei;  
Organizarea de întâlniri cu membrii comunității. 

Sursa de finanţare Buget Local; 
Fonduri europene. 

Instituţia care 
răspunde de 
realizarea proiectului 

 
Consiliul Local 

Termen de realizare 2027 

Indicatori Activitatea primăriei să se desfășoare la cele mai ridicate standarde de eficiență. 
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71. Achiziționarea de utilaje care să fie folosite de primărie pentru deszăpezi, întreținere a drumurilor și 
islazului comunal 
 

Domeniu Întărirea capacității administrative 

Proiectul propus Achiziționarea de utilaje care să fie folosite de primărie pentru deszăpezi, întreținere 
a drumurilor și islazului comunal 

Cadrul general În ultima perioadă anotimpul rece a fost bogat în precipitații sub formă de zăpadă, 
fapt ce poate duce la înzăpezirea căilor de acces sau chiar a locuințelor; 
Evitarea unor costuri necesare închirierii de utilaje necesare deszăpeziri sau alte 
lucrări pe raza comunei. 

Grup ţintǎ Populația comunei; 
Agenții economici. 

Obiective Prevenirea situațiilor în care unele căi de access au locuințe pot fi înzăpezite pe 
perioada iernii; 
Eficientizarea cheltuielilor la nivel local prin economisirea sumelor  aferente închirierii 
utilajelor menționate mai sus; 
Crearea unei surse de venit (amortizarea investiției la început) prin închirierea 
utilajelor menționate mai sus; 
Prevenirea inundațiilor prin efectuarea de lucrări de întreținere a islazului; 
Estetizarea spațiului comunal. 

Motivația proiectului Folosirea fondurilor destinate închirierii utilajelor care fac obiectul prezentului proiect 
într-o altă destinație, în folosul comunității; 
Funcționarea 24 din 24 a unui serviciu la nivelul primăriei cară să poată interveni cu 
promptitudine în situații de calamități naturale (înzăpeziri, ploi abundente, etc) 

Modul de 
implementare al 
proiectului 

Achiziționarea utilajelor menționate mai sus; 
Instruirea personalului destinat să folosească aceste utilaje;  
Oferirea spre închiriere a utilajelor (după achiziționare). 

Sursa de finanţare Buget Local; 
Fonduri europene. 

Instituţia care 
răspunde de 
realizarea proiectului 

 
Consiliul Local 

Termen de realizare 2027 

Indicatori Îmbunătățirea activității primăriei, precum și lărgirea domeniilor de intervenție cu 
mijloace specifice în situații de urgență. 
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72. Reabilitare cladire Primaria Cilibia 
 

Domeniu Întărirea capacității administrative 

Proiectul propus Reabilitare cladire Primaria Cilibia 

Cadrul general Clădirea în care funcționează actualmente primăria necesită lucrări de refacere a 
acoperișului întrucât acestea nu mai oferă etanșarea corespunzătoare 

Grup ţintǎ Populația comunei; 
Anagajații primăriei. 

Obiective Crearea unui climat propice pentru desfășurarea activității în incinta primăriei; 
Crearea și facilitarea accesului serviciile oferite de instituția primăriei; 
Crearea condițiilor de siguranță și confort pentru desfășurarea activităților în incinta 
primăriei; 
Protejarea patrimoniului primăriei; 
Prevenirea distrugerii acoperișului de către vânt și producerea de victime,  
Estetizarea clădirii și eficientizarea cheltuielilor aferente încălzirii printr-o 
termoizolare corespunzătoare. 

Motivația proiectului Acoperișul clădirii unde își desfășoară activitatea instituția primăriei nu mai pot 
asigura condiții de siguranță și protejare împotriva fenomenelor meteo a 
patrimoniului cultural 

Modul de 
implementare al 
proiectului 

Reabilitarea acoperișului prin lucrări de refacere și termoizolare a acestuia;  
Montarea unei instalații automate de stingere a incendiilor. 

Sursa de finanţare Buget Local; 
Fonduri europene. 

Instituţia care 
răspunde de 
realizarea proiectului 

 
Consiliul Local 

Termen de realizare 2027 

Indicatori Reabilitarea cladire Primaria Cilibia 
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73. Reabilitarea sediului Postului de Poliție Comunală 
 

Domeniu Întărirea capacității administrative 

Proiectul propus Reabilitarea sediului Postului de Poliție Comunală 

Cadrul general Sediul Postului de Poliție Comunală necesită lucrări de amenajare, consolidare, 
termoizolare, precum și lucrări de dotare la standarde europene a spațiilor interioare 

Grup ţintǎ Populația comunei; 
Polițiștii din comună. 

Obiective Crearea unui climat propice pentru desfășurarea activităților zilnice; 
Crearea și facilitarea procesului juridic; 
Crearea condițiilor de siguranță, igienă și confort pentru desfășurarea procesului 
juridic; 
Protejarea documentelor și mijloacelor materiale de probă aflate în custodia 
organelor de poliție; 
Dotarea cu mijloace materiale moderne a Postului de Poliție; 
Estetizarea clădirii. 

Motivația proiectului Clădirea Postului de Poliție nu mai poate asigura desfășurarea activităților judiciare în 
condiții de siguranță și confort; 
Necesitatea protejării de fenomene meteo, precum și de fenomenul infracțional, a 
postului de poliție. 

Modul de 
implementare al 
proiectului 

Reabilitarea clădirii Postului de Poliție prin lucrări de refacere a acoperișului și de 
termoizolare a acestuia cât și a pereților exterior, schimbarea tâmplăriei, a ușilor, 
dotarea interioară cu sisteme de climatizare, alarmare și prevenire a incendiilor, 
refacerea dușumelei; 
Asigurarea unei dotări corespunzătoare. 

Sursa de finanţare Buget Local; 
Fonduri europene. 

Instituţia care 
răspunde de 
realizarea proiectului 

 
Consiliul Local 

Termen de realizare 2027 

Indicatori Reabilitarea și modernizarea clădirii Postului de Poliție Cilibia. 
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74. Eficientizare cladiri publice de pe raza comunei Cilibia 
 

Domeniu Întărirea capacității administrative 

Proiectul propus Eficientizare cladiri publice de pe raza comunei Cilibia 

Cadrul general Sediul cladirilor publice necesită lucrări de amenajare, consolidare, termoizolare, 
precum și lucrări de dotare la standarde europene a spațiilor interioare 

Grup ţintǎ Populația comunei; 
 

Obiective Crearea unui climat propice pentru desfășurarea activităților zilnice; 
Crearea și facilitarea procesului juridic; 
Crearea condițiilor de siguranță, igienă și confort pentru desfășurarea procesului 
juridic; 
Protejarea documentelor și mijloacelor materiale de probă aflate în custodia 
organelor de poliție; 
Dotarea cu mijloace materiale moderne a cladirilor publice; 
Estetizarea clădirii. 

Motivația proiectului Clădirea publice de pe raza comunei Cilbiia nu mai pot asigura desfășurarea 
activităților în condiții de siguranță și confort; 
Necesitatea protejării de fenomene meteo, necesitatea protejarii mediului. 

Modul de 
implementare al 
proiectului 

Reabilitarea clădirii publice prin lucrări de refacere a acoperișului și de termoizolare a 
acestuia cât și a pereților exterior, schimbarea tâmplăriei, a ușilor, dotarea interioară 
cu sisteme de climatizare, alarmare și prevenire a incendiilor, refacerea dușumelei; 
Asigurarea unei dotări corespunzătoare. 

Sursa de finanţare Buget Local; 
Fonduri europene. 

Instituţia care 
răspunde de 
realizarea proiectului 

 
Consiliul Local 

Termen de realizare 2027 

Indicatori Reabilitarea și modernizarea clădirii publice. 

 


