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Prefaţă

Strategia de dezvoltare locală a comunei Padina pentru perioada 2014-2020 a fost
elaborată ca urmare a iniţiativei Primăriei comunei Padina şi a Consiliului Local. Strategia
reprezintă un răspuns planificat, integrat la condiţiile locale socio-economice, de infrastructură şi
de mediu cu scopul de a evidenţia oportunităţile pe care le avem ca cetăţeni ai României, stat
membru în Uniunea Europeană.
Pentru elaborarea strategiei au fost utilizate informaţii şi recomandări ale Consiliului
Local, ale experţilor din Primărie, ale locuitorilor, ale agenţilor economici locali, informaţii
obţinute atât prin consultări publice, prin analiza rapoartelor şi a datelor statistice, cât şi prin
aplicarea chestionarelor.
Abordarea strategică şi metodologia utilizată identifică viziunea, misiunea, principiile şi
valorile, scopurile strategice, obiectivele şi acţiunile necesare pentru îndeplinirea acestora.
Direcţiile Strategice conduc la transformarea Comunei Padina într-un important punct economic,
social şi cultural al judeţului Buzău şi al Regiunii Sud-Est. Prin aceasta se doreşte asigurarea unui
viitor prosper şi durabil pentru generaţia prezentă şi viitoare.
Activităţile desfăşurate în elaborarea Strategiei au identificat 7 direcţii prioritare de
dezvoltare:dezvoltarea infrastructurii, revitalizare economică şi sprijin pentru sectorul economic,
mediu, educaţie şi formare profesională, dezvoltare socială, cultură tineret şi sport, modernizarea
administraţiei publice locale.
Elaborarea Strategiei de dezvoltare locală a Comunei Padina pentru perioada 2014-2020
necesită o asumare publică şi conştientizarea ei. Acest lucru va duce la utilizarea eficientă a
resurselor proprii autorităţii publice, rezultatul fiind o îmbunătăţire a vieţii locuitorilor. Pe baza
prezentei strategii se fundamentează şi se justifică cererile de finanţare pentru atragerea de resurse
financiare din diferite fonduri nerambursabile.
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Introducere
1.1 Consideraţii generale
Strategia de dezvoltare locală a comunei Padina prezintă caracteristicile localităţii, o analiza
amplă a resurselor şi oportunităţilor 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 in funcţie de nevoile comunităţii şi folosirea corectă a resurselor limitate de
care aceasta dispune.
Scopul unei strategii de dezvoltare locală este de a analiza într-un mod structurat şi coerent
posibilitatea şi oportunităţile autorităţilor publice locale de a iniţia, implementa şi de a susţine
obiective trasate la nivel local. Strategia de dezvoltare locală are la bază caracteristicile localităţii, o
analiză asupra domeniilor de interes ale localităţii (turism, cultură, investiţii, populaţie,
infrastrusctură, sănătate), şi o analiză socio-economică amănunţită (identificarea resurselor, analiza
structurii pieţei forţei de muncă, stabilirea profilului populaţiei cât şi necesităţile populaţiei).
Bazându-se pe caracteristicile şi nevoile comunităţii, o strategie de dezvoltare locală
stabileşte scopuri, obiective, programe şi proiecte ce urmează a fi urmate si dezvoltate. Acest lucru
e realizabil prin minimalizarea punctelor slabe, prin exploatarea avantajelor locale, 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 structurale şi de coeziune
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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 şi să
deservească atât interesele administraţiei publice locale, intereselor private dar şi intereselor
personale ale locuitorilor localităţii. Strategia de dezvoltare locală a comunei Padina este parte
integrată a strategiei judeţului Buzău, inclusă în strategia de Dezvoltare Regională (Regiunea SudEST), inclusă la rândul său în Programul Naţional de Dezvoltare al României. Este important ca
aceste entităţi să fie precizate deoarece orice accesare ulterioară de fonduri Europene a comunei
Padina depinde de alocările ce s-au făcut pentru România şi, bineînţeles, pentru Regiunea Sud-Est,
regiune din care judeţul Buzău face parte integrantă.
Înainte de a elabora documentele de programare prevăzute de proiectele de regulamente, la
nivelul autorităţilor române se stabileşte viziunea strategică de dezvoltare a României pe termen
mediu şi lung, cel puţin până în 2020, respectiv obiectivele ce se urmăresc a fi atinse, precum şi
mijloacele necesare.
Obiectivele de dezvoltare ale României pentru perioada 2014-2020 vor răspunde la cel puţin
două cerinţe:
 Să contribuie la obiectivele de creştere inteligentă, durabilă şi incluzivă ale Uniunii
Europene, în conformitate cu cele stabilite prin Strategia Europa 2020 precum şi prin alte
documente strategice de la nivel european.
 Să răspundă nevoilor specifice de dezvoltare a României, plecând de la avantajele
competitive care ar trebui promovate prin investiţiile naţionale.
Pentru perioada 2014-2020 obiectivul global trebuie stabilit având în vedere necesitatea de a
relansa procesul de creştere economică sustenabilă în România, cu accent pe obiectivele majore ale
Uniunii Europene.În ceea ce privesc priorităţile de dezvoltare, acestea trebuie stabilite plecând de la
nevoile majore de dezvoltare a României, care se resimt cel puţin în următoarele domenii:
infrastructură, competitivitate, resurse umane (inclusiv ocupare şi incluziune socială), capacitate
administrativă şi dezvoltare teritorială).
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Obiectivul global şi priorităţile de dezvoltare urmează a fi stabilite printr-o largă consultare
a tuturor părţilor interesate. În etapele următoare, prin documentele de programare specifice
fondurilor europene, vor fi stabilite tipurile de investiţii ce vor fi finanţate prin viitoarele programe
operaţionale, plecând de la obiectivele tematice, priorităţile de investiţii şi acţiunile cheie prevăzute
de proiectele de regulamente privind fondurile europene. Luând în considerare situaţia economică
actuală, determinată de criza ultimilor ani, dar şi lecţiile învăţate în perioada de programare
anterioară, investiţiile naţionale propuse spre finanţare vor răspunde următoarelor cerinţe:
 Să genereze creştere economică şi să creeze locuri de muncă;
 Să fie programate într-un mod integrat şi complementar (de exemplu investiţiile în capitalul
fizic să fie complementate de investiţii în capitalul uman);
 Să contribuie la atingerea ţintelor naţionale pentru strategia Europa 2020;
 Să fructifice potenţialul economic, social şi geografic al României;
 Să răspundă priorităţilor de dezvoltare teritorială.
Definirea investiţiilor într-un mod corelat şi coordonat, astfel încât să poată furniza rezultate
care să asigure atingerea obiectivelor stabilite, necesită însă existenţa unor strategii sectoriale care
să acopere orizontul de timp 2014-2020, strategii care să răspundă şi condiţionalităţilor exanteprevăzute de proiectele de regulamente privind fondurile europene.

1.2 Obiectivele tematice şi priorităţile de investiţii propuse la nivel european
Pachetul legislativ prezentat de către Comisia Europeană în octombrie 2011, propune
consolidarea procesului de programare strategică prin concentrarea fondurilor europene pe cele 11
obiective tematice (OT), corelate cu priorităţile Strategiei Europa 2020, pentru a maximiza impactul
politicii în ceea ce priveşte realizarea priorităţilor europene, respectiv:
(1) consolidarea cercetării, dezvoltării tehnologice şi inovării;
(2) îmbunătăţirea accesului şi a utilizării şi creşterea calităţii tehnologiilor informaţiei şi
comunicaţiilor;
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(3) îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, a sectorului agricol (în
cazul FEADR) şi a sectorului pescuitului şi acvaculturii (pentru FEMP);
(4) sprijinirea tranziţiei spre o economie cu consum scăzut de dioxid de carbon în toate
sectoarele;
(5) promovarea adaptării la schimbările climatice, a prevenirii şi a gestionării riscurilor;
(6) protecţia mediului şi promovarea utilizării eficiente a resurselor;
(7) promovarea sistemelor de transport durabile şi eliminarea blocajelor din cadrul
infrastructurilor reţelelor majore;
(8) promovarea ocupării forţei de muncă şi sprijinirea mobilităţii forţei de muncă;
(9) promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei;
(10) investiţiile în educaţie, competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii;
(11) consolidarea capacităţii instituţionale şi o administraţie publică eficientă.
Obiectivele tematice sunt transpuse în priorităţi de investiţii specifice pentru fiecare fond în parte.
Principalele prevederi privind alocarea financiară şi concentrarea tematică
Conform propunerii Comisiei Europene, alocările naţionale pentru politica de coeziune (fără
FEADR şi FEPAM) vor fi limitate la 2,5% din PIB-ul fiecărui stat membru pentru perioada 20142020, ceea ce va presupune o alocare superioară faţă de perioada 2007+2013. Există însă o serie de
propuneri din partea statelor membre net contribuitoare care pot diminua nivelul alocărilor pentru
toate statele membre.
Alocările financiare vor fi diferite în funcţie de tipul de regiune:
 Regiuni mai puţin dezvoltate (less developed regions) – acele regiuni care au PIB/capita sub
75% din media UE27;
 Regiuni în tranziţie – acele regiuni care au PIB/capita între 75 şi 90% din media UE;
 Regiuni mai dezvoltate (more developed regions) – regiuni care au PIB/capita peste 90% din
media UE.
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Regiunile de dezvoltare ale României se clasifică astfel:
 Regiunea Bucureşti-Ilfov va intra în categoria regiunilor mai dezvoltate;
 Celelalte 7 regiuni vor fi în continuare în categoria regiunilor mai puţin dezvoltate.
Consecinţele acestei grupări:
 Rata de cofinanţare propusă în cele 7 regiuni mai puţin dezvoltate va fi de 85%;
 Rata de cofinanţare propusă în regiunile mai dezvoltate va fi de 75% (ca urmare a
aplicării excepţiei pentru regiunile care în perioada 2007-2013 au avut PIB/capita
sub 75% din media UE-25, cum este şi cazul regiunii Bucureşti-Ilfov).
În conformitate cu propunerile de compromis aprobate la nivelul Consiliului Afaceri
Generale, sunt impuse următoarele principii de concentrare a fondurilor:
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1. Alocarea Fondului de Coeziune va reprezenta o treime din alocarea pentru politica de
coeziune;
2. Alocarea FEDR va fi orientată spre primele patru obiective tematice prevăzute în
Regulamentul General în proporţie minimă de:
a. 50% pentru regiunile mai puţin dezvoltate;
b. 60% pentru regiunea Bucureşti-Ilfov (ca urmare a aplicării excepţiei pentru regiunile
care în perioada 2007-2013 au avut PIB/capita sub 75% din media UE-25, cum este şi
cazul regiunii Bucureşti-Ilfov).
3. Alocarea FEDR va fi orientată spre obiectivul tematic (4) într-o proporţie minimă de:
a. 10% pentru regiunile mai puţin dezvoltate;
b. 20% pentru regiunea Bucureşti-Ilfov.
4. Alocarea FSE va fi orientată spre patru dintre priorităţile de investiţii finanţate în cadrul
obiectivelor tematice (8)-(10) în proporţie minimă de:
a. 60% pentru regiunile mai puţin dezvoltate;
b. 80% pentru regiunea Bucureşti-Ilfov;
5. Alocările pentru fondurile structurale (FSE+FEDR) vor fi concentrate pe obiectivele
tematice (8)-(10), după cum urmează:
a. între 20-25% pentru regiunile mai puţin dezvoltate;
b. între 45-50% pentru regiunea Bucureşti-Ilfov.

1.3 Opţiunea strategică a României pentru perioada 2014-2020
Cu toate că România şi-a depăşit deja ţinta stabilită prin PND 2007-2013, rămâne
penultimul stat membru în ceea priveşte nivelul mediu PIB/locuitor raportat la UE27, propunem o
abordare similară cu cea privind perioada 2007-2013.
Plecând de la elementele prezentate mai sus şi sub rezerva confirmării acestora de către
etapele fireşti ale procesului de programare (realizarea analizelor socio-economice, prioritizarea
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nevoilor de investiţii şi elaborarea strategiei de utilizare a instrumentelor structurale, cuantificarea
financiară a priorităţilor de investiţii şi stabilirea investiţiilor eligibile din instrumente structurale,
evaluarea impactului macroeconomic a acţiunilor propuse, procesul de evaluare ex-ante ş.a.),
propunem spre dezbatere următoarele opţiuni strategice:
Obiectivul global al strategiei de dezvoltare a României
Reducerea disparităţilor de dezvoltare socială şi economică între România şi statele membre
ale Uniunii Europene, prin generarea unei creşteri adiţionale de 15% determinată de utilizarea
fondurilor europene, având ca ţintă atingerea în anul 2022, a unui nivel mediu al PIB/locuitor de
65% din media UE

Obiectivele specifice
Propunerile de obiective specifice (OS) vor fi strâns corelate cu cele trei tipuri de obiective
tematice propuse de către Comisia Europeană şi cu priorităţile Strategiei Europa 2020, după cum
urmează:
Creştere inteligentă
OS1. Creşterea competitivităţii economiei româneşti prin asigurarea unei creşteri adiţionale
valorii adăugate brute în industrie şi servicii de minim X% şi crearea a minim Y de locuri de muncă
nete
Creştere durabilă
OS2. Promovarea unei creşteri economice curate, prin proiecte investiţionale verzi care duc
la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 20% faţă de nivelul din anul 1990
Creştere favorabilă incluziunii
OS3. Promovarea unei societăţi favorabile incluziunii prin creşterea ratei de ocupare cu T%
şi reducerea populaţiei aflate în pragul sărăciei cu 580.000 persoane.
Pentru atingerea acestor obiective specifice, România va promova investiţii ce vor răspunde
tuturor celor 11 obiective tematice, aşa cum s-a precizat mai sus. La o analiza preliminară se poate
observa că niciunul dintre obiective tematice propuse de către Comisia Europeană nu poate fi
exclus, fapt ce va fi relevat, cu siguranţă şi de analizele socio-economice.
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Dincolo de obiectivele specifice corelate cu priorităţile Strategiei Europa 2020, investiţiile
ce urmează a fi finanţate vor răspunde următoarelor priorităţi tematice (PT) de dezvoltare:
PT1. Creşterea pe termen lung a competitivităţii economiei Româneşti;
 abordarea comprehensivă şi orizontală în ceea ce priveşte politicile de dezvoltare în
următoarele sectoare:industrie, IMM-uri, mediul de afaceri, astfel încât viitoarele
priorităţi de investiţii să se concentreze în acele zone în care România are avantaje
competitive

(Competitivitatea

industrială şi

performanţa

CDI

–

Cercetare,

Dezvoltare, Inovatie; competitivitatea cluster‐elor şi reţelelor de cluster‐e, şi
specializarea smart a regiunilor, Integrarea IMM-urilor în lanţurile de valoare şi
cluster‐e, Eco‐inovare şi industrii verzi (un cadru integrat pentru susţinerea
ecologizării industriilor), Industrii creative competitive,
 Susţinerea preluării KET

(Key enabling technologies) ca

şi componentă

importantă a strategiei de specializare inteligentă – semiconductori, material
avansate, fotonică şi nanotehnologii;
 Mediu de afaceri propice inovării pentru întreprinderi, în special IMM-uri;
 Competitivitatea comerţului;
 Mediu de afaceri reglementat;
 Sporirea investiţiilor şi diversificarea lor în mediul rural, prin promovarea
activităţilor non-agricole şi a serviciilor oferite de IMM-uri;
 Restructurarea fermelor în special prin investiţii directe “în fermă”, investiţii legate
de procesarea, marketingul şi dezvoltarea produselor agricole sau prin investiţii în infrastructură pentru dezvoltarea şi adaptarea agriculturii la noile tehnologii existente;
 Facilitarea apariţiei unei noi generaţii de fermierei prin avantaje oferite tinerilor
întreprinzători fermieri;
 Dezvoltarea şi implementarea unor noi modele de IMM-urui în special cu scopul de
a promova transferul tehnologic şi internaţionalizarea;
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 Promovarea unor instrumente financiare pentru acces sporit la finanţare cu scopul de
a încuraja cererea de eco-inovaţie;
 Sprijin oferit pentru integrarea primară a noilor întreprinzători pe o piaţă deja
existentă;


Măsuri privind Acvacultura: Simplificarea administrativă, în special pentru

evaluări,studii de impact şi licenţe; Securitatea juridică a operatorilor în sectorul
acvaculturii, în ceea ce priveşte accesul la ape şi spaţiu; Stabilirea unor indicatori
pentru sustenabilitate ecologică, economică şi socială;
PT2. Dezvoltarea durabilă a infrastructurii de bază;
 Dezvoltarea Modelului Naţional de Transport şi a bazelor de date necesare;
 Elaborarea previziunilor privind fluxurile de trafic pentru toate tipurile de transport;
 Identificarea şi prioritizarea măsurilor politicii în domeniul transportului şi
proiectelor de investiţii în transport;
 Analiza socio‐financiară la nivel de program;
 Elaborarea strategiei de dezvoltare a sistemului naţional de transport,
PT3. Adaptarea capitalului uman la provocările unei economii moderne;
 Asigurarea unui nivel durabil al ocupării în România, susţinută de competivitate
economică, incluziune socială şi dezvoltare durabilă;
 ţintă cheie pentru 2020 : 70% rata ocupării pentru categoria de vârsta 20-64 ani;
 Măsuri specifice menite să integreze pe piaţa muncii categoriilor ce experimentează
dificultăţi în ocupare (tineri, persoane vârstnice, persoane cu dizabilităţi, şomeri pe
termen lung, rroma etc);
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 Îmbunătăţirea aptitudinilor forţei de muncă şi a corelării acestora cu nevoile de pe
piaţa muncii, cât şi identificarea investiţiilor în cursuri vocaţionale de calitate în
perioada 2014‐2020, care vor fi finanţate din fonduri naţionale şi structurale;
 Reducerea sărăciei printr‐o incluziune activă pe piaţa muncii a persoanelor
marginalizate;
 Măsuri privind întărirea mecanismului de monitorizare şi implementare a Strategiei
Guvernului României pentru incluziunea cetăţenilor români aparţinând minorităţii
rrome pentru perioada 2012‐2020 şi coordonarea, la nivel guvernamental, a
tuturorfondurilor disponibile din surse de finanţare diferite (buget de stat, fonduri
europene,etc.) pentru măsuri ce promovează incluziunea socială a rromilor;
 Facilitarea accesului la servicii de sănătate mai bune şi mai sigure, în special pentru
grupurile vulnerabile;
 Având în vedere că România are cea mai mare rată a părăsirii timpurii a şcolii
comparativ cu media UE, este necesarsă se asigure cadrul legislativ pentru a
preveni şi reduce numărul celor ce părăsesc şcoala (inclusiv un sistem eficient pentru
colectarea şi analiza datelor şi informaţiilor privind toate aspectele sistemului
educaţional;
 Măsuri necesare pentru creşterea calităţii, eficienţei şi accesibilităţii sistemului
educaţiei terţiare şi pentru creşterea ratelor de absolvire;
 Elaborarea unei hărţi a infrastructurii educaţionale şi de pregătire profesională.
PT4. Îmbunătăţirea eficienţei administraţiei publice.
 Creşterea eficienţei administraţiei publice locale şi reducerea disparităţilor de
dezvoltare la nivel local;
 Întărirea capacităţii administrative;
 Întărirea procesului de luare a deciziei şi creşterea calităţii actelor normative;
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 Creşterea calităţii serviciilor publice şi îmbunătăţirea accesului populaţiei la
serviciile publice;
 Profesionalizarea funcţionarilor publici;
 Standardizarea procedurilor administrative;
 Creşterea gradului de absorbţie a fondurilor structurale şi de coeziune;
 Utilizarea TIC pentru modernizarea administraţiei publice;
 Dezvoltarea teritorială
 Asigurarea continuităţii politicilor educaţionale, prin realizarea unui mecanism de
consultări periodice cu partenerii sociali, în vederea creşterii transparenţei în relaţiile
cu aceştia;
PT5. Optimizarea utilizării şi protecţiei surselor naturale şi valorilor culturale
 Sporirea eficienţei energetice în industrie, transport

şi consumul public

şi

rezidenţial, precum şi mărirea procentului de energie regenerabilă produs în
România;
 Elaborarea şi implementarea obiectivelor şi activităţilor voluntare ale României
privind adaptarea la impactul schimbărilor climatice, reducerea intensităţii
carbonului în economia României şi utilizarea mecanismelor flexibile prevăzute de
Protocolul de la Kyoto, pentru creşterea competitivităţii economiei româneşti.

1.4Ce înseamnă dezvoltare durabilă integrată?
Concentrarea comunităţilor rurale în cadrul Grupurilor de Acţiune Localăreprezintă
motoarele economiei europene şi pot fi considerate catalizatoare pentru creativitate şi inovare în
întreaga UE. În jur de 32% din populaţia UE locuieşte într-o regiune rurală, iar aceste regiuni
generează 33% din PIB-ul UE. Cu toate acestea, tot aici se manifestă extrem de acut o serie de
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probleme permanente, precum şomajul, segregarea şi sărăcia. Prin urmare, politicile destinate
zonelor rurale au o mai mare semnificaţie pentru UE în ansamblul său.
Diversele dimensiuni ale vieţii rurale – economică, socială, culturală şi de mediu – sunt
strâns legate între ele şi succesul în materie de dezvoltare poate fi atins numai prin intermediul unei
abordări integrate. Trebuie combinate măsuri privind renovarea fizică a zonelor rurale cu măsuri
care promovează educaţia, dezvoltarea economică, incluziunea socială şi protecţia mediului. În
plus, dezvoltarea unor parteneriate puternice între cetăţenii de la nivel local, societatea civilă,
economia locală şi diversele niveluri de guvernare reprezintă o cerinţă obligatorie.
O astfel de abordare este deosebit de importantă în această perioadă, dată fiind seriozitatea
provocărilor cu care se confruntă în prezent comunităţile europene. Aceste provocări variază de la
schimbări demografice specifice la consecinţele stagnării economice în termeni de creare de locuri
de muncă şi progrese sociale, precum şi la impactul schimbărilor climatice. Răspunsul la aceste
provocări va avea o importanţă crucială pentru realizarea obiectivului unei societăţi inteligente,
durabile şifavorabile incluziunii, prevăzut în strategia Europa 2020.

Care este scopul?
Propunerile Comisiei Europene privind politica de coeziune 2014-2020 urmăresc să
stimuleze politicile rurale integrate pentru a intensifica dezvoltarea durabilă în vederea consolidării
rolului comunităţilor rurale în contextul politicii de coeziune.

Ce se propune?
Strategii integrate de investiţii, având o abordare cu caracter strategic mai accentuat: ca
principiu de bază, Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) ar trebui să sprijine
dezvoltarea durabilă prin intermediul unor strategii integrate care abordează provocările economice,
climatice, sociale şi de mediu.Acest principiu are dublu sens: resursele ar trebui concentrate într-un
mod integrat pentru a viza zonele afectate de provocări specifice şi, în acelaşi timp, proiectele cu
finanţare FEDR din zonele rurale ar trebui integrate în cadrul unor obiective mai largi ale
programelor. Statele membre UE ar trebui să caute să utilizeze Fondul Social European (FSE), în
sinergie cu FEDR, pentru a susţine măsuri în materie de ocupare a forţei de muncă, educaţie,
incluziune socială şi capacitate instituţională, concepute şi puse în aplicare în cadrul strategiilor
integrate.
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Rezervarea finanţării pentru dezvoltarea durabilă integrată: cel puţin 95% din resursele
FEDR alocate fiecărui stat membru vor fi investite în acţiuni integrate în favoarea Dezvoltării
Durabile, puse în aplicare prin intermediul instrumentului de Investiţii Teritoriale Integrate, iar
gestionarea şi punerea în aplicare a acestora vor fi delegate comunelor.
Forma şi intensitatea delegării gestionării comunelor pot varia în funcţie de aranjamentele
instituţionale ale fiecărui stat membru. Comunele care pun în aplicare acţiuni integrate în favoarea
dezvoltării durabile, cu gestionate delegată, ar trebui să fie incluse într-o listă care să însoţească
contractele de parteneriat şi programul operaţional. Aceste liste sunt orientative şi ar putea fi
modificate în cursul perioadei de programare.
 Platforma de dezvoltare rurală: în baza unei liste a comunelor, elaborată de statele
membre în cadrul contractului de parteneriat, comisia va stabili o platformă de dezvoltare,
cuprinzând comune din întreaga europă, care va stimula un dialog la nivel european între comune şi
comisie, orientat preponderent spre politică, în ceea ce priveşte dezvoltarea rurală. Acesta nu este
un instrument de finanţare, ci mai degrabă un mecanism destinat creşterii vizibilităţii Contribuţiei
comunelor la strategia Europa 2020 în cadrul politicii de coeziune, facilitării acţiunilor integrate şi
inovatoare pentru dezvoltarea rurală durabilă, precum şi valorificării rezultatelor acestora.
 Acţiuni inovatoare în zonele rurale: în scopul încurajării soluţiilor noi şi
inovatoare în materie de dezvoltare rurală durabilă, FEDR poate sprijini, la iniţiativa comisiei,
acţiuni inovatoare în limita unui plafon din contribuţia totală a FEDR. Acţiunile inovatoare în
mediul rural vor consta în proiecte rurale pilot, proiecte demonstrative şi studii aferente de interes
european. Sfera acestora poate include toate obiectivele tematice şi priorităţile de investiţii
 Un accent mai puternic pus pe dezvoltare rurală la un nivel strategic: în baza
Orientărilor Cadrului Strategic Comun (CSC), contractele de parteneriat ar trebui să stabilească
modalităţile de a asigura o abordare integrată a utilizării fondurilor CSC pentru dezvoltarea durabilă
a zonelor rurale. Programele operaţionale ar trebui să stabilească contribuţia la abordarea integrată a
dezvoltării teritoriale, inclusiv, după caz, o abordare integrată a dezvoltării zonelor rurale (articolele
11, 14 şi 87 din propunerea de regulament de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondurile
CSC 2014-2020). De asemenea, este de aşteptat ca această abordare a dezvoltării rurale să fie
puternic legată de abordarea integrată care pune în discuţie nevoile specifice ale zonelor geografice
cele mai afectate de sărăcie sau ale grupurilor ţintă cele mai expuse riscului de discriminare sau
excludere – astfel cum este stabilit în contractul de parteneriat şi în programele operaţionale.
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Instrumente îmbunătăţite pentru realizarea de acţiuni integrate: investiţiile
teritoriale integrate (ITI) reprezintă un nou mod de punere în aplicare ce oferă un pachet de
finanţare provenind de la mai multe axe prioritare ale unuia sau ale mai multor programe de
intervenţii multidimensionale şi intersectoriale. ITI este un instrument ideal pentru susţinerea
acţiunilor integrate în zonele rurale, întrucât acesta oferă posibilitatea combinării finanţării în
funcţie de diferite obiective tematice, inclusiv combinarea finanţării provenind de la acele axe
prioritare şi programe operaţionale sprijinite din FEDR, FSE şi Fondul de Coeziune (CF)
Oportunităţi sporite privind abordarea provocărilor rurale vizate de priorităţile
de investiţii: patru dintre obiectivele tematice, care vor fi sprijinite din fondurile CSC în vederea
contribuirii la Strategia Europa 2020 pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii,
conţin priorităţi corespunzătoare de investiţii specifice zonelor rurale(enumerate la articolul 5 din
propunerea de regulament privind FEDR). Este recomandat ca zona rurală să combine acţiunile
sprijinite în cadrul priorităţilor sectoriale de investiţii specifice zonelor rurale (să promoveze
strategii pentru emisii scăzute de dioxid de carbon în zonele rurale, să îmbunătăţească mediul rural,
să promoveze mobilitatea rurală durabilă, precum şi incluziunea socială prin sprijinirea regenerării
fizice şi economice a zonelor rurale defavorizate) şi să le încorporeze în strategia integrată de
dezvoltare rurală a comunei în vederea punerii în aplicare a principiului dezvoltării rurale integrate.
De asemenea, acestea pot combina acţiunile respective cu alte acţiuni sprijinite din FSE în cadrul
priorităţilor sale de investiţii:
 instrumente financiare: statele membre sunt încurajate să utilizeze în mod extensiv
instrumentele financiare pentru sprijinirea dezvoltării rurale durabile. Sfera instrumentelor
financiare este extinsă şi include toate obiectivele tematice şi priorităţile de investiţii şi toate tipurile
de beneficiari, proiecte şi activităţi (articolele 32-40 din propunerea de regulament de stabilire a
unor dispoziţii comune privind fondurile CSC 2014-2020).
 Crearea de reţele: în cadrul obiectivului de cooperare teritorială europeană (CTE),
programul de schimburi şi învăţare destinat comunelor va continua să le furnizeze acestora
oportunităţi de creare de reţele în vederea partajării şi dezvoltării de bune practici în materie de
dezvoltare rurală (articolul 2 din propunerea de regulament privind CTE).
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Care sunt diferenţele faţă de perioada 2007-2013?
 abordare integrată consolidată pentru a face faţă provocărilor rurale:în timp ce
articolul 8 din regulamentul privind FEDR prevedea pentru perioada 2007-2013 opţiunea de a pune
în aplicare dezvoltarea rurală într-o abordare integrată, în perioada 2014-2020 dezvoltarea rurală va
fi pusă în aplicare prin strategii care stabilesc acţiuni integrate. De asemenea, articolul 12 din
propunerea de regulament privind FSE prevede contribuţia suplimentară a FSE la astfel de strategii.
 investiţiile teritoriale integrate înlocuiesc axele prioritare separate în ceea ce priveşte
dezvoltarea rurală: introducerea ITI, care permite punerea în aplicare a programelor operaţionale la
nivel intersectorial, va sprijini abordarea tematică şi va facilita combinaţia potrivită de investiţii în
cadrul strategiilor rurale integrate.
 Mai multe responsabilităţi şi oportunităţi pentru comune: statele membre vor avea
posibilitatea să ofere comunelor oportunitatea de a elabora şi de a pune în aplicare strategii pe
deplin integrate, care combină resurse provenite de la diversele axe prioritare şi programe
operaţionale.

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.
Noutăţi în materie de creştere economică, locuri de muncă şi 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 îţi va extinde domeniul de aplicare pentru a reduce impactul noilor acorduri
comerciale asupra agricultorilor.
Noutăţi în materie de cercetare şi inovare
 Cele mai importante trei programe de finanţare pentru cercetare şi dezvoltare
(Programul pentru Competitivitate şi Inovare, Al şaptelea program-cadru şi Institutul
European de Inovare şi Tehnologie) vor fi reunite într-un cadru strategic comun,
Orizont 2020, pentru a elimina fragmentarea şi pentru a evita suprapunerile.
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 Schemele de finanţare vor fi standardizate şi simplificate. De asemenea, pentru toate
schemele de finanţare va exista un set unic de reguli privind participarea, auditul,
structurile de sprijin, difuzarea rezultatelor şi schemele de rambursare. În ceea ce
priveşte finanţarea, instrumentele financiare inovatoare vor ajuta la mobilizarea
investiţiilor private precum parteneriatele public-privat.
Noutăţi în materie de agricultură şi mediu
 Ecologizarea a 30 % din plăţile directe către fermieri: pentru a se asigura că politica
agricolă comună (PAC) contribuie la îndeplinirea de către UE a obiectivelor de
mediu şi 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 eco-condiţionalitate existente.
 Convergenţa plăţilor: 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 şi 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 şi 90 % din media UE cu o treime. Această
convergenţă va fi finanţată în mod proporţional de statele membre al căror nivel de
plăţi directe se situează peste media UE.
 Plafonarea nivelului plăţilor directe prin limitarea nivelului de bază al ajutorului
direct pentru venit de care pot beneficia exploataţiile agricole de dimensiuni mari,
ţinând seama, în acelaşi timp, de economiile de scară ale unor structuri mai mari şi
de locurile de muncă directe pe care le generează acestea. Propunerea va permite
reutilizarea economiilor în cadrul alocării bugetare pentru dezvoltare rurală şi, prin
urmare, menţinerea acestora în pachetele financiare ale statelor membre care au
realizat aceste economii.
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 Alocarea fondurilor de dezvoltare rurală se va baza pe criterii mai obiective şi va fi
mai bine orientată către îndeplinirea obiectivelor acestei politici. Acest lucru va
asigura un tratament mai echitabil al agricultorilor care desfăşoară aceleaşi activităţi.
Noutăţi în materie de mediu şi politici climatice
 Priorităţile aferente politicii de mediu şi politicile climatice vor fi „integrate” în toate
instrumentele-cheie de finanţare ale UE, printre care se numără coeziunea,
agricultura, afacerile maritime şi pescuitul, cercetarea şi inovarea, precum şi în
programele de asistenţă externă.
 Obiectivul este mărirea până la cel puţin 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 creşteri a
numărului de programe şi la reducerea la minimum a sarcinii administrative.
 Programul LIFE+ va fi continuat şi va include mai multe acţiuni în domeniul
climatic. Un subprogram consacrat politicilor climatice se va axa pe proiecte-pilot şi
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.
Noutăţi în materie de justiţie, sănătate şi securitate
 Instrumentul financiar de protecţie civilă (IFPC) va fi reînnoit pentru a răspunde
diferitelor aspecte legate de gestionarea dezastrelor, şi anume un răspuns mai coerent
şi mai bine integrat în cazuri de urgenţă, o mai bună pregătire pentru gestionarea
dezastrelor şi acţiuni inovatoare pentru reducerea riscului apariţiei dezastrelor.
 În domeniul afacerilor interne, numărul fondurilor va fi limitat la două: Fondul
pentru migraţie şi azil şi Fondul pentru securitatea internă. Ambele fonduri vor avea
o dimensiune externă pentru a asigura continuitatea finanţării, începând în UE şi
continuând în ţări terţe.
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 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 „Justiţie” şi a unui program „Drepturi şi cetăţenie” pentru a simplifica
sistemul de finanţare şi pentru a spori coerenţa şi consecvenţa tuturor activităţilor
finanţate.
 Noul program „Sănătate pentru creştere” 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 şi a îmbunătăţi sănătatea populaţiei, încurajând în acelaşi timp
inovarea în domeniul sănătăţii.
Noutăţi în materie de finanţare a bugetului UE
 Se propune o reformă a sistemului de resurse proprii, care constă în eliminarea
actualei resurse proprii bazate pe TVA şi în crearea a două noi resurse proprii,
respectiv una bazată pe o parte din încasările unei taxe pe tranzacţiile 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 contribuţiilor directe de la bugetele statelor
membre. Modificările propuse vor simplifica, de asemenea, contribuţiile existente la
buget şi vor consolida legătura dintre politicile UE şi 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 şi nu va acoperi tranzacţiile efectuate de persoane
fizice sau de întreprinderile mici şi 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
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deja în 10 state membre, dar acţiunea la nivelul UE este mai adecvată pentru a se
evita denaturarea şi 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 şi la diminuarea presiunii exercitate asupra
bugetelor naţionale. Noua resursă proprie bazată pe TVA va crea o legătură reală
între nivelul naţional şi nivelul UE şi va stimula armonizarea suplimentară a
sistemelor naţionale de TVA. Aceasta va oferi UE venituri semnificative şi stabile la
costuri administrative şi de asigurare a conformităţii limitate pentru administraţiile
naţionale şi 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
Autorităţile locale
incluzând departamentele
tehnice
Autorităţile regionale sau
districtuale
Consiliile sectoriale şi
autorităţile aferente

Privat
Corporaţiile

Non-guvernamental
Liderii comunităţilor

Patronatele

Asociaţiile de locatari

Băncile şi alte
societăţi financiare

Organizaţiile de servicii comunitare

Instituţiile de cercetare şi
studii aprofundate

Camerele de
Comerţ

Instituţiile educaţionale locale

Asociaţiile
profesionale

Instituţiile religioase locale
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Întreprinderile
mici şi
mijlocii si microintreprinderile
Alte grupuri de
afaceri

Alte organizaţii nonguvernamentale (de ex.
reprezentanţii: minorităţilor, persoanelor cu
handicap sau altor categorii de persoane
defavorizate
Organizaţiile ce tratează probleme ale mediului
înconjurător,
intereselor
culturale,artelor,
intereselor istorice

Presa
Utilităţile private
Instituţiile
educaţionale
private
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.
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c) Administraţia 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.
Uniunea Europeană
e) Începând cu 1 ianuarie 2007 Uniunea Europeana este cel mai nou factor şi influent actor
în 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, euro-ghişee). 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)1

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

1

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 cand el este
exercitat, in mod colegial, in virtutea unui acord contractual. Nici unul dintre antreprenori nu este in
masura sa controleze, in mod unilateral, activitatea intreprinderii de tip joint-venture.
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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, transferul
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.
Înzăpezirile din anul 2012 din zona Padinaşi inundaţiile sunt dovezi clare ale faptului că de
exemplu defrişările necontrolate pot avea efecte grave asupra întregii populaţii.
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
dizabilităţi. 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 canalizare, locuri de muncă sau locuinţe. Fără
egalitate între locuitorii săi, o localitate nu poate asigura o dezvoltare locală durabilă, ar putea fi
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
Educaţia şi formarea fac parte din componentele de bază ale dezvoltării locale. Educaţia este
procesul prin care se asigură dezvoltarea continuă a populaţiei şi care conduce la
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creştereeconomică, dezvoltare socială şi în cele din urmă chiar şi la protecţia mediului. Viziunea
educaţiei pentru următoarea perioadă, viziune propusă de UNESCO pentru o dezvoltare durabilă,
este aceea a unei lumi în care oricine are acces la valori, comportamente şi stiluri de viaţa ce asigură
o dezvoltare durabilă.
Acest lucru poate fi obţinut printr-o mai bună comunicare cu Inspectoratele Şcolare Judeţene
şi printr-o mai bună comunicare între elev-profesor-părinte-şcoală. Este de asemenea utilă
promovarea cursurilor de perfecţionare sau a trainingurilor specifice domeniilor de activitate.
Societatea civilă are un rol deosebit de important în a ghida generaţiile tinere spre o educaţie
propice secolului XXI şi de a reorienta generaţiile mai în vârstă spre noile posibilităţi existente pe
piaţa muncii datorită condiţiilor tehnice şi progresului existent în prezent în întreaga lume.
e) Ştiinţă şi cercetare
Ştiinţa şi cercetarea sunt pivoţi atât pentru societate cât şi pentru organizaţii şi agenţi
economice. Planificate bine cele două elemente pot asigura valoare adăugata într-o perioada scurtă
de timp, asigura un nivel de trai mai bun. Cercetarea este un proces creativ intelectual care
descoperă noi soluţii pentru probleme existente sau inventează noi procese pentru a asigura
comfortul şi o înlesnire a procedurilor şi a serviciilor.
Dezvoltarea unei naţiuni şi implicit a unei regiuni depinde în totalitate de tehnologia pe care
o are la dispoziţie.

1.7 Capacitatea de absorbţie a fondurilor nerambursabile
Un subiect foarte dezbatut în legatură cu fondurile europene se referă la capacitatea de
absorbţie. S-au făcut numeroase analize în această direcţie, încercându-se să se măsoare capacitatea
de absorbţie şi să se compare cu gradul de absorbţie 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 influenţeaza în mod decisiv capacitatea
de absorbţie:
 situatia macro-economică,
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 situatia co-finanţării,
 capacitatea administrativă.
Considerăm că un al patrulea indicator al capacităţii de absorbţie este maturitatea întregii
societăţi în ceea ce priveşte managementul proiectelor, al programelor si al portofoliilor de proiecte.
Am putea sesiza la finalizarea implementării proiectelor, că avem o absorbţie de 100 %, dar
impactul preconizat nu este cel aşteptat, iar dezvoltarea la nivel comunitar nu este aşa cum ne-am
propus. Situaţia ar fi cea mai costisitoare în sensul că ar crea o aparenţă de succes şi ar exercita o
povară asupra cheltuielilor publice (prin necesitatea asigurării cofinanţării).
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 instituţiei solicitante);
 găsirea unei surse de finanţare;
 completarea şi depunerea Cererii de finanţare;
 evaluarea şi selecţia;
 îndeplinirea condiţiilor pre-contractuale (în special în cazul proiectelor de infrastructură);
 semnarea Contractului de finanţare;
 implementarea proiectului;
 evaluare şi auditarea proiectului.
În cazul proiectelor de infrastructură, care implică o documentaţie laborioasă, odată
identificat un proiect, pentru dezvoltarea acestuia se parcurg următorii paşi:
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 realizarea unui studiu de prefezabilitate (recomandabil pentru proiecte cu valori mari şi
soluţii tehnice diferite);
 elaborarea caietului de sarcini pentru realizarea studiului de fezabilitate;
 atribuirea contractului pentru realizarea studiului de fezabilitate;
 elaborarea studiului de fezabilitate, inclusiv 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 finanţare pe baza studiilor efectuate de către o firmă de consultanţă 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 ţin 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).
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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
Padina
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 Padina 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 a comunei Padina îşi
propune o dezvoltare durabilă a localităţii în contextul 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, judeţene, regionale, naţionale şi europene. A fost de asemenea implicată populaţia
comunei, angajaţii din Primăria Comunei Padina prin întâlniri cu liderii de opinie, întâlniri cu
oameni de afaceri locali, chestionare, studii.
Pentru o punere în practică adecvată a strategiei, trebuie respectate următoarele condiţii:
-acordul şi sustinerea din partea consiliului local şi a comunităţii;
-susţinerea 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: 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 Padina 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 multi-sectoriale ale comunei.
Noua abordare, prin intermediul Strategiei, permite administraţiei publice si celorlalţi actori
locali (cetăţeni, societăţi comerciale etc.) să îşi planifice actiunile, dezvoltarea şi 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 mediul comunei, 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:

37

“ Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Padina, judeţul Buzău

pentru perioada 2014-2020”

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
Padina) şi din surse statistice oficiale. Pentru această etapă principalul tip de activitate este
culegerea datelor care să permită o diagnoză cât mai clară a spaţiului pentru care s-a elaborate
planul de dezvoltare locală.
Pentru aceasta s-au urmărit elemente fizico-geografice (forme de relief, plasare geografică,
factori de risc natural, zone naturale protejate etc), populaţie (mărimea populaţiei, densitatea,
evoluţia şi factori de creştere ai populaţiei), locuinţele (racordarea locuinţelor la reteaua de apă,
vechimea şi siguranţa locuinţelor, materialele de construcţie folosite etc), echiparea localităţii (apă,
iluminat public, 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 dificultăţi, în principal, datorită lipsei de integrare şi coordonare a
informaţiilor locale, precum şi lipsei unui mod sistematic şi computerizat de arhivare a datelor care
să faciliteze sortarea şi aranjarea multi-criterială a acestora.
Tot în această etapă se urmăreşte şi analiza şi monitorizarea agenţilor de dezvoltare locală
(instituţii publice, organizaţii non-guvernamentale, întreprinzători privaţi, biserică, şcoală etc).
Tehnic 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, chestionare, dezbateri publice.
La finalul primei etape se poate face analiza SWOT a localităţii, piatra de temelie pentru elaborarea
strategiei viitoare a localităţii.

38

“ Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Padina, judeţul Buzău

pentru perioada 2014-2020”

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 Padina. Au fost de asemenea
identificate forţele externe cear 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 de dezvoltare, 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, cu scopul de a alege eventuale propuneri
de proiecte ce pot spori şi dezvolta localitatea. Selectarea proiectelor are în vedere mai multe
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aspecte: proiectul să conducă la o îmbunătăţire reală a vieţii comunităţii, 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 finanţări 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. Primul lucru la care ar trebui să se gândească cei care concep un proiect este
cel legat de rezultatele obţinute ca urmare a implementării cu succes a proiectului. Proiectul
reprezintă un instrument sau oferă mijloacele necesare pentru atingerea unor obiective strategice.
Dacă proiectele nu sunt văzute în acest mod, atunci un proiect încheiat ar putea să nu aibă nici un
efect asupra dezvoltării zonei .
Se finalizează de asemenea şi specificaţiile tehnice ale proiectelor (studii ce sunt necesare
pentru fiecare proiect – de fezabilitate, proiecte tehnice etc., orarul pentru implementarea
proiectelor, derularea programului financiar). Aşadar putem considera că etapa de construcţie a
planurilor de acţiune este o etapă de implementare, de verificare şi monitorizare a proiectelor, după
ce acestea au fost identificate.
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CAPITOLUL 2
2.1. Istoria comunei Padina
Geografia şi istoria Padinei se întâlnesc în cadrul unei toponimii locale cu rezonanţe istorice
şi cu trimiteri la ocupaţii străvechi ale locuitorilor acestor meleaguri.
Izvoarele scrise, lucrări istoriografice, dicţionare şi lucrări lingvistice, la care se adaugă, nu
în ultimul rând, memoria colectivă, istoria orală, cu toate prezintă o toponimie variată a Padinei şi
împrejurimilor, nume de sate, de silişti, de locuri umblate, izolate sau sterpe din vechime, lacuri,
smârcuri, movile, drumuri vechi, cruci de piatră,moşuroaie, pietre de hotar şi islazuri.
Toponime esenţiale pentru istoria locală, atestate de izvoare istorice, unele păstrate până
astăzi, sunt acele nume de sate, moşii si silişti care au existat încă din Evul Mediu în perimetrul
actual al comunei. Padina, Bora, Padina Borşi, Macoveiul, Macoveanca, Mocoveni, Unteni,
Mazărea, Greaca sunt toponime medievale, vechi denumiri ale satului sau ale unor vetre de sat
dispărute din aceasta zonă.

Fig. 1 Sediul Primăriei din localitatea Padina, judeţul Buzău
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Toponimul “Padina” reprezintă un caz aparte prin vechime şi semnificaţia acestuia.
Dicţionarele limbii române vorbesc despre un loc “aproape plat situat pe vârful unui deal”. Mai
mult, cuvântul este de origine slavă, fiind întâlnit atât în zona montană de unde au coborât cu
turmele lor în Evul Mediu oierii ardeleni, venind pe islazurile buzoiene, dar şi în Oltenia, depaşind
spaţiul românesc, până în Serbia şi Bulgaria, unde frecvenţa acestui toponim este foarte mare.
Padina este cel mai vechi și cel mai mare sat de câmpie din județul Buzău, cu o istorie scrisă
care începe odată cu prima atestare documentară cunoscută, printr-un hrisov slavon al voievodului
Radu Paisie din 28 mai 1536.
Istoria scrisă a Padinei este prezentata în baza a numeroase documente în lucrarea
monografică "Padina-cinci secole de istorie".
Macoveiul este o veche denumire istorică a satului Padina, datând din sec. al XVIII-lea,
întregind toponimia locală laolaltă cu alte vechi denumiri precum Bora sau Padina Borai, toponime
ancestrale pomenite în numeroase documente slavone din sec.XVI-XVII.
Macoveiul este aşadar o marcă istorică care nu poate fi substituită cu nimic, darmite cu
vreun ansamblu folcloric de tip comunist, datând dinainte de 1989, care în criza de legitimitate,
atentează la toponimele stravechi ale acestui sat. Istoria acestui sat stravechi, Bora-MacoveiulPadina, este în primul rând istoria Satului vechi, localitatea fiind formată din doua parti: Satul Vechi
şi Satul Nou.
Satul Padina ar fi fost fondat, conform legendei, de tătari în Evul Mediu. Fondarea satului
este legată de Bândea Mocanul, un cioban ardelean care și-a făcut târlă pe movila Bândăului, un loc
și astăzi marcat cu o cruce de piatră. În 1807, satul s-a risipit temporar din cauza Războiului RusoTurc, fiind reînființat apoi pe actuala poziție pe la 1832.
La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna făcea parte din plasa Câmpul a județului Buzău și
avea 2820 de locuitori ce locuiau în 541 de case. În comună funcționau o școală de băieți cu 98 de
elevi, o școală de fete cu 15 eleve, 2 biserici, o moară cu aburi și opt stâne. În 1925, Anuarul Socec
consemnează comuna în aceeași plasă, cu o populație de 3848 de locuitori.
În 1950, comuna a fost inclusă în raionul Pogoanele din regiunea Buzău și apoi (după 1952)
în raionul Buzău din regiunea Ploiești. În 1968, a redevenit parte a județului Buzău, reînființat,
având în componență satele Padina și Tătulești, ultimul fiind un sat care a dispărut înainte de 1989.
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2.2 Monumente istorice
Singurul obiectiv de pe teritoriul comunei Padina inclus în lista monumentelor istorice din
județul Buzău ca monument de interes local este Crucea Curiganului (figurată și pe stema
comunei), un monument votiv creat în 1836 pe un vechi drum de poștă între Buzău și Călărași.Ea
este clasificată drept monument memorial sau funerar.
Crucea Curiganului
Crucea Curiganului are o semnificaţie aparte pentru satul Padina, deseori fiind invocată
de memoria colectivă ca un fragment de piatră din istoria acestei comune, mărturie a trecutului,
prezentă în tradiţia populară dar şi în cataloagele de monumente feudale.
Monument votiv ridicat în anul 1832 (dupa alte surse 1836) pe movila Curiganul, această
cruce se află pe marginea unui străvechi drum medieval- “drumul Buzăului", care la începutul
secolului al XIX-lea va face parte din reţeaua de drumuri de poştă ce asigura legătura între Buzau şi
Slobozia.

2.3 Prezentarea generală a comunei Padina
Comuna Padina este încadrată administrativ în judeţul Buzău, fiind situată în extremitatea
sud-estică a acestuia, de-a lungul drumului naţional DN 2C Buzau – Slobozia din care se ramifică
șoseaua județeană DJ 203E, care leagă comuna Padina de comuna Rușețu. Distanţa până la
municipiul de reşedinţă este de 54 km de oraşul Buzău, comuna aflându-se la confluenţa
Bărăganului cu Câmpia Buzăului şi a trei judeţe: Buzău, Brăila şi Ialomiţa.
Localitatea are următoarele limite:
-Nord- teritoriul localităţilor Căldărăşti, Luciu si Largu ;
-Sud -Judeţul Ialomiţa ;
-Est-teritoriul comunei Ruşeţu si judeţul Brăila ;
-Vest-teritoriul comunei Căldărăsti si judeţul Ialomiţa .
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Teritoriul comunei de aproximativ 18.000 ha o clasează printre primele localităţi cu pământ arabil
din sudul judeţului Buzău.
Relieful comunei este format din campie, iar aproximativ 212 ha din suprafaţa totală a
comunei sunt acoperite cu păduri de salcâm, stejar, frasin, arţari.
Comuna se numară printre puţinele din judeţ care mai dispun de vegetaţie de stepa propriuzisă, chiar dacă pe suprafeţe reduse.
Specificul comunei:
Agricol – cultivarea de cereale, porumb şi plante tehnice
Zootehnic – păsări şi animale crescute în gospodării
Distanţe din centrul comunei:
· DN 2C – traversează localitatea
· Gara Pogoanele – 10 km

2.3.1. Resursele naturale
Comuna Padina este dezvoltată pe un teren cu văi largi şi dune de prafuri nisipoase, forma
de relief dominantă fiind câmpia.
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Înălţarea în bloc a regiunii, de la sfârşitul pliocenului şi până la pleistocen, a stimulat crearea
unui relief de o mare complexitate, cu evidente caractere de tinereţe, permanent în schimbare.
Din punct de vedere morfologic, Câmpia Buzău este o regiune de acumulare, căci Câmpia
Româna şi în special zona de divagare sunt rezultatul acţiunii reciproce dintre mişcările tectonice
negative cu amplitudini şi variaţii diferite şi procesul de acumulare efectuat de râul Buzău.
Litologica pe verticală începe la suprafaţa cu depozite fine de argilă şi prafuri nisipoase până
la circa 4 m adâncime, având vârsta cuaternară, cu intercalaţii nisipoase şi pietriş în adâncime. În
partea centrală a comunei Padina se întâlneşte o argilă prafoasă, de 2,50 m grosime, urmată de o
argilă mâloasă, caracteristică suprafeţelor băltite.
Nivelul primului strat poate să se ridice până la 3 m în sezoanele cu precipitaţii abundente.
Configuraţia terenului comunei Padina prezintă o suprafaţă arabilă situată pe o câmpie puţin
ondulată, dar care prezintă o înclinaţie orientată de la nord spre sud-vest, expoziţia generală a
terenului fiind sudică.
Mai întâlnim, de asemenea, terenuri cu paşune, fâneaţă şi păduri, dar suprafeţele lor sunt
restrânse.
a) Climă
Comuna Padina, datorită amplasarii sale în partea de sud-est a judeţului Buzău, determină
aspecte de climă specifice acestei zone. Aceasta are un caracter dominant continental. Iarna este
foarte frig din cauza crivaţului care suflă cu putere, neavând niciun obstacol în cale. Ea începe cam
pe la 6 Decembrie (Sfântul Nicolae), alte ori mai din timp.
Toamna timpul este mai mult ploios, ploile începând din luna septembrie şi de multe ori mai
împiedică, pentru un timp, activităţile agricole.
Primăvara, vânturile bat reci şi aspre, iar ploile sunt dese.
Vara este foarte calduroasă, prin luna iulie înregistrându-se cele mai mari temperaturi,
acestea ajutând foarte mult la coacerea cerealelor.
Oamenii cunosc după cum bat vânturile şi după ploi (dacă acestea cad în luna martie, atunci
este semn bun) când este an îmbelsugat.
Cantitativ, media anuală de precipitaţii reprezintă o valoare care ar fi suficientă pentru
majoritatea culturilor agricole, dacă această cantitate s-ar putea înmagazina în sol; dar tot din
repartiţia de mai sus se poate constata că solul este lipsit de apă chiar de la începutul primăverii,
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după o iarnă cu precipitaţii reduse, care abia reprezintă 18,3 % din totalul cantităţii de precipitaţii
căzute anual.
Cantitatea maximă de precipitaţii în 24 ore a fost de 95 mm. Cantitatea cea mai mica de
precipitaţii anuale a fost de 198,7 mm, iar cantitatea maximă de precipitaţii anuale înregistrată a fost
de 821,8 mm.
În ceea ce priveşte regimul termic, temperatura medie anuală este +10°C, temperatura
maximă absolută este +39°C şi minimă de -29°C.
Din analiza datelor referitoare la temperatură rezultă următoarele caracteristici:
- temperatura lunii ianuarie este -2,7°C, iar a lunii iulie +23,2°C;
- suma temperaturilor medii zilnice în perioada de vegetaţie 1 mai – 31 octombrie este 3475°C.
Această valoare indică, din punct de vedere termic, că terenul comunei este bun pentru toate
culturile agricole.
Trebuie menţionat că temperaturile foarte ridicate din cursul lunii iunie grăbesc coacerea
cerealelor şi produc adeseori şiştăvirea lor, iar cele din luna iulie împiedică fecundarea la cultura
porumbului.
Data apariţiei primului îngheţ este 28 octombrie (valoare medie), cel mai timpuriu fiind pe
27 septembrie şi cel mai târziu pe 19 noiembrie.
În ceea ce priveşte ultimul îngheţ, valoarea medie este 7 aprilie, cel mai timpuriu fiind la 6
martie şi cel mai târziu la 22 mai.
Prima brumă apare în luna septembrie, iar primavara ultimele brume cad la sfârşitul lunii
aprilie şi foarte rar în luna mai.
Destul de periculoase pentru cultura plantelor sunt şi variaţiile bruşte de temperatură. Răciri
bruşte se produc adesea la începutul lunii februarie, la finele lunii martie, începutul lunii aprilie şi la
începutul lunii iulie. Încălziri bruşte se ivesc şi la începutul lunilor octombrie şi noiembrie.
În ceea ce priveşte regimul eolian, cele mai frecvente vânturi, în zona în care este situată
comuna Padina, bat din direcţiile nord şi nord-est iarna şi sud – sud-est vara.
Vântul dominant este Crivaţul, care poate să atingă viteze pâna la 25 m/s. Iarna provoacă o
scădere a temperaturii, având ca urmare o condensare a norilor şi deci viscole cu zăpadă. Primavara
favorizează precipitaţiile, iar vara suflă uscat şi fierbinte. Când se întâlneşte cu vânturi contrarii
provoaca vârtejuri, care ridică la mari înălţimi paie, coceni, praf; este un vânt defavorabil pentru
agricultură.
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Austrul, care bate dinspre vest, este un vânt uscat. În timpul iernii aduce ger uscat, iar vara
caldură, accentuând puternic caracteristicile timpului de secetă.
Băltăreţul este un vânt calduţ, aducător de ploi repezi şi scurte. Se resimte mai mult vara.
Bate din direcţia sud-est. Este un vânt favorabil agriculturii.
Munteanul este un vânt violent şi rece; bate din nord spre sud.
Din cele aratate mai sus se poate trage concluzia că localitatea Padina se gaseste într-o
regiune cu climă secetoasă, care face trecerea de la stepă la silvostepă. Este vorba de un climat
continental cu următoarele caracteristici:
- temperaturi ridicate în timpul verii, temperaturi scăzute iarna;
- treceri aproape bruşte de la iarnă la vară şi de la vară la iarnă;
- temperaturile maxime ating +39°C, iar temperaturile minime coboară pâna la -29°C, amplitudinea
maximă urcând pâna la 68°C, ceea ce evidenţiază caracterul continental al climei;
- regimul pluviometric are şi el un pronunţat caracter continental; precipitaţiile cresc începând din
luna martie până în luna iunie, când sunt maxime;
- ploile de vară de regulă au caracter torenţial, iar zăpezile sunt spulberate iarna;
- verile sunt secetoase, iar plantele cultivate suferă din cauza lipsei de apă.
După cum s-a vazut în cele enunţate mai sus, precipitaţiile cele mai abundente cad vara,
când temperatura este mare şi evaporaţia puternică, ceea ce face ca înmagazinarea apei în sol să fie
împiedicată.
b) Vegetaţia şi fauna
Vegetatia este reprezentată, în mare parte, prin formaţii stepice. Vegetaţia cultivată este
reprezentată în primul rând prin plante de câmp.
Condiţiile naturale şi economice de la Padina au dat posibilitatea extinderii plantelor
agricole de mare cultură, şi anume: grâul de toamnă, porumbul boabe, floarea soarelui – plante care
în anii foarte favorabili asigură productii destul de ridicate.
Orzul de toamnă dă producţii mari în anii când nu suferă pierderi de pe urma gerului. Orzul
de primăvara, ovazul, mazărea, fasolea sunt plante care corespund condiţiilor naturale de aici, dând
producţii mulţumitoare.
Dintre plantele ierboase care cresc spontan pe terenurile de cultură, ca buruieni se întâlnesc
în mod frecvent volbura, mohorul, rapiţa sălbatică, muştarul de câmp, neghina, costreiul, pălămida,
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paişul, pirul gros, pirul crestat, colilia, trifoiul etc. Costreiul şi pălămida ridică, în ultima vreme,
multe probleme, ducând la diminuarea producţiei agricole până la 100 %, când lucrările de
întreţinere nu sunt corespunzatoare.
În împrejurimi pădurile ocupă suprafeţe restrânse şi sunt reprezentate de salcâm, stejarul
brumariu, stejarul pufos, ulmul, frasinul, părul padureţ şi altele.
Flora de arbuşti a acestora este formată din: porumbar, sânger, maceş şi mur, iar pe saraturi
vegetează sărăcica, brânca, sica şi altele. Se mai întâlnesc: iarba câmpului, coada vulpei, firuţa.
Ca plante medicinale întâlnim: muşetelul, cimbrul de câmp, coada şoricelului, soc, traista
ciobanului şi altele, pe care sătenii le strâng în cantităţi mici pentru nevoile casei.
Spre toamnă, pe locurile unde au fost depozitate paiele, de la maşinile de treierat şi prin
suhaturi se găsesc foarte multe ciuperci, bune pentru mâncare.
Din punct de vedere al faunei aici se întâlneşte popândaul, hârciogul, iepurele, care, în
ultima perioadă, prin folosirea la scară redusa a pesticidelor, s-a dezvoltat mult.
Deşi bogat în specii, dar nu exagerat de mare din punct de vedere numeric, fondul cinegetic
este valorificat doar întâmplator de localnici, vânătoarea nefiind o pasiune şi nici o ocupaţie.
Considerăm că e cazul să amintim că în zonă se întâlnesc: broaşte, şerpi, melci, furnici,
albine, viespi, bondari şi multe feluri de gângănii şi muşte.
Dintre speciile de păsări, cele mai numeroase sunt cioara de semănătura, vrabia, presura de
grădina, graurul, dumbrăveasca, prigoria.

c) Solurile
Pe teritoriul comunei Padina este predominant cernoziom de fâneaţă, fapt care a influenţat
dezvoltarea vegetaţiei de tip silvostepă şi vegetaţie de luncă şi sărături.
Roca mama, pe seama căreia s-au format solurile sunt luturile löessoide – cu textură uşoară
sau mijlocie – slab coezive, caracterizate prin culoare gălbuie, cu nuanţe roşcate, prin porozitate
mare, precum şi printr-un conţinut ridicat de CaCO3 sub formă de concreţiuni friabile şi difuze.
Sub această pătura de luturi löessoide se gasesc nisipuri friabile, carbonatate, nisipuri care
apar la zi, în portiunile excesiv erodate.
Însuşirile fizice ale solului permit executarea unor lucrări agricole de calitate atunci când
solul este aprovizionat cu apă cel putin 50 % din capacitatea de câmp; în schimb, solul se lucrează
destul de greu atunci când procentul de apă se apropie de limita apei de higroscopicitate.
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Din punct de vedere al indicilor agrochimici, solurile prezentate au o reactive neutră până la
alcalină.
În ceea ce priveşte conţinutul în potasiu, este un sol mijlociu până la bine aprovizionat.
Terenurile sunt favorabile dezvoltării paşunilor, cerealelor (grâu, porumb), a sfeclei de
zahăr, a cartofului şi a roşiilor.

d) Hidrografia
Comuna Padina este situată în Câmpia Română, câmpie de acumulare cu straturi groase de
argilă şi praf nisipos cu intercalaţii de nisip şi pietriş în adâncime.
Datorită condiţiilor climatice excesiv continentale (temperaturi ridicate vara şi geruri iarna)
şi faptului că precipitaţiile nu acoperă necesarul de evapotranspiraţie, secetele sunt un fenomen
frecvent.
În zona comunei Padina, ca în întreaga Câmpie Română, apele de adâncime au calităţi
potabile foarte bune, cu mineralizări şi duritate reduse (300 - 650mg/l; 10 - 13 grade germane) şi cu
tip hidrochimic bicarbonatat.
Monitorizarea calităţii apei de fântână realizată prin analize efectuate la Laboratorul DSP
Buzău a evidenţiat faptul că la nivelul comunei Padina probele de apă înregistrază următorii
indicatori în buletinele de analiză: amoniu, bor, cloruri, nitriţi si conductivitate peste limitele
admise, în timp ce pentru clor rezidual liber, duritate totală, fier, nitraţi, oxidabilitate, PH şi
turbiditate, condiţiile de admisibilitate sunt îndeplinite.
Pe teritoriul comunei Padina nu se află ape curgătoare. Pânza de apă freatică se gaşeste pe
câmpie la adâncimi ce variază între 6 si 10 m.

e) Resurse naturale
Fondul funciar agricol constituie principala sursă naturală a teritoriului comunei, funcţia
dominantă în profilul economico-social fiind dezvoltarea agriculturii cu cele două ramuri
principale: cultura vegetală şi creşterea animalelor.
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2.3.2 . Populaţia
Structura populaţiei
Populaţia comunei Padinaîncadrează comuna în categoria unităţilor administrativ teritoriale
de talie medie.
Conform recensământului efectuat în 2011, populația comunei Padina se ridică la 3.942
locuitori, în scădere față de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 4.854 de
locuitori. Majoritatea locuitorilor sunt români (97,66%), cu o minoritate de romi (0,16%). Pentru
4,74% din populație, apartenența etnică nu este cunoscută. Populaţia comunei este concentrată în
1.921 locuinţe, respectiv 1.583 de gospodării.
Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși (94,99%). Pentru
4,77% din populație, nu este cunoscută apartenența confesională.
Începând cu anul 1999, comuna Padina, ca multe alte comune din România, s-a
confruntat cu migraţia populaţiei. Aceasta 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 de locuitori care au părăsit comuna Padina în ultimii doi ani, plecând la lucru
în alte ţări sau în alte localităţi ale României, datorită faptului că majoritatea celor plecaţi nu declară
acest lucru. Se estimează că o importantă parte a populaţiei a părăsit comuna fără să se înregistreze
şi, în consecinţă, nu a putut fi luată în considerare de statistici.
Raportul mediu pe sexe în comuna Padina este în favoarea femeilor (1.900 bărbaţi şi 2.042
femei) deşi numărul de născuţi vii şi primele vârste ale populaţiei arată o majoritate a bărbaţilor în
comparaţie cu femeile. Opusul se manifestă la vârstele înaintate de populaţie, unde observăm mai
multe femei decât bărbaţi. O dominaţie numerică a femeilor se înregistrează între vârstele 25 şi 49
de ani, datorită emigrării populaţiei masculine din comună. În perioada 1995-2005 o mare parte din
populaţia masculină a părăsit localitatea pentru a găsi locuri de muncă în străinătate (în special în
Italia, Germania, Franta si Spania). Cu timpul, familii întregi s-au mutat în zonele precizate anterior
din cauza activităţilor de producţie tot mai scăzute la nivelul comunei şi implicit la nivelul locurilor
de muncă.
Rata netă de migraţie a fost negativă în majoritatea timpului în ultimii 15 ani, în special
perioada dintre 1996 şi 2000. Rata anuală de creştere a populaţiei a fost în general slabă, 1,7 la mia
de locuitori în 2005. Rata redusă de creştere naturală a populaţiei se datorează ratei nete negative

50

“ Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Padina, judeţul Buzău

pentru perioada 2014-2020”

a migraţiei. În 2002, populaţia comunei a crescut cu 4,4%, în 2003 - cu 1,3%, în 2004 - cu 2% iar în
2005 cu o rată de 1,7%.
Padina are o structură etnică omogenă. Aproape 3.850 dintre locuitori sunt nativ români, 66
- rromi. Restul de 4,74% din populaţie este constituită din etnii variate.

2.3.3. Agricultura, silvicultura şi dezvoltarea rurală
a) Agricultura
La nivel naţional, fragmentarea excesivă a proprietăţii în agricultură, precum şi lipsa
formelor de asociere conduce la perpetuarea unei dualităţi, reprezentată pe de o parte de
exploataţiile de subzistenţă şi semi-subzistenţă, iar pe de altă parte de exploataţiile comerciale. În
cazul exploataţiilor comerciale se poate constata că exista încă un dezechilibru, în ceea ce priveşte
suprafaşa agricolăutilizată de exploataţiile familiale (individuale) şi întreprinderile agricole (cu
personalitate juridică), ultimele reuşind în mare parte să se adapteze nevoilor unei agriculture
performante, ca urmare a investiţiilor realizate în perioada de pre-aderare.
Aşa cum sunt puse în evidenţă de rezultatele Recensământului general agricol din decembrie
2010 – ianuarie 2011, corelate cu datele Recensamântului General Agricol din 2002 şi ale Anchetei
Structurale în Agricultura din 2005, principalele probleme ale agriculturii românesti sunt: existenţa
unui sector foarte mare al agriculturii de subzistenţă şi semi-subzistenţă (format din mici exploataţii
agricole individuale), cu o dotare insuficientă cu echipamente şi utilaje agricole, în care se obţin
randamente relativ scăzute, ceea ce determină utilizarea incompletă a forţei de muncă. O altă
problemă este şi ponderea ridicată a autoconsumului.
Această situaţie este completată de un sector al marilor întreprinderi agricole comerciale
(exploataţii cu personalitate juridică), pe baza concesionării şi arendării terenurilor (care
exploatează aproximativ jumătate din suprafaţa agricolă utilizată), sector relativ bine dotat tehnic,
care obţine producţii ridicate, dar care încă nu utilizează pe deplin potenţialul agricol al terenurilor
exploatate.
Sectorul intermediar, al exploataţiilor familiale comerciale (exploataţii agricole individuale
de dimensiuni mai mari) este prea puţin dezvoltat, în comparaţie cu situaţia din alte ţări membre
UE.
În ceea ce priveşte agricultura şi formele de asociere a proprietăţii, la nivelul comunei
Padina, situaţia este cu totul alta. Gradul de acoperire al suprafeţei agricole de către aceste societăţi
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este maxim. Fondul funciar agricol al comunei constituie principala resursă naturală pentru
preocupările productive ale populaţiei locale.
Ca oportunităţi investiţionale în comuna Padina se înscrie reluarea unor culturi agricole
tradiţionale, pe lângă cele de: cartofi, porumb, plante furajere, legume. În acelaşi timp se poate lua
în considerare şi dezvoltarea sectorului legumico-pomicol al comunei, prin modernizarea
tehnologiilor de cultivare şi recoltare, dar şi prin amplasarea unor centre de colectare, prelucrare şi
valorificare a acestor produse.
Suprafaţa teritorial administrativă a comunei este de 18.901 ha, din care 581 ha reprezintă
intravilanul localităţii - raportat la decembrie 2013,conform Planului Urbanistic General (faţă de
427 ha cât se regăseau în intravilanul localităţii în anul 2007).
Din aceasta 18.200 ha reprezintă suprafaţa agricolă, din care arabil: 17.137 ha, paşuni: 936
ha, vii: 126 ha, livezi 1 ha.
Suprafaţa neagricolă a comunei este de 701 ha, din care: paduri: 198 ha, drumuri: 183 ha,
canale desecări: 98 ha, terenuri construcţii: 222 ha.
Teritoriul comunei Padina dispune de o ofertă naturală deosebit de favorabilă pentru
dezvoltarea agriculturii ca funcţiune economică de bază, cu un profil complex, dominat de
producţia de cereale, plante tehnice şi creşterea animalelor.

Suprafaţa agricolă a comunei Padina 2013 (ha)
126; 1%
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Suprafata neagricola a comunei Padina 2013 (ha)
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În zonaă există serviciul de consultanţa agricolă şi aceasta este asigurat de reprezentanţii
primăriei.
Potenţialul economic al comunei Padina este predominant agricol, cea mai mare parte a
populaţiei având locuri de muncă în exploataţiile agricole.
b) Producţia vegetală
Culturile cele mai pretabile sunt cele de cereale paioase, porumb, floarea soarelui, soia şi
rapiţa. Pentru dezvoltarea agriculturii sunt necesare investiţii pentru amenajarea unor parcuri de
maşini şi utilaje.
Suprafeţele arabile ale comunei Padina sunt au fost cultivate, raportat la situaţia înregistrată
la nivelul anului 2013 preponderent cu grâu (1.223 ha faţă de 1.750 ha în anul 2007), porumb
(2.453 ha faţă de 2.326 ha în anul 2007), floarea soarelui (992 ha faţă de 1.478 ha în anul 2007),
rapiţă (1.700 ha faţă de 1.059 ha în anul 2007), orz şi orzoaică (276 ha faţă de 315 ha în anul 2007),
dar şi legume (126 ha faţă de 75 ha în anul 2007) şi pepeni (222 ha faţă de 173 ha în anul 2007).
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În sezonul agricol 2012 -2013 veteranii "diviziei" agricole buzoiene au fost fermierii din
Padina, comuna în care a crescut numărul societăţilor agricole care au cultivat rapiţa, pe o suprafaţă
de 1.700 ha. Potrivit datelor centralizate de funcţionarii Direcţiei Agricole Buzău, cei mai mari
cultivatori de rapiţă din acestă comună au fost Societatea Agricolă Ceres Padina, cu 420 de hectare
de rapiţă şi SC Agristar, cu 400 de hectare. De asemenea, Societatea Agricolă Venus Padina a
cultivat 248 de hectare, SC Agrotehnica SRL şi SC Vio Agroserv SRL au cultivat câte 210 hectare
fiecare, iar SC Alex Comexpo 94 SRL Padina 200 de hectare.
În ceea ce priveşte componenta agricola, obiectivul este să se îmbunătăţească şi valorifice
resursele agricole ale comunei într-un standard superior. În acest sens, în comuna Padina societăţile
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agricole existente se pot lăuda cu unul dintre cele mai performante parcuri de utilaje agricole, utilaje
achiziţionate cu ajutorul fondurilor nerambursabile accesate prin programe, precum: SAPARD,
FEADR în sumă totală de 1.147.000 lei, după cum urmează: SC Alex Comexpo 94 SRL Padina a
accesat fonduri nerambursabile în cadrul PNDR Măsura 1.2.1 Modernizarea exploataţiilor agricole
în valoare totală de 218.000 euro, SC Agrotehnica SRL fonduri nerambursabile în cadrul aceleiaşi
măsuri în valoare de 143.500 euro, SC Vio Agroserv SRL în valoare de 200.500 euro, SC Ceres
Padina SRL în valoare de 185.000 euro iar SC RO Agro-Ital SRL în valoare de 400.000 euro.
c) Pomicultura
În comuna Padina sectorul pomicol nu este dezvoltat, livezile şi pepinierele pomicole fiind
aproape inexistente şi fără însemnatate economică.
Dezvoltarea pomiculturii reprezintă o oportunitate investiţionala importantă, având în vedere
potenţialul pedo-climatic al zonei din care face parte localitatea Padina.
d) Legumicultura
Legumicultura este un sector relativ dezvoltat, comparativ cu alte localităţi rurale. Suprafaţa
cultivată cu legume, raportată la nivelul anului 2013, este de peste 126 ha (faţă de 75 ha în anul
2007), dar există şi alte terenuri disponibile pentru extinderea culturilor. De asemenea, suprafeţe
importante sunt cultivate cu pepeni, acestea fiind în 2013 de 222 ha (faţă de 173 ha în anul 2007).
Cele mai cultivate legume sunt tomatele, ardeiul, ceapa, vinetele, arpagicul. Clima permite
cultivarea legumelor, însa este nevoie de investiţii în sisteme de irigaţii. Pe lângă acestea, se doreşte
realizarea de investiţii în tehnologie modernă de cultivare, solarii, centre de colectare şi prelucrare a
produselor.
e) Viticultura
Viticultura este un alt domeniu cu potenţial de dezvoltare. În prezent, raportat la nivelul
anului 2013, există la nivelul comunei 126 ha (faţă de 214 ha în anul 2007) cultivate cu soiuri
hibride de viţă de vie, dar culturile pot fi extinse.
f) Zootehnia
O contribuţie importantă la dezvoltarea zootehniei în comuna Padina o are suprafaţa de
paşune existentă.
Din datele statistice, raportate la anul 2013, efectivul de animale al comunei însumează
1.100 capete – vaci şi junici (faţă de 1.565 de bovine în anul 2007), 1.700 porcine (faţă de 3.100 de
porcine în anul 2007), 8.100 de ovine (efectiv ce a ramas neschimbat faţă de anul 2007), 1.150 de
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caprine (faţă de 840 caprine în anul 2007), 390 cabaline (faţă de 1.015 de cabaline în anul 2007).
Hrana animalelor este asigurată parţial de cele peste 936 ha (faţă de 746 ha de pasune în anul 2007),
precum şi de suprafeţele cultivate cu plante de nutreţ. Datele analizate evidenţiaza o scădere a
efectivelor de animale de la nivelul comunei, raportat la situaţia înregistrată în anul 2007.
Efectivul de păsări al comunei se împarte in 30.000 capete (faţă de 35.000 capete în anul
2007 ) reprezentând: găini, gâşte, raţe şi curci.
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Pentru a se ajunge la un standard european de dezvoltare, la nivelul comunei Padina se
doreşte înfiinţarea unor asociaţii pentru crescătorii de animale şi pentru producătorii mici în vederea
reprezentării intereselor acestora.
Totodată, este necesară şi atragerea investitorilor în domeniul prelucrării laptelui, a cărnii de
porc şi a cărnii de vită, ori în domeniul apicol (având în vedere ca la nivelul anului 2013 la nivelul
comunei exista déjà un numar de peste 400 de familii de albine deţinute de crescătorii autohtoni).

2.3.4. Infrastructură şi Mediu
2.3.4.1. Infrastructura de transport
Comuna Padina este străbătută de DN 2C (Buzău – Slobozia) care, alături de DJ 203
reprezintă singurele porţiuni asfaltate din totalul drumurilor existente în localitate, restul drumurilor
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comunale fiind pietruite în proporţie de 100% (faţă de situaţia înregistrată la nivelul anilor 20072008, când reţeau de drumuri comunale era pietruită în proporţie de doar 70%).
La nivelul autorităţii publice locale există iniţiativa modernizării a două tronsoane din
drumurile comunale, respectiv pe lungime de 5 şi 7 km, pentru cel de-al doilea tronson
documentaţia tehnico-economică aflându-se într-un stadiu destul de avansat (s-a demarat procedura
de achiziţie publică a Proiectului Tehnic).
Pe teritoriul comunei, reţeaua totală a drumurile însumează 53 km, din care doar 5 km sunt
asfaltaţi, respectiv cei aferenţi drumului naţional, DN 2C, care străbate localitatea.
Cele mai utilizate mijloace de transport pentru sosirea în comuna Padina sunt autoturismele
proprii (în numar de 342 autoturisme – faţă de aproximativ 400 de autoturisme înregistrate raportat
la perioada 2007-2014), 80 de autoutilitare până la 12 tone, 18 autoutilitare peste 12 tone,
mijloacele de transport în comun (autobuze) şi microbuze.
Reabilitarea drumurilor comunale, extinderea şi modernizarea trotuarelor face parte din
proiectele prioritare ale comunei Padina pentru perioada 2014-2020.
Căile de comunicaţii
Comuna Padina are o poziţionare geografică uşor defavorizată, din punct de vedere al căilor
de acces către principale localităţi, fiind o comună aflată la limita Regiunii Sud Est şi Regiunea Sud
Muntenia. Comuna este accesibilă cu mijloace de transport auto, aflându-se la o distanţă de 135 km
de Bucureşti (1 ora şi 42 de minute), 50,3 km de Buzău (46 de minute), 42,6 km de Slobozia (38
minute), respectiv 95 km de Brăila (1 ora şi 23 de minute), 53 km de Urziceni (48 minute) şi 182
km de Constanţa (1 ora şi 57 minute).
Există o distanţă apreciabilă de peste 50 km până la reţeaua de drumuri europene E 85 sau
E 60.
Comuna nu este conectată la reţeaua de cale ferată, aflându-se la o distanţă de aproximativ
42 km de reţeaua feroviară care face legătura între sud - est şi sudul României.
2.3.4.2 Infrastructura de utilităţi
Comuna Padina nu dispune în prezent de un sistem centralizat de alimentare cu apă potabilă,
locuitorii aprovizionandu-se cu apa din foraje proprii săpate la 6 - 8 m adâncime.
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La nivelul anului 2014, în conformitate cu prevederile OG 7/2006 privind instituirea
Programului de dezvoltare a infrastructurii din spaţiul rural, Primăria Padina a realizat un proiect în
vederea alimentării cu apă potabilă a comunei Padina din fonduri alocale de la bugetul de stat.
Valoarea totală a investiţiei alocată iniţial proiectului prin Hotărâre de Guvern a fost de 2.400.000
lei, dar având în vedere stadiul avansat de implementare al proiectului, respectiv etapa de execuţie a
lucrărilor, actualizarea sumei aferente contractului de lucrări s-a realizat în urma derulării procedurii
de achiziţie publică de lucrări. Astfel, suma aferentă execuţiei celor 20 de km de reţea de alimentare
cu apă potabilă avuţi în vedere prin proiect a fost contractată pentru valoarea de 1.400.000 lei. La
nivelul anului 2014 din totalul acestei reţele au fost executaţi în medie 1.170 m.
Se estimeamează că odată cu finalizarea lucrărilor prevazute prin acest proiect, odată cu
racordarea celor 500 de gospodarii la reţeaua de apă (număr de gospodarii vizate prin proiect), se va
soluţiona în procent de 100% problema racordării tuturor gospodăriilor din comuna Padina la
aceasta reţea de utilităţi. Implementarea proiectului va face posibilă şi facilă racordarea tuturor
gospodăriilor rămase, întrucât sursa de apă va fi adusă cât mai aproape de fiecare dintre acestea. În
total, pe lângă cele 997 de branşamente existente sunt estimate a se mai realiza încă 500, aferente
numărului de gospodării rămase neracordate, din totalul celor identificate la nivelul comunei (1.560
gospodării, ceea ce reprezinta cca 2.000 de roluri fiscale).
a) Alimentarea cu apă
Reţeaua de alimentare cu apă potabilă este instalată pe o lungime de 25 km şi deserveşte un
numar de 997 gospodării. În ceea ce priveşte alimentarea cu apă potabilă, capacitatea instalaţiilor de
distribuţie a apei potabile este de 140 mc/zi. Cantitatea totală de apă potabilă distribuită
consumatorilor uz casnici este de peste 120 mc/zi.
b) Alimentarea cu energie electrică
Comuna Padina, alături de celelalte zone ale comunei, este racordată la sistemul energetic
naţional. Distribuţia energiei electrice este asigurată pe întreaga suprafaţă a localităţii (faţă de anul
2007 când distribuţia acoperea doar 99 % din cauza locuinţelor nou-construite în intravilanul
localităţii care necesitau lucrări de extindere a reţelei). Alimentarea comunei se face cu o reţea de
medie tensiune (LEA 20KV) care vine din reţeaua de 100 KV. Reţeaua de joasă tensiune, destinată
consumatorilor casnici şi iluminatului public este racordată la posturi de tip aerian. Reţelele
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electrice sunt pe stâlpi de beton precomprimat tip RENEL, iar iluminatul public se realizează pe
lămpi cu vapori de mercur.
La nivelul anului 2013, iluminatul public şi stradal se realizeaza pe toate strazile din
localitate, inclusiv de-a lungul drumului naţional care traversează localitatea, aproximativ 750 de
lămpi de iluminare.
c) Alimentare cu energie termică
În comuna Padina nu există sisteme centralizate de termoficare sau încălzire centrală.
Agentul termic pentru ăncălzirea locuintelor se face, în marea majoritate a gospodăriilor, prin sobe
cu combustibil solid (în cea mai mare parte lemne sau - în situaţii destul de rar intâlnite - cărbune).

d) Alimentare cu gaze naturale
În comuna Padina nu există reţea de gaz metan, iar conducta magistrală de transport a
gazelor naturale este situată la o distanţă de aproximativ 5 km de localitate. Nu fost realizate
demersuri, la nivelul autorităţii publice locale, pentru întocmirea Studiului de Fezabilitate ori a
Proiectului Tehnic în vederea obţinerii de fonduri europene sau interne pentru realizarea investiţiei,
întrucat racordarea la această reţea nu este posibilă, fiind vorba de o conductă magistrală de gaz
metan. Acesta reprezintă motivul pentru care aceasta investiţie nu a fost nici măcar inclusă în
Portofoliul de proiecte al comunei Padina pentru perioada 2014 – 2020, având o probabilitate
destul de limitată de realizare. Va fi luată în considerare o astfel de investiţie în condiţiile în care
racordarea la o astfel de reţea va fi posibilă.
e) Canalizare menajeră
Gospodăriile din comuna Padina nu dispun de un sistem centralizat de canalizare. Acestea
sunt deservite de haznale de tip rural şi fose septice, iar apele uzate sunt deversate în puţuri
absorbante şi fose septice. O astfel de investiţie, de amenajare a reţelei de canalizare şi a unei staţii
de epurare la nivelul comunei este prevazută în Portofoliul de proiecte al comunei Padina pentru
perioada 2014 – 2020, reprezentând o prioritate a autorităţii publice locale pentru perioada imediat
următoare.

59

“ Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Padina, judeţul Buzău

pentru perioada 2014-2020”

f) Telefonie si cablu TV
Comuna este acoperită în totalitate de reţeaua de telefonie fixă a Romtelecom. Din punctul
de vedere al telefoniei mobile, teritoriul comunei este acoperit de antenele principalelor companii:
Vodafone, Orange, Cosmote.
Există cablu TV prin Digital CATV Pogoanele pe întreg teritoriul localităţii.
Conform datelor statistice raportate la jumătatea anului 2013 şi furnizate de Institutul
Judeţean de Statistică Buzău, la nivelul comunei Padina există un număr de 420 de abonaţi la
reţeaua Internet.
2.3.4.3. Infrastructura de sănătate
Analiza privind asistenţa medicală în comuna Padina, raportată la anul 2013, a scos în
evidenţă următoarele informaţii:
- încă nu există cabinete medicale individuale în sistem privat amenajate la nivelul comunei
Padina;
- la nivel local există doar 2 cabinete medicale individuale de medicină generală, deservite
de 2 medici de familie şi personal mediu;
- există un singur cabinet stomatologic, parţial funcţional;
- 3 farmacii private în comuna Padina (faţă de 2 existente la nivelul anului 2007);
- distanţa faţă de cel mai apropiat spital este de 31,3 Km (spitalul de la Smeeni) şi se
parcurge cu maşina în 26 de minute.
Există un interes deosebit al autoritătii publice locale din comuna Padina în amenajarea, în
cel mai scurt timp, din fonduri nerambursabile sau de la bugetul de stat a unui cabinet medical
echipat la standarde moderne, motiv pentru care această propunere a fost inclusă în Portofoliul de
proiecte al comunei Padina pentru perioada 2014 – 2020.

2.3.4.4. Mediu
Activitatea umană are efecte complexe asupra mediului natural, atât pozitive, cât şi negative.
Solul este prima resursă ce poate fi transformată intens datorită factorului antropic. Există o serie de
activităţi prin care se ajunge la degradarea solurilor. Între acestea se enumeră:
1) Aplicarea unor agrotehnici necorespunzătoare care duc la tasarea solului;
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2) Poluarea solului prin tratamente chimice intense şi iraţionale (pesticide, îngrăşăminte
chimice) ce afectează pânza freatică;
3) Poluarea solului şi a pânzei freatice prin deversarea şi împrăştierea de dejecţii animale;
Defrişările iraţionale practicate în păduri transformă dramatic mediul natural atât din punct
de vedere peisagistic, cât şi din punctul de vedere al echilibrului bio-pedo-climatic, fondul forestier
având un rol foarte important în păstrarea acestui echilibru.
Depozitarea gunoaielor în locuri neamenajate dă un aspect dezolant adăugându-se
toxicitatea unora dintre materialele aruncate.

2.3.5. Economie
Potenţialul economic cât şi structurile economice pentru valorificarea acestuia sunt modeste,
dominant agricole, ceea ce conferă comunei Padina un suport redus de dezvoltare în perspectivă.
Această situaţie se amplifică prin poziţia localităţii într-o zonă caracterizată prin diverse
disfuncţionalităţi demografice, economice, sociale şi de echipare edilitară, dar acesta nu este un
impediment pentru locuitorii din Padina. Suportul economic al comunei este asigurat, în principal,
de fondul agricol care ocupa 83,12% din suprafaţa totală a teritoriului administrativ. Potenţialul
economic actual al aşezării este predominant agricol, cea mai mare parte a populaţiei având locuri
de muncă în exploataţiile agricole particulare şi în alte societăţi agricole. Sectorul zootehnic este
dezvoltat la nivelul gospodăriilor.
a) Piaţa muncii
Comuna Padina dispune de un potenţial uman relativ sporit de locuitori activi, în cadrul
căruia activităţile agricole constituie principala sursă de venituri şi de ocupare a resurselor de
muncă. Declinul volumului de activităţi locale în ramurile de bază are consecinţe negative asupra
folosirii resurselor de muncă, asupra calităţii vieţii populaţiei şi a asigurării resurselor financiare
necesare realizării unor programe de modernizare a localităţii.
În cadrul localitaţii nu sunt satisfăcute posibilităţile de ocupare integrală a potenţialului
forţei de muncă, deplasările pentru exercitarea activităţii spre zona industrială Buzău sunt
numeroase şi determină menţinerea fenomenului de navetism.
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Conform datelor statistice raportate la jumătatea anului 2013 şi furnizate de Institutul
Judeţean de Statistică Buzău, populaţia activă a comunei ocupată pe piaţa muncii este de 1.193
persoane. Aceleaşi statistici evidenţiază şi un număr de 1.500 de pensionari la nivelul comunei
Padina.
Din totalul populaţiei, 36,48 % sunt pensionari. Forţa de muncă activă a comunei Padina, la
nivelul anului 2013, numără - în medie – 257 persoane, dintre care:
Număr mediu salariaţi în agricultură, silvicultură şi pescuit

140

Număr mediu salariaţi în morarit şi panificaţie

20

Număr mediu salariaţi în comerţ cu ridicata şi cu amanuntul, repararea
autovehiculelor şi motocicletelor/prestări servicii

29

Număr mediu salariaţi servicii poştale

3

Număr mediu salariaţi în adminstraţie publică şi apărare, asigurări sociale din
sistemul public

30

Număr mediu salariaţi în învăţământ

35

TOTAL

257

Sursa : Date furnizate de Direcţia Judeţeana de Statistică Buzău
b) Comerţ şi servicii
Zona comercială este reprezentată în satul de resedinţă de comună, fiind alcătuită din dotări
şi spaţii comerciale şi de alimentaţie publică cu caracter privat, dar acestea nu se constituie într-un
adevărat centru comercial. Nu există niciun târg amenajat, care să aibă o activitate cu caracter
regulat, având în vedere periodicitatea organizării de târguri în localităţi învecinate, localităţi cu
renume în acest sens. Spaţiul destinat pieţei, amplasat în satul de reşedinţă este folosit doar
ocazional de o foarte mică parte a locuitorilor pentru vânzarea legumelor şi a fructelor.
Analiza situaţiei existente la nivelul comunei a determinat autoritatea publică locală să ia în
considerare ca propunere pentru perioada imediat următoare includerea în Portofoliul de proiecte al
comunei Padina pentru perioada 2014 – 2020 a amenajării unei pieţe agroalimentare moderne
destinată facilitării comerţului cu legume, fructe şi alte produse agroalimentare.
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Serviciile sunt prezente în comuna Padina prin activităţi nu tocmai diversificate oferite
populaţiei: prelucrarea primară a produselor agricole (moară), prestări servicii pentru agricultură.
Conform datelor statistice raportate la jumatatea anului 2013 şi furnizate de Institutul
Judeţean de Statistică Buzău, la nivelul comunei Padina există un număr de 38 de agenţi economici,
din care: 2 în morărit şi panificaţie, 15 unităţi apicole şi 21 în comerţ şi servicii.

c) Turism
Pornind de la premisa că beneficiile economice ale industriei turistice sunt multiple şi de la
faptul că industria turistică generează un număr semnificativ de locuri de muncă (iar investițiile în
acest domeniu au o durată de amortizare relativ scurtă), economia locală ar trebui orientată către
aceste tendinţe, de dezvoltare a turismului.
Teritoriul judeţului Buzău dispune, el însăşi, de un potenţial turistic excepţional, potenţial ce
îi oferă toate “atuurile” dezvoltării în primul rând a localităților turistice, a infrastructurii edilitare şi
a serviciilor. Sectorul transporturilor și sectorul imobiliar sunt alte două ramuri importante ce ar
putea avea de câștigat prin dezvoltarea turismului. Turiștii creează o cerere suplimentară de servicii
și bunuri de consum, stimulând astfel sectorul terțiar al economiei (serviciile, comerțul, industriile
artizanale etc). Trebuie avute în vedere, de asemenea, avantajele indirecte obținute prin creșterea
vizibilității și a interesului pentru acele regiuni care înregistrează un mare aflux de turiști.
Pentru dezvoltarea turismului şi agroturismului zonal, la nivelul comunei Padina este
necesară asigurarea spaţiilor de cazare pentru turişti - construirea de pensiuni, moteluri, hoteluri,
case de vacanţă, camping-uri.
Motivațiile turiștilor sunt foarte diverse: unii turiști caută odihna și relaxarea, alții aventura,
unii turiști preferă natura, în timp ce alți turiști vor să descopere locuri noi sau sunt interesați de
obiectivele cultural-istorice sau de manifestările culturale.
Refacerea sănătății se numără de asemenea, printre motivațiile turistice frecvent întâlnite.
Există o segmentare destul de bine conturată a pieței turismului în funcție de caracteristici ale
turiștilor precum vârsta, situația familială, nivelul de instruire, nivelul veniturilor. Dacă tinerii
preferă turismul activ (turismul montan, turismul sportiv și cel de aventură) și optează pentru durate
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mai scurte ale sejurului, familiile cu copii se îndreaptă cu precădere spre turismul rural și cel
balnear. Vârstnicii sunt interesați îndeosebi de turismul balnear și într-o măsură ceva mai mică de
turismul cultural.
Fără a încerca o separare netă între formele de turism practicate la nivelul teritoriului
judeţului Buzău, considerăm utilă o analiză diferențiată a acestora. Din studiul de piaţă elaborat în
prezent a rezultat concluzia că formele de turism cu cel mai ridicat potențial de dezvoltare sunt:
turismul de sezon, turismul balnear, turismul cultural și turismul rural. Comuna Padina poate
valorifica în acest sens oportunitatea oferită de poziţionarea sa geografică, respectiv aceea că este
străbătuta de o principală cale de acces către zona Litoralului românesc.
Obiectivele turistice incluse în acest studiu nu au fost analizate doar la nivelul celor
identificate de pe teritoriul comunei Padina, ci au fost avute în vedere şi atracţii turistice din zone
complementare, menite să confere latura integrată a pachetelor turistice identificate.
În acest sens, se impune o abordare integrată a dezvoltării și creșterea interoperabilității
programelor vizând turismul cu programele de protecție a mediului, cu programele ce vizează
dezvoltarea rurală, cu cele din domeniul infrastructurii de transport, cu programele de dezvoltare a
resurselor umane și cu cele culturale.

2.3.6. Educaţie şi cultură
a) Învăţământ
La nivelul anului 2013, în comuna Padina funcţionează 3 unităţi de învăţământ (două
gradiniţe şi o şcoală gimnazială) care işi desfaşoară activitatea în clădiri proprii, unităţi care au fost
dotate şi reabilitate pentru a îndeplini condiţiile moderne din punct de vedere funcţional.
Încă din anul 2007 s-au demarat investiţii în acest sens, respectiv lucrări de reabilitare a
Şcolii nr. 1 cu clasele I – VIII din localitate, au început lucrările la construcţia Şcolii nr. 2 cu clasele
I - VIII, reconstrucţia Gradiniţei nr. 1 şi reabilitarea Gradiniţei nr. 2 cu fonduri din bugetul local,
toate acestea exprimând preocuparea continuă a conducerii administraţiei locale pentru
modernizarea şi dezvoltarea localităţii.
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Fig. 2 Grădiniţa cu program normal nr. 1, localitatea Padina, Judeţul Buzău

Tot în perioada 2007 -2013 s-a realizat şi construirea unei Săli de educaţie fizică şi sport la
Şcoala cu clasele I – VIII din comuna Padina ca proiect prioritar al administraţiei publice locale.
Reţeaua de învăţământ a comunei este redată în tabelul următor:
Învăţământ

Număr

Unităţi de învăţământ - total

4

Şcoli gimnaziale

Şcoala nr. 1 - unitate şcolară cu personalitate juridică

Şcoala nr. 2
Grădiniţe

Grădiniţa cu Program Normal nr. 1

Grădiniţa cu Program Normal nr. 2

2

2
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La nivelul comunei Padina în cele 2 grădiniţe figurează înscrişi un număr de 116 de copii,
conform datelor statistice judeţene, raportate la data de 31 decembrie 2013).
Fig. 3Şcoala nr. 1, localitatea Padina, Judeţul Buzău

În învăţământul primar şi gimnazial numarul de elevi înscrişi este de 356 de copii, dintre
care: 182 copii în învăţământul primar şi 174 copii în învăţământul gimnazial.
Din totalul de 472 de copii incluşi în aceste instituţii de învăţământ 229 sunt baieţi şi 243
fete, o proporţie destul de echilibrată.
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Fig. 4Şcoala nr. 1, localitatea Padina, Judeţul Buzău

Totalul personalului didactic din cadrul acestor unităţi de învăţământ înregistrat la nivelul
anului 2013 în comuna Padina este de 38 persoane, dintre care: personal didactic în învăţământ
preşcolar 6, personal didactic în învăţământ primar şi gimnazial 32, la care se adauga personalul
auxiliar şi cadrele nedidactice.
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Fig. 5 Grădiniţa cu program normal nr. 2, localitatea Padina, Judeţul Buzău

Unităţile şcolare de la nivelul comunei Padina deţin 23 sali de clasa şi cabinete şcolare, 2
laboratoare informatice şi 32 de PC-uri. Tot aici este amenajată şi o sală de sport funcţională, la
şcoala nr. 1 Padina.
În acest sens, autoritatea publică locală de la nivelul comunei Padina a considerat ca
prioritară includerea în Portofoliul de proiecte al comunei Padina pentru perioada 2014 – 2020 a
investiţiei ce vizează: amenajarea unei baze sportive moderne, echipate la standarde internaţionale.
Eligibilitatea acestor costuri de construire şi dotare a investiţiei în cadrul Fondurilor Structurale
2014-2020, oferă garanţia realizării acestei investiţii în perioada imediat următoare.
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Fig. 6Şcoala nr. 2, localitatea Padina, Judeţul Buzău

Serviciile educaţionale ale comunei sunt considerate foarte bune în comparaţie cu cele ale
altor comune de aceeaşi mărime. Un argument în acest sens îl constituie rezultatele obţinute de elevi
la diferite concursuri judeţene si naţionale, unde au primit numeroase premii şi diplome. În ultimii
ani, infrastructura majorităţii şcolilor a fost reabilitată, iar acest lucru s-a reflectat în creşterea
nivelului de educaţie al elevilor, în implementarea unui învăţământ desfăşurat la standarde moderne.

b) Cultură
În comuna Padina există 1 cămin cultural care funcţionează într-o clădire care necesită
lucrări de reabilitare şi modernizare în cadrul acestuia existând condiţii minimale pentru
desfaşurarea de activităţi cultural artistice.
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În acest sens, autoritatea publică locală de la nivelul comunei Padina a considerat ca
prioritară includerea în Portofoliul de proiecte al comunei Padina pentru perioada 2014 – 2020 a
investiţiei ce vizează: reabilitarea, modernizarea şi echiparea caminului cultural din localitate,
investiţie estimată la suma de 1.000.000 lei, proiect ce vizează şi extinderea spaţiului funcţional
(scene, culise etc). Un punct forte al acestei investiţii îl reprezintă partea de dotare modernă pentru
acest obiectiv (scaune, instalaţii de sonorizare etc) dar şi faptul că documentaţia tehnico-economică
se afla într-un stadiu foarte avansat, respectiv acela de realizare a Expertizei tehnice, a
Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie şi a Proiectului Tehnic. Lansarea surselor de
finanţare nerambursabile pentru perioada imediat următoare va face posibilă implementarea acestui
proiect în cel mai scurt timp.
c) Dotări socio-culturale
Locuitorii comunei Padina iubitori de cultura, păstrători de tradiţii şi obiceiuri vechi,
ancestrale; există aici un grup folcloric ce poarta vechiul nume al comunei – „Macoveiul“, distins
cu multe premii la concursurile de gen desfăşurate în ţară.
Spiritualitatea creştin-ortodoxă care este preponderentă în rândul locuitorilor comunei
Padina se manifestă în cele 3 biserici, dintre care se remarcă Biserica cu hramul “Sf. Nicolae”
ctitorita în anul 1837. Pe lângă aceasta la nivelul comunei Padina mai funcţionează Biserica cu
hramul “Sf. Ioan” precum şi Biserica cu hramul “Sf. Cuvioasa Paraschieva”, construită dupa anul
1989.
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Fig. 7 Biserica cu hramul “Sfântul Nicolae”, localitatea Padina, Judeţul Buzău
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Fig. 8 Biserica cu hramul “Sfântul Ioan”, localitatea Padina, Judeţul Buzău

72

“ Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Padina, judeţul Buzău

pentru perioada 2014-2020”

Fig. 9 Biserica cu hramul “Sfânta Cuvioasă Paraschieva”, localitatea Padina, Judeţul Buzău

Alte instituţii importante din comuna Padina: Primaria, Poliţia, Poşta.
În cadrul comunei Padina există un număr de 2 biblioteci (din care una este bibliotecă
şcolară) având, în total, un fond total de carte de 11.000 de volume. Datele de înregistrare ale
acesteia evidenţiază un numar de 178 cititori activi care frecventează sălile de lectură, la nivelul
anului 2013 şi un numar de 1.109 volume împrumutate. Bibliotecile sunt frecventate în special de
către elevii şcolilor generale.
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2.3.7 Satul şi locuinţa ţărănească tradiţională din comuna Padina
Satul constituie cea mai veche formă şi component al peisajului geografic din ţara noastră.
Din antichitate până în zilele noastre, el reprezintă prin însuşirile şi activităţile lui variate, aşezarea
umană dominantă. Deşi diferă ca formă, mărime sau construcţii, satele de pe întreg cuprinsul ţării
păstrează elemente comune, exprimate prin modul de organizare al gospodăriilor, al activităţilor
rurale etc. precum şi viaţa spirituală.
Alături de caracteristicile favorabile unei vieţi rurale stabile şi de manifestări multilaterale,
satele din ţara noastră şi-au menţinut unele elemente rezultate din însuşi procesul lor istoric de
formare mai puţin favorabile. În condiţiile date, satul românesc s-a diferenţiat puternic din punct de
vedere al organizării lui teritoriale, al gradului de concentrare sau dispersare a locuinţelor, al
fizionomiei, al confortului sau în general.
Necesitatea valorificării terenurilor, cerinţelor localizării şi asigurării securităţii colective au
generat anumite tipuri de aşezări şi de organizare a spaţiului.
Sub acest aspect, teritoriul ţării noastre conservă o gamă bogată de localităţi umane. De la
locuinţele în peşteri şi până la uriaşele blocuri de locuinţe din zilele noastre, casele românilor au
evoluat pe un lung drum. Locuinţele, aşezări le în general s-au transformat odată cu dezvoltarea
societăţii. Din orânduirea primitivă, de la peşteri oamenii au trecut la construirea unor locuinţe
simple, săpate în pământ, recunoscute astăzi prin bordeie şi colibe.
Procesul evoluţiei satelor până la forma în care le găsim astăzi este deosebit de complicat şi
uneori controversat.
Din cele mai vechi timpuri, s-au păstrat şi au ajuns până în vremurile noastre termenii de
bordei şi casă, folosiţi pentru locuinţele permanente şi cu funcţionalităţi bine conturate, precum şi
cei de stână, tarla, colibă, ş.a. care semnifica locuinţe de regulă sezoniere. Dintre acestea, cea mai
veche formă de locuinţă permanentă, mai mult sau mai puţin grupate, se pare ca este , "bordeiul". El
poate fi considerat ca forma cea mai convingătoare de adaptare la mediu a unei populaţii sedentare.
Desimea lor în câmpie a fost influenţată de lipsa lemnului de construcţie şi de cerinţele rezistenţei la
condiţiile climei specifice.
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Bordeiele au dominat pe moşiile marilor proprietari până la începutul celei de-a doua
jumătăţi a secolului al XIX-lea, câmpia din zona noastră. Aceasta a fost prima locuinţă stabilă a
câmpiei.
Casa a apărut mai târziu, în câmpie, la sfârşitul secolului al XIX-lea, fiind construită la
început din chirpici şi apoi din nuiele şi pământ, iar începând cu sfârşitul secolului al XIX-lea, dar
mai ales după primul război mondial şi din cărămidă.
În afară de locuinţe, care alcătuiesc punctul central al activităţii oamenilor din cele mai
vechi timpuri, au apărut ca necesare şi alte construcţii folosite sezonier sau temporar.
Cea mai veche locuinţă sezonieră prezentă pe întregul teritoriu al ţării este stâna. Dar stâna
nu este o aşezare ci o locuinţă. Ea cuprinde întregul loc pe care este instalată stâna şi dependinţele ei
(strunga, ţarcurile, bordeiul).
Târla este bine definită de dicţionar ca fiind , "un loc neîmprejmuit şi neacoperit unde se
odihnesc vitele sau oile în timpul păşunatului", mai este definita "stâna cu toate dependinţele ei"
(DEX,1975, pag.958). În Câmpia Română, deci şi în zona noastră, târlele au fost până la primul
război mondial nişte locuri în care iernau oierii, în special cei ardeleni veniţi în transhumanţă.
Aceste locuinţe sezoniere, după cum s-a mai amintit, au o mare semnificaţie, deoarece în secolul al
XIX-lea, în jurul a numeroase târle şi stâne s-au întemeiat cătune şi apoi sate.
Aşezările comunei Padina sunt de tip adunat, având un contur bine delimitat. Ele s-au
dezvoltat fie ca un punct central şi cu ramificaţii de-a lungul drumului principal fie în forme
poligonale mai mult sau mai puţin cu formă regulată.
După primul război mondial, în urma împroprietăriri din 1921, s-a accentuat tendinţa de
alungire pe lângă drum şi apoi pe uliţe perpendiculare pe acesta (noile vetre apărute în toate satele).
Casele comunei sunt dispuse de-a lungul reţelei de uliţe ce se întretaie în general rectangular
cu un centru în care s-au amplasat instituţiile administrative şi social-culturale. Sunt în general
lipsite de vegetaţie interioara, iar dispoziţia caselor este felurită, fiind despărţite prin curţi largi şi
chiar prin terenuri închise pentru cultură.
În această zonă, în condiţiile naturale specifice câmpiei, locuitorii s-au ocupat din cele mai
vechi timpuri de agricultură şi creşterea animalelor. Pe întinsele terenuri agricole, moşiile au
început încă din secolul al XVIII-lea, dar mai ales din secolul al XIX-lea să producă grâu pentru
schimb şi pentru vânzare, iar porumbul se cultiva pentru consumul propriu. Aceasta funcţie
cerealieră şi de creştere a animalelor s-a menţinut până astăzi şi se caracterizează prin menţinerea

75

“ Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Padina, judeţul Buzău

pentru perioada 2014-2020”

populaţiei agricole până la peste 85 % din cea activă şi o valoare a producţiei agricole de peste 95 %
din totalul producţiei globale a aşezării.
În perioada 1966-1990, funcţia de bază a satelor a fost tot agricultura, însă o bună parte din
populaţia activă (uneori peste 40 %), s-a integrat în fluxul activităţii industriale din oraşul Buzău şi
alte centre economice. Această parte a populaţiei active pendula între comună şi satele amintite,
încât acestea din urmă aveau într-o oarecare măsură, rol de cazare a forţei de muncă.
În ceea ce priveşte uneltele de muncă ce au fost folosite în agricultură, menţionăm prezenţa
din cele mai vechi timpuri pe acest teritoriu a plugului primitiv din lemn, apoi plugului de lemn cu
brăzdar şi cuţit de fier. Acestuia i se adaugă rariţa, prăşitoarea, grapa de mărăcini, sapa, secera,
coasa, grebla, unele dintre ele păstrându-se până in zilele noastre, altele fiind înlocuite de procesul
complex al mecanizării agriculturii. Specificăm că a existat şi o formă de treierare a grâului, orzului,
etc. cu ajutorul animalelor.
În structura gospodăriilor se remarcă prezenţa caselor aşezate la drum, iar construcţiile
anexe în continuarea acestora sau pe un şir paralel. Aceste construcţii anexe au fost şi mai sunt încă
formate din coşarele construite din scânduri pentru păstrarea porumbului, cu acoperiş în două ape,
din magazie pentru păstrat grâul la care se adaugă grajdul şi ţarcul oilor.
În secolul al XIX-lea, până la începutul secolului al XX-lea, grânele se păstrau în groapa de
bucate săpate în pământ şi apoi arse în interior.
În concluzie, comuna Padina îşi pot afirma originalitatea lor în context zonal prin
etnografice şi arhitecturale distincte.
a) Locuinţele tradiţionale
Casele din întreaga zonă Padina de azi, sunt lucrate din lemn (bârne si căpriori tăiaţi în
timpul iernii, curăţaţi de crengi si coajă), transportat din pădure, cioplit si îmbinat la încheieturile
pereţilor, în “coadă de rândunică” şi cuie de lemn. Acoperişul în 4 ape plane era făcut din scânduri
obţinute prin despicarea arborilor cu ajutorul toporului – de obicei plop sau fag – mai târziu acestea
fiind înlocuite cu sită sau şindrilă fixate în cuie de fier.
Locuintele din aceasta zonă de câmpie sunt mai mici la înălţime şi cu acoperişurile mai
plate, fiind astfel adaptate climei mai puţin ploioase şi cu curenţi mai puternici (vântul). Tipologia
este asemănătoare (locuinţelor de munte şi de deal), cu două încăperi situate de o parte şi de alta a
chilerului (sala) şi cu polata sau cu polăţi pe lungimea sau lăţimea casei.
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Pe faţă sau pe una dintre laturi, uneori pe amandouă, se află prispa închisă cu galerie sau
deschisă.
Temelia casei este din grinzi de lemn sprijinită pe câte o bucată (sau bucăţi) de piatră la
colţuri. Pereţii sunt ridicaţi pe furci şi umpluţi cu pământ prins în astereală sau din chirpici făcuţi
din pământ amestecat cu paie, turnaţi ăn forma, uscaţi şi apoi zidiţi. Peste pereţi se aşează
acoperişul. În zona lacurilor şi bălţilor, casele şi anexele erau acoperite cu stuf (rogoz) si care era un
izolant termic foarte eficient atât iarna, cât şi vara. Putem concluziona că amplasamentul,
dimensiunea, decorul şi calitatea materialelor de construcţie reflectau starea materială şi gustul
proprietarului comanditar.
Mobilierul: casele ţărăneşti din zona Padina au mobilier simplu, rezumandu-se numai la
necesar. În camera “de locuit” se găseşte obligatoriu o masă înaltă (de multe ori înfundată), un
dulap de perete, iar deasupra sobei cu plită se găsea un grătar cu poliţa pe care se prindeau vasele.
În cameră se află două – trei paturi după necesitatea familiei, aşezate în jurul pereţilor şi lăzi folosite
drept canapele pentru depozitare.
“Casa mare” este folositî pentru păstrarea lucrurilor “de zestre” şi pentru găzduirea unor
musafiri de seamă. De obicei nu are sobă, dar dacă se pune sobă aceasta era din zid, fără plită şi
lipită de peretele dinspre sală. În cameră se gasesc paturile, între ele o masa inalta, la capătul
paturilor cate o ladă de zestre, iar in colţul opus sobei, un cuier sau un dulap.
Sala (tinda) este camera de legătură între cele două camere şi exterior. Uneori tot din sală se
intră în polată din spatele casei. Aici se ţin hainele pentru lucru, apa, lemne, unelte şi o scară, pentru
că de aici se urcă în podul casei. Locuinţele din zona de campie au în sală o sobă mare cu plită
deschisă, care se alimenta cu paie şi coceni de porumb. Când soba de gasesşe în sală, camera de
locuit avea soba oarbă “fără gură”- fiind încalzită de fumul cald care venea din soba mare aflată în
tindă.
Decorarea casei, a camerelor se făcea, mai ales în trecut, cu tesături. Casa mare, mândria
familiei, avea pe paturi saltele de lână sau din paie acoperite cu cearceafuri din in (de obicei
decorate şi dantelate pe margini), peste care se puneau cergi (sau macaturi, mai târziu). Patul era
plin de perne cu decoruri variate.
Pereţii din jurul paturilor erau acoperiţi cu covoare sau păretar pe care se prindeau ştergare
frumos decorate. Pe peretele de răsărit se găsea o icoană care avea deasupra un ştergar prins “în
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fluture’. Icoana putea fi moştenită sau dar al naşilor de cununie. Icoana de casă nu se daruia, trebuia
să moară odată cu casa. Când se dărâma casa era lăsată sub dărâmături.
Podelele erau acoperite cu preşuri. În lăzile de zestre se păstrau hainele pentru nuntă sau
pentru înmormântare, perne, velinţe, cearceafuri, cergi, macate/macaturi etc.
În camera de locuit paturile aveau saltele de paie (sau foi), cearceafuri din in sau canepă
(după starea materialăa proprietarului) acoperite cu ţol sau macaturi. Pereţii din dreptul patului erau
acoperiţi cu tol sau păretare din macat.
În zona de câmpie a Buzăului, ţolul era făcut din înnădirea la mijloc a două preşuri ţesute în
casa “din cozi” (resturi de material rupte în fâşii, cusute între ele şi ţesute în război în două iţe).
Gospodina casei combina coadele, materialele după culori şi astfel aspectul general este unul
multicolor. Mesele erau acoperite cu feţe de masă ornamentate pe margine şi în mijloc cu tişlaifăre
(o bucată de pânză dreptunghiulară cu ornament bogat). Ferestrele aveau perdele din pânză simplă
pentru camera de stat şi cu ornamente bogate pentru “casa mare”. Pe pereţi se găseau ştergare şi,
bineînţeles, o icoană la care se punea busuioc, la Bobotează, salcie la Buna Vestire şi frunza de nuc
sau de tei la Înălţare. La implinirea anului, în preajma noii sărbători, aceste Frunze se ardeau şi
cenuşa se punea la flori.
b) Muncile tradiționale ale câmpului
Până la cooperativizarea agriculturii, în special până la cel de-al doilea război mondial,
fiecare locuitor, cu atelaje proprii (dacă avea) îşi lucra singur .pământul. În comun se folosea numai
islazul comunal.
Primăvara, de cum se topea zăpada, gospodarii începeau să-şi pregătească uneltele, cu
deosebire plugul. Îl curăţau de un unsoarea dată peste iarnă ca să nu ruginească, îşi ascuţeau fierul
(cuţitul) la fierarul satului, în aşa fel ca atunci când câmpul se va fi zvântat să nu piardă nici o clipă.
Şi când toate erau gata şi natura oferea condiţii prielnice, omul îşi punea plugul în căruţă, opincile
în picioare, îşi lua ceva de-ale gurii, puţină tărie şi pornea la treabă. Cât era ziua de mare, încălzit de
razele binefăcătoare şi mult aşteptate ale soarelui, cu mâinile întinse pe coarnele plugului îşi
îndemna boii sau caii pe brazdă; un om la brazdă începând de la marginea ogorului, un om la
cormană ca să nu se deniveleze locul şi să nu se facă şanţuri, în care ar putea bălti apa din
precipitaţii.
Semănatul cei mai mulţi îl făceau cu mâna. La păioase îşi lega pistelca de gât (o bucată de
pânză de sac în formă pătrată) un capăt îl ţinea cu mâna stângă iar cu dreapta împrăştia sămânţa. La
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porumb lucrarea era puţin mecanizată, de roata plugului care mergea pe brazdă se fixa o cutie
circulară din tablă care avea un orificiu reglabil prin care picau boabele pe brazdă, mai dese sau mai
rare, după voia agricultorului.
După semănat se borănea (fărâmiţa) arătura cu borana cu colţi de fier, apoi se grăpa cu
borana întoarsă sau cu grapa confecţionată din mărăcini, peste care se puneau, uneori şi nişte
greutăţi. În unele cazuri se urcau copiii, care aveau o mare plăcere. Cei care aveau, tăvălugeau
arătura cu un tăvălug gros din lemn, un utilaj de formă cilindrică, lucrare care avea rolul să lipească
sămânţa de sol, pentru a încolţi.
La prăşitoare buruoienile se răreau doar prin praşilă. După posibilităţi şi hărnicie: o praşilă,
două, trei.
Cositul a reprezentat dintotdeauna o lucrare de mare însemnătate şi de mare satisfacţie, când
recoltele promiteau producţii mari. Cei mai înstăriţi recoltau cu secerătoarea mecanică simplă, sau
cu secerătoare-legătoare trasă de animale. Dar majoritatea sătenilor coseau manual. Se sculau de
dimineaţă să cosească pe rouă să nu se risipească sămânţa din spice. Cositul era o treabă pe care n-o
putea face oricine. Cerea îndemânare şi forţă. Astfel, ori scuturai recolta, ori înfigeai coasa în
pământ. Începătorilor li se întâmpla destul de des.
După coasă urma legatul în snopi cu mohor verde, dar mai ales cu fire de grâu smulse de
dimineaţă, pe rouă. Legăturile se răsuceau cu îndemânare şi iuţeală numai de ei ştiute, de ele în
special, femeile, pentru că cel mai adesea bărbaţii coseau iar femeile legau şi strângeau în clăi, nişte
grămezi de snopi într-o formă de două linii încrucişate, dar deasupra se punea un snop sub formă de
"vârf'. Aceste clăi se numeau "jumătăţi". În clăi stăteau snopii până oamenii îşi făceau timp să
treiere. Treieratul se făcea fie pe arie, în curte, fie cu maşina de treierat (batoza) pusă în funcţiune
mai întâi de un motor cu aburi, iar mai târziu cu combustibil. Treieratul în curte, pe arie, se făcea
mai ales la orz, ovăz, mazăre şi fasole.
În centrul ei se înfigea un stâlp puternic numit steajăr de care se lega odgoru (priporul),
frânghie ce dirija mersul cailor înhămaţi la tăvălugul de piatră menit să zdrobească spicele.
Cu o seară înainte se stropea aria, se mătura bine se încărca cu recolta care urma să fie
treierată şi după ce o usca soarele începea treieratul. Cât era ziua de mare copii mânau caii în jurul
steajărului, răsucindu-se şi desfăcându-se se zeci şi sute de ori până spicele erau bine scuturate. Din
când în când se executa întorsul, treabă prin care se scoteau la suprafaţă spicele dedesubt care nu au
fost scuturate suficient.
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La batoză, treaba se lucra în echipă, numită "ceată". Se uneau prieteni şi rude pentru că era
nevoie de multe braţe de muncă. Care la cărat snopi, care la aruncat pe batoză (bărbaţii), cu o furcă
în două coarne, de lemn şi cu coadă lungă, alţii sus pe batoză la desfăcut snopii şi dirijaţi în batoză,
alţii la saci şi la fundul batozei (femei), pentru îndepărtat şi aranjat paiele în grămezi, pentru
"târâş",iar copiii, în culmea fericirii contribuiau la transportul "târâşului" cu caii la cât mai mare
distanţă şi cât mai grupate, pentru ca paiele să nu se amestece cu ale altora.
Mare atenţie au acordat bătrânii, bunicii şi străbunicii, păstrării cerealelor pentru un an sau
mai mulţi, întrucât nimeni nu ştia cum va fi vremea în anul viitor, pentru recolte.
Cerealele se păstrau în podul caselor, în camere nelocuite sau în gropi de bucate special
amenajate. Le săpau, adânc în formă de ventuză, se ardeau bine, ba se lipeau şi vărui au ca să
împiedice pătrunderea umezelii. Peste gropi se ridicau glugi de coceni sau căpiţe de paie în acelaşi
scop.
După primul război mondial, locul acestor gropi a fost luat de magazii din lemn special
construite şi de porumbare.
Aceste munci tradiţionale ale câmpul şi sunt astăzi amintiri sau mai bine zis "istorie".
c)Portul popular
Costumul ţărănesc este unul din domeniile cele mai vaste şi mai complexe ale culturii
populare româneşti. Portul popular tradiţional a avut în zona de câmpie a Buzăului o structură bine
definită cu forme întâlnite în toată Câmpia Română, el fiind determinat de ocupaţiile locuitorilor, de
anotimp, ocazii, vârstă etc.
Dintre elementele etnografice care se întrepătrund în zona din care face parte Padina, unul
singur rămâne distinct, acesta fiind portul popular din regiune. Acesta poate fi admirat în colecţiile
muzeale, el fiind utilizat mai mult în cadrul sărbătorilor. La origini, modelul de costum popular
buzoian este înrudit cu cel din portul populaţiei dacice.
Costumul femeiesc2 se încadrează în tipologia costumului cu fotă. Se compune din maramă,
cămaşă (ie), ilic, fotă, poale, brâu, bête, încălţaminte. Portul femeiesc se compunea practic din două
costume: unul de lucru şi unul de sărbătoare. Cel de lucru era simplu, fără ornamente iar cel de

2

Didina Costanda, Biblioteca Judeţeana Buzău - http://www.turismbuzau.ro/component/content/article/166.html
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sărbătoare era frumos ornamentat, cu diverse motive, specific zonei. Femeia împletea părul în două
coade, strânse la ceafă.
Marama din borangic se lega în diverse forme. Cămaşa încreţită la gât era cea mai frecventă,
cămaşa dreaptă din borangic aparând mai mult în zonele de câmpie. Iile costumului popular
păstrează elementele dacice şi sunt împodobite cu elemente din natură: plante, păsări. O altă
componentă a ansamblului vestimentar femeiesc o reprezintă “fota”, numită “strecătoare cu fond
negru, de dimensiuni mari, încreţită la spate. Fota din Padina este unică prin organizarea decorului
pe căpătâiele cu fond roşu, folosirea lânicii policrome şi a firului strălucitor metalic pentru
alesăturile ce împodobesc extremităţile şi poala de la spate, ca un specific local al Buzăului.
Poalele se îmbrăcau sub fotă. Motivul ornamental care se observa mai jos decât fota era
cusut şi ornamentat în zona Padina cu cosţişori croşetaţi. Betele care erau ţesute în patru iţe, se
leagă peste fotă în zona brâului. Betele din Buzău, înguste, sunt alese în motive de şerpi, ochiuri,
berbec. La capete au canafi.
În trecut, costumul popular femeiesc din zona Padina se caracteriza prin simplitate şi
armonie, atât în ceea ce priveşte forma, cât şi ornamentica şi cromatica.
Cămaşa, sau ia era de cele mai multe ori dreaptă şi lungă (în special cea de lucru) şi era
croită dintr-o singură bucată de ţesătură care acoperea faţa şi spatele, prevăzută cu o deschizătură la
gât ce se prelungea pe piept. Mânecile, drepte ca o linie, erau formate dintr-un lat de pânză şi prinse
din umăr. Diferitele variante ale cămăşii erau susţinute de elemente secundare: modul de susţinere
în jurul gâtului (cu bentiţă sau cu încreţire simplă).
Fota era purtată peste poalele cămăşii. Uneori se purta şi "androcul" fustă creaţă din ţesătură
de lână, cu şiruri de alesături cu margine de catifea la poale. În timpul iernii femeile purtau haine
scurte din stofă groasă. de lână brună sau albă.
Costumul Bărbătesc se compune din pălărie, cămaşă, cioareci (ismene), brâu, bete, curea şi
încălţaminte. “Căciula cu fund” este de format rotund. Pălăria nu are un specific local. Cămaşa
bărbătească, chiar şi cea de tip vechi, este ornamentată cu deosebită atenţie. În zonele de nord,
gulerul cusut policrom.
Cioarecii sunt creţi pe picior (iţari) dacă sunt subţiri, cei groşi fiind drepţi. Brâul costumului
bărbătesc din zona este deosebit de fastuos. În zona Padina brâiele roşii sau albastre sunt purtate cu
o curea ornamentată cu ţinte de cositor.
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În trecut, portul popular bărbătesc avea şi el o structură simplă.
Cămaşa era şi ea simplă din umăr. În general se remarcau broderiile albe pe fondul alb al
pânzei. Uneori, se purtau veste simple din dimie de culoare închisă.
Copiii purtau şi ei aceeaşi îmbrăcăminte ca şi oamenii mari, aceleaşi piese, numai reduse ca
dimensiune.
În general, îmbrăcămintea pentru lucru era mai simplă, mai puţin ornamentată. Existau chiar
şi piese de port popular confecţionate special pentru lucru: pentru munca la câmp cămăşile aveau o
croială mai largă decât cele pentru sărbătoare, lucrate din pânză de bumbac.

d) Colindele
Dintotdeauna iarna a avut farmecul ei, cu sărbători alese, cu colinde care începeau cu "Bună
dimineaţa!" şi se sfârşeau la Sfântul Ion. Cete de copii cu trăistuţa de gât veneau cu colindul din
casă în casă, urându-le oamenilor viaţă lungă şi îmbelşugată şi un an mai bun pentru fiecare
membru al familiei. Iar dacă familia respectivă mai avea în casă şi o fată numai bună de măritat,
atunci să te ţii cu musafirii şi colindătorii care parcă nu se mai sfârşeau.
e) Datini şi obiceiuri
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 (pluguşorul, sorcova), Boboteaza, Paştele, Rusaliile. Acestea oferă un
spectacol impresionant, la realizarea căruia îşi dau concursul muzica, dansul, poezia, reprezentările
plastice, gestica şi voia bună.
Obiceiuri de Crăciun şi Anul Nou
Frumuseţea iernii, mirosul sărbătorilor erau aduse de Sfântul Nicolae, când copiii mergeau
din gospodărie în gospodărie cu "Steaua sus răsare". Oamenii îi primeau şi le dăruia fiecare ce avea.
Săptămânile curgeau repede şi venea ajunul. Cetele de copii se regrupau din nou şi colindau pe la
casele locuitorilor. Erau dăruiţi cu nuci, covrigi, mere sau gogoşele calde, iar glasurile copiilor se
auzeau ca un canon de nespusă frumuseţe. Cetele care erau prin vecini erau la începutul colindului,
iar alţii pe la mijloc sau la sfârşit şi cântecul se auzea neîntrerupt deasupra satului.
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Şi astăzi se mai spun colinde, dar parcă nu mai au farmecul din deceniul trecut. Oamenii
dăruiesc copiilor şi bani ori portocale.
În ajunul Anului Nou veneau de cu zori copii cei mici. În jurul prânzului veneau băieţii
mari, de şcoală ca apoi după-amiază să apară flăcăii de horă cu plug cu boi, cu brad împodobit la
plug şi bice groase împletite din cânepă care pocneau mai frumos decât pocnitorile din ziua de
astăzi. Urătorii se îmbrăcau în cămăşi lungi cusute cu amici strânse la brâu cu triicolor sau brâu de
lână roşu. Şi elevii de liceu porneau cu astfel de plug. Colindau tot satul şi seara târziu "spărgeau
plugul" la unul dintre ei cu masă mare şi veselie. După flăcăi urmau seara târziu oamenii mari,
căsătoriţi, care mergeau cu "plugul ăl mare". Cu plugul mare nu se mergea decât la cei mai
gospodari oameni din sat. Erau singurii care primeau bani pentru colindă. Una dintre colindele
specifice Anului Nou este Plugușorul.
De Crăciun, de la biserică se venea în mare grabă acasă la sărmăluţe şi la toate cele pregătite
de fiecare în propria sa gospodpărie. Era ziua cea mai liniştită, nu se făceau vizite, pentru ca mai
apoi să înceapă sărbătoarea sfinţilor Ştefan şi în ianuarie Ioan.
Semănatul este un obicei agrar structurat după modelul colindelor şi practicat de copii în
dimineaţa zilei de Anul Nou, după încheierea "Pluguşorului". Colindătorii (băieţi şi fete) purtând
traiste de gât încărcate cu seminţe de grâu, secară, orz, ovăz, mai rar cu porumb, intră în case,
aruncă boabe cu mâna, imitând semănatul pe ogor şi urează gazdelor sănătate şi roade bogate. Ei
sunt răsplătiţi cu mere, colaci sau bani. După plecarea lor, gospodinele adună seminţele şi le duc în
grajdul vitelor pentru ca acestea să le mănânce şi să fie sănătoase peste an.
În prima zi a Anului Nou se umbla cu "Vasâlca" şi "Sorcova". Se aşeza un cap de porc pe o
tipsie se împodobea în fel şi chip şi se cânta un colind special pentru Sfântul Vasile. De aproape 50
de ani acest obicei nu se mai respectă întru-totul.
Cu "Sorcova" veneau şi vin numai copiii mici. Petrecerile se ţineau în lanţ.

Obiceiuri specifice de Anul Nou
Străchinile. În noaptea de Anul Nou se adunau mai mulţi băieţi şi fete la una dintre ele spre
a petrece împreună. Masa se punea într-o cameră, în timp ce în altă cameră mama fetei gazdă aşeza
pe o masă atâtea străchini câţi tineri erau în casă. Sub fiecare strachină se punea câte un obiect
(pieptene, oglindă, pâine, grâu, bani, ardei, tăciune, sare etc.). După ce serveau ceva la masă şi mai
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petreceau un timp, fetele şi băieţii erau chemaţi ca să-şi aleagă fiecare câte o strachină. Atunci îşi
întorceau strachina cu gura în sus şi puneau obiectul găsit în ea. După care, spre hazul tuturor se
făcea tălmăcirea, adică explicarea semnificaţiei fiecărui obiect găsit, legată de felul cum va fi
persoana cu care se va căsători fiecare sau de cât de bun îi va fi anul. Astfel, cine găsea pieptenele
se spunea că va avea parte de un soţ colţos, cine a găsit un cărbune - un soţ sau o soţie brunet sau
brunetă, ori morocănoasă, cine a găsit sare - sărac, păr - urât, păros, pâine - bun, bogat, oglindă mândru, frumos, ardei - iute, focos, bani - bogat, avar etc.
Oglinda. Fetele se despleteau şi se aşezau între două oglinzi într-o cameră întunecoasă.
Stăteau aşa mai mult timp încercând să vadă ceva în oglindă, sau cum spuneau - încercând să
zărească chipul viitorului soţ. Tot ce observau în oglindă pentru ele era strâns legat de viaţa lor în
viitor când de fapt numai frica le convingea că au văzut ceva.
Vremea îi preocupa pe oamenii satului - Pentru a-şi da seama care lună a anului va fi mai
ploioasă, femeile alegeau douăsprezece foi de ceapă bune (partea albă, cărnoasă), puneau puţină
sare în fiecare şi le lăsau afară puse în ordinea lunilor anu¬ui până în dimineaţa Anului Nou.
Dimineaţa se uitau să vadă care s-a umezit şi care nu. Cele în care sarea se topise reprezentau lunile
ploioase, iar celelalte erau secetoase.
Tot în noaptea de revelion oamenii aveau şi mai au şi astăzi obiceiul ca să lase lampa ori
becurile aprinse. O veche credinţă este că anul care începe va fi luminos şi spornic pentru familie
dacă în noaptea de Anul Nou vor ţine lampa aprinsă până la ziuă şi din acest motiv se lasă o lampă
aprinsă, sau măcar un bec aprins toată noaptea.
Se mai spune că de Anul Nou este bine să bei numai vin roşu, ca să-ţi reînnoieşti sângele,
frânghia de rufe să nu fie atârnată în podul casei de la Crăciun la Anul Nou, iar fetele nemăritate,
dacă deschid poarta dis de dimineaţă se vor mărita în acel an.
De Boboteaza 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.
Sărbătorile treceau şi totul revenea la normal până în apropierea Paştilor. Atunci majoritatea
copiilor reveneau de pe la şcoli în casa părintească. "Când ajungeam acasă în vacanţa de Paşti
coboram din căruţă şi luam toate camerele la rând la controlat. Mama, toamna şi primăvara făcea
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curăţenie mare în toată casa, se vărui a, se vopsea şi de fiecare dată lucrurile se schimbau de la locul
lor, altfel nu considera că a făcut curăţenie.
Aveam o săptămână de Denii la care ne duceam cu regularitate. ne adunam toţi elevii din sat
şi ne duceam la biserică", îşi aminteşte prof. Gheorghe Vasile (fost director al Căminului cultural
din localitate şi iniţiator al grupului de dansuri bătrâneşti din comună). Şi cel mai frumos spune că ia rămas în minte Vinerea Mare, cu prohodul pe care-l cântau în cete. Când ieşeau seara să dea
înconjurul bisericii în mirosul pomilor înfloriţi cântau din tot sufletul "mergi la cer şi te aşează
lângă Tatăl Creator".
"Acum când aud cântându-se în Vinerea Mare mă podidesc lacrimile şi simt mereu mirosul
de pomi înfloriţi şi de zambile", îşi mai aminteşte prof. Gheorghe Vasile.
După Prohod, lumea mergea la cimitir se aprindeau lumânări la morminte şi se boceau
morţii cu glas tare. Era un vaiet, o rugă de iertare care se ridica în noapte în văzduhul înmiresmat şi
patimile Mântuitorului copleşeau sufletele de la mic la mare. Sâmbăta se aşternea liniştea peste sat,
parcă aşteptând bucuria de a doua zi a Învierii. Tot atunci exista un obicei printre oamenii din sat,
care în unele case se mai păstrează şi astăzi.
De Paşti copiii, tinerii şi chiar şi cei în vârstă se înnoiau din cap până în picioare cu haine
noi. Cei mici mergeau de dimineaţă la biserică, de mâna bunicilor.
Tot atunci, de Paşti se făcea în sat un fel de bâlci cu roată şi cu lanţuri în care învârteau
flăcăii fetele. La hora de Paşti era o plăcere să asişti. Fetele veneau în rochii noi şi după pri¬etenii şi
le lucrau la fel. Era ziua când se scoteau fetele şi flăcăii la horă.
De Paşte, 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: Sa 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: Sa fiu mândru/ă şi
curat(ă) ca argintul şi vazut(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
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la horă. 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 în unele locuri 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 Padina sau din alte
comune.
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 pelinul uscat pus sub
pernă.
Obiceiuri legate de naşterea copiilor. Încă înainte de a se naşte copilul, acestuia i se caută
un naş, de obicei fiind acela care i-a cununat pe părinţi. Se mai obişnuieşte şi astăzi ca pruncul odată
venit pe lume se poarte numele naşului sau unul din numele existente în familia naşului.
În ziua fixată pentru botez, naşa se duce la fină cu tot trusoul necesar unui nou-născut (de
culoare bleu pentru băieţi, roz - pentru fete, alb pentru ambele sexe).
Naşa întinde pe pat tot ce trebuie şi înfaşă copilul.

86

“ Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Padina, judeţul Buzău

pentru perioada 2014-2020”

Mama aşterne pe jos o cuvertură, iar naşa pune sub ea câţiva lei, apoi pune copilul pe
cuvertură, face trei mătănii, ia copilul de jos iar cei prezenţi îi urează: "Să-ţi trăiască, cumătră
mare!". După aceea se pleacă la biserică. Naşa ia cu dânsa o lumânare specială de botez, împodobită
cu flori, de care leagă o bucată frumoasă de pânză sau de mătase (numită cijmă), din care, mai
târziu i se poate confecţiona copilului ceva.
După o scurtă slujbă religioasă, la care asistă puţine persoane, dacă nu este vreo sărbătoare,
naşa se întoarce acasă cu proaspăt creştinatul. Astăzi, acest ritual este făcut de toată familia naşei
sau naşului şi nu numai de o singură persoană, la slujbă participând toţi prietenii, rudele ori
apropiaţii familiilor care botează.
Întorşi acasă, cumătra-mare (naşa) îi întinde mamei copilului, zicându-i: "Să ne trăiască
finul (fina)!" Înainte de a se aşeza lumea la masă, fina ia un şervet (prosop) şi un colac pe care le dă
naşului, împreună cu un cadou.
A doua zi după cumetrie de face scăldătoarea, petrecere la care se adună numai femei. Naşa
pregăteşte alte lucruri de îmbrăcat şi înfăşat (scutece, tichie, cămăşuţă, faşă etc.) pune o albioară în
mijlocul camerei în care se face scăldătoarea, în care se toarnă apă caldă şi se pun diferite obiecte
care au menirea să-și aducă copilului fericire, sănătate, bogăţie etc (fulgi, ulei, bani, zahăr).
Cumătra ia lumânare a de botez şi închină cu ea apa, apoi dezbracă copilul, îl unge cu ulei fiert pe la
încheieturi (făcânduș-i şi un masaj uşor) îi pune copilului ceva dulce în gură sau îi dă pe buze
(miere) ca să fie dulce şi cuminte când va fi mare, apoi îl scaldă, îl şterge şi îl înfaşă, toate acestea în
prezenţa tuturor. După aceea îl dă finei zicându-i: "Să trăiască al mei fin şi-al lui Dumnezeu
creştin!".
Fina îi toarnă naşei apă (de două ori câte puţină iar a treia oară toată cana), îi dă un şervet să
se şteargă apoi îi dă altul frumos în dar după care toată lumea se aşează la masă. Primul păhăruţ de
ţuică se bea până la fund pentru că se spune că aşa nu-i vor curge copilului urechile. După masă
toate femeile prezente o conduceau pe cumătra-mare acasă. Alaiul era foarte zgomotos. Şi la
cumătra-mare acasă avea loc o mică petrecere şi vai de bărbaţii aflaţi prin preajmă. Cu greu scăpau
din mâinile femeilor nescărmănaţi. Glumele se ţineau lanţ până seara târziu.
În sat, legăturile acestea între naşi şi fini erau şi sunt foarte strânse, finii respectându-i
aproape la fel ca pe părinţii lor. La sărbători, naşii ofereau finilor diferite obiecte: străchini, farfurii
etc. - la Moşi şi la Sâmbăta Morţilor (în Postul Paştelui) şi obiecte de mobilier (de obicei o masă cu
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două scaune) însoţite obligatoriu de o lampă, o căldare şi alte lucruri, după cununie. Astăzi aceste
obiceiuri nu se mai practică decât foarte, foarte rar, dar oamenii le cunosc totuşi.
La rândul lor la toate sărbătorile mari, dar mai ales la Crăciun şi la Paşti, finii se duceau la
naşi cu plocoane (azi cadouri, daruri), atunci fiind vorba de cozonaci, plăcinte, băuturi, colaci, etc.)
La Padina exista obiceiul ca, îndată ce tânăra mamă s-a restabilit după naştere, toate rudele
şi prietenele să se ducă la ea cu plocoane. Pentru mamă duceau tot felul de bunătăţi de ordin
alimentar, iar pentru nou-născut - obiecte de îmbrăcăminte.
Chiar dacă acum suntem în era informaţiei, când multe întrebări ale viitorilor părinţi îşi pot
găsi răspunsurile mult mai uşor decât alte dăţi, mai trebuie spus că legat de copil mai sunt şi alte
obiceiuri legate de încercările care se fac pentru aflarea sexului copilului ce va veni pe lume, acum
pe cale de dispariţie.
De exemplu i se dădea femeii însărcinate un ac de care ea avea nevoie pentru a coase ceva.
Dacă îl apuca de vârf se spunea că va naşte băiat, dacă îl apuca de partea cu urechea - copilul va fi
fetiţă.
Un alt exemplu: i se punea viitoarei mame sare pe păr, fără ca ea să observe. După aceea
dacă primul gest pe care îl va face este acela de a se şterge la gură - sigur va naşte o fetiţă, dacă va
duce mâna la nas - va avea un băiat.
Multă vreme, chiar şi acum, la Padina exista obiceiul peţitului. În cazul că părinţii fetei sau
băiatului nu erau de acord cu partenerul ales, aceştia luat decizia de a fugii împreună, adică de a
cere găzduire unei rude apropiate ca să stea o perioadă acolo până se limpezeau lucrurile. Puşi în
faţa unui fapt împlinit, părinţii nu se mai puteau împotrivi căsătoriei.
Iată cum decurge ritualurile nunţii:
Cu o zi înainte, seara băieţii şi fetele se adună acasă la mire ca să-l bărbierească şi să
împodobească brazii. Lăutarii cântă un cântec special:
"Foaie verde mugurel,/Ginerică, ginerel/Roagă-te de bărbier, /Să-ţi mai lase un firicel
(bis)/Să te fuduleşti cu el./Să-l lase sub bărbişoară, /Să fii băiat şi la vară. /Bine mai trăiam
flăcău,/Că-ncălecam calul meu, /Şi mergeam unde vream eu/Şi când şuieram odată, /Se strângeau
fetele roată,/Dar acuma mă-nsurai /Şi fetele le uitai./De mâine cu bărbaţii/Las' că-i bine şinsurat,/Că ştiu sara un' să trag,/La periniţă şi pat, /La gură de sărutat /La nevestica cu drag./Trag
la nevestica mea /Că mi-o sărut când oi vrea /Nu mai tremur pe la porţi /Să mă latre câinii toţi /Să
mă facă lumea hoţ”.
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Veselia tinerilor era fără margini şi se distrau astfel până noaptea târziu.
A doua zi de dimineaţă, la mire, la mireasă şi la nunul mare vin invitaţii, poftiţi din ajun cu
plosca cu vin.
Aproape de prânz, mirele însoţit de invitaţii săi şi de lăutari vin la nuni. Aici sunt primiţi cu
vin şi cu pişcoturi sau cu diferite dulciuri, după care pleacă împreună cu toţii la casa miresei. În casă
nu intrau decât băieţii şi fetele, ceilalţi rămânând în curte unde se încinge dansul (hora). În acest
timp mireasa însoţită de tineri şi lăutari aduce apă. Lăutarii cântă alt cântec:
"Foaie verde şi-o alună / Hai mireasă la fântână,/ Cu găleţile în mână,/ Ca s-aducem apă
bună./ Săriţi fete şi-alergaţi/ Haideţi, fete apucaţi/ O cană de apă sfântă / Ca să faceţi şi voi nuntă".
Apa trebuia luată de la a treia fântână de la casa ei, cu condiţia ca acolo să fie "casă bună"
(adică să nu fie văduv stăpâl1ul casei). Mireasa aducea apa acasă şi aşeza căldarea în mijlocul horei.
Se dansează puţin în jurul ei, apoi mireasa, îm¬preună cu însoţitorul (o rudă foarte apropiată, un
văr) varsă apa în cele patru vânturi. Mireasa intră apoi în casă şi pune flori şi batiste în pieptul
tineretului. Abia după aceea o rudă a miresei (de obicei o fină) îl pofteşte în casă pe mire, pe nuni şi
pe invitaţii lor.
La Padina s-a pierdut tradiţia oraţiilor de nuntă. Miresele şi nunii, împreună cu ceilalţi gustă
pe rând din păhăruţele cu ţuică şi din dulciurile cu care sunt întâmpinaţi. Li se prind şi lor în piept
flori de nuntă (cocarde) apoi tot alaiul pleacă la cununia religioasă, cea civilă făcându-se la primărie
ceva mai devreme în aceeaşi zi sau cu câteva zile în urmă.
La plecarea miresei din casă se cântă cunoscutul cântec de despărţire:
"Ia-ţi mireasă ziua bună,/ De la tată, de la mumă,/ De la fraţi, de la surori,/ De la grădina
de flori./ Înfloriţi, înfloriţi, înfloriţi,/ Că mie nu-mi trebuiţi/ Mie, când îmi trebuia/ Voi atuncea
îmboboceaţi./ Căci mila de la părinţi/ Anevoie o mai uiţi./ Că milă de la bărbat / Ca propteaua de
la gard/ Până ieri cu fetele,/ Mâine cu nevestele,/ Mâine cu nevestele/ Poimâine cu babele”.
După cununie se întorc tot la mireasă acasă unde îi aşteaptă masa întinsă. Se mănâncă şi se
bea bine până seara. spre seară toţi nuntaşii ies în curte şi se joacă "Nuneasca". Lăutarii stau în
centrul horei şi cântă cântecul respectiv. dacă au şi un "gurist" (solist vocal) acesta cântă:
"Haide, haide, nune mare,/ Că dă soarele de vale. / Hai să scoatem hora-afară,/ Că acu se
face seară. / Hai să scoatem mireasa / Şi săjucăm «Nuneasca»./ Ce mai lună luminoasă! / Ce mai
mireasă frumoasă!/ Ce mai soare luminos! / Ce mai ginere frumos! / Şi ce casă luminată! / Şi ce
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masă încărcată!/ Să-ţi trăiască nune mare/ Finişorii dumitale! / Şi să ai parte de ei / Şi la anu' să ai
trei!”
În acest timp, mama miresei şi câteva rude ale ei pun invitaţilor din partea din miresei şi
celor care vin din partea mirelui ştergare frumoase ţesute în casă şi brodate cu multă migală, sau
după ultima "modă" cumpărate. Şi mama mirelui împreună cu o rudă-două pun ştergare invitaţilor
ei.
După "Nunească", nunta se mută la casa mirelui (sau după cum este organizat totul la
Căminul cultural). Înainte ca nunta să intre în casa mirelui sau la un local anume, mireasa aruncă o
pâine ruptă în patru bucăţi în cele patru zări. Se face acest lucru pentru ca, în orice parte ar pleca
mirele cu mireasa să aibă parte numai de bogăţie. Şi se mai zice că este bine ca toată lumea prezentă
să guste din pâinea respectivă.
În faţa casei, pe două scaune, se aşează socrul-mare şi nunul-mare cărora mireasa le toarnă
apă să se spele pe mâini, apoi le sărută mâna şi le pune după gât un şervet foarte frumos. u¬nii, mai
şugubeţi încercă să le dea de lucru celor doi aruncându-le peste mâini cenuşă, funingine, ţărână, ca
să se prelungească spălatul, spre hazul tuturor.
Apoi mireasa urcă în pragul casei mirelui, de unde este trasă în casă cu ajutorul unui şervet
de către soacra mare, care-i urează tinerei nurori: "Bine ai venit în casa noastră!".
La întâlnirea celor două soacre, dacă lăutarii cunosc cântecul care se cuvine a fi cântat acum,
îl cântă cam aşa: "La puţul cu zalele,/ Hai, hai, mireasă, hai!/ Se-ntâlniră soacrele/ Hai, hai,
mireasă, hai!/ Se luară şi se pupară / Şi cu drag se-mbrăţişară./ Duminică pe la trei/ Hai, hai,
mireasă, hai!/ Văzurăm doi porumbei / Hai, hai, mireasă, hai!/ Dar nu fură porumbei/ Hai, hai,
mireasă, hai!/ Ci fură doi tinerei./ Ieşi afară soarcă-mare/ C-o sticlă de rachiu tare./ Amândouă sănchinăm,/ Dacă vrei noră să-ţi dăm./ Soacră bătătura ta, /Cine ţi-o mai mătura?/ Cocoşul cu aripa/
Rândunica cu pana./ Vale, vale şi iar vale,/ Cum ai să rămâi de jale/ Fără glas de fată mare/ Fără
voinicel călare./ Busuioc verde frumos/ Rămâi taică, sănătos! / Rămâi maică sănătoasă,/ Că ei mă
duc să-mi fac casă!"
Se mai practică încă obiceiul ca la plecarea miresei din casă să i se încarce toată zestrea întro căruţă, cât mai la vedere ca să fie dusă la noua ei casă, a mirelui. Ea este însoţită de câteva femei
care se suie în căruţă şi fluturând o sticlă de vin chiuie tot drumul.
După ce se epuizează şi momentul întâlnirii celor două soacre, toată lumea este poftită la
masă. Se mănâncă şi se bea bine, dar mai ales se glumeşte şi se râde mult. În sat este obiceiul ca

90

“ Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Padina, judeţul Buzău

pentru perioada 2014-2020”

femeile să mănânce despărţite de bărbaţi, în camere separate sau la mese deosebite. Nu-l mai
păstrează însă toţi. După această masă invitaţii miresei se retrag acasă la ea, lăsând o familie
reprezentantă. Ceilalţi nuntaşi rămân pe loc şi dansează până în zori când se pune masa mare (cea
"de dar"). Unii pleacă acasă puţin să se odihnească şi se întorc abia la masa "de dar", care este cea
mai importantă.
Darul este strâns de lăutari care fac glume mai mult sau mai puţin reuşite pe seama
zgârceniei unor invitaţi. Fiecăruia care a dăruit tânăra familie cu ceva, pe măsura posibilităţilor
(bani, cadouri, animale, porumb, grâu) i se cântă "Mulţi ani trăiască!"
Cam în acelaşi timp are loc o masă "de dar" şi în casa miresei, prezidată de o rudă foarte
apropiată a mirelui (unchi, de obicei). Darul este adus apoi tot la mire de acest reprezentant şi de o
rudă a miresei. Nunii primesc din partea miresei frumoase daruri şi valoroase. După masa de dar
începe din nou jocul. Lăutarii cântă: "Foaie verde siminoc,/ Ia sculaţi feciori la joc,/ Şi jucaţi o horă
bună/ La socri pe bătătură./ Ia sculaţi meseni, sculaţi! / V-ajunge de când mâncaţi/ Lingurile le-aţi
tocit/ Bucatele le-aţi sfârşit./ O cumnăţică frumoasă/ Să strângă de la masă/ Iar noi, acum,
împreună, / Să facem o horă bună/ Că aşa s-a pomenit / De când lumea s-a urzit!"
Se pregăteşte apoi un alt moment solemn, despodobirea miresei de straiele speciale şi
îmbrăcarea ei cu hainele pe care le poartă o tânără nevastă. Acest lucru îl face nuna-mare şi câteva
ajutoare. Înainte ca mireasa să fie despodobită de straie, dimineaţa mireasa aruncă buchetul de flori
unui grup de fete care au însoţit-o la nuntă.
Fata care prinde buchetul, se zice că se va căsători cel mai repede. Acest gest simbolizează
de fapt despărţirea fetei de feciorie şi trecerea ei în rândul femeilor.
Imediat după aceea urmează "legatul miresei", adică naşa îi dă jos voalul de pe cap şi o
îmbracă cu haine obişnuite. Mireasa are deja pregătită din timp o rochie (cumpărată de mire), iar
nuna adaugă o basma, o eşarfă, cercei, mărgele, farduri etc . Se aşează în mijlocul camerei un scaun
pe care se pune o pernă, în faţa unei oglinzi. De o parte şi de alta sunt lumânările de la nuntă. Toate
femeile şi fetele prezente se strâng în jurul miresei, bărbaţii văzându-şi de ale lor. Lăutarii cântă un
cântec trist care face pe multe femei să lăcrimeze, aducându-şi aminte de acelaşi eveni¬ment din
viaţa lor. Pe fete le animă curiozitatea. Se cântă: "Mireasă, dragă mireasă, / Ia mai uită-te prin
casă/ Şi vezi unde-i oglinda/ Că-ţi ia naşa beteala!/ Puneţi busuioc la grindă/ Şi pelinaş la oglindă/
Pune busuioc la prag / Că ţi-ai luat ce ţi-a fost drag./ Leagă-ţi capul fără teamă/ C-o basma sau c-
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o năframă/ C-o năframă sau basma / Că pleci de la maică-ta,/ Maică-ta nu te dădea, /Dar te-ai dus
tu singurea”.
După ce naşa a împodobit pe mireasă ca viitoare nevastă, unele din fetele prezente se
împodobesc în faţa oglinzii cu voalul miresei ca să vadă cum vor arăta şi ele când se vor căsători. Se
face apoi o horă mare în care se prind numai femeile şi fetele. Cineva se plimbă prin faţa lor
oferindu-le păhăruţe cu ţuică îndulcită şi bomboane. La sfârşit toate pun pe tavă câţiva bani cu care
mireasa să-ţi cumpere "găteli" şi farduri.
Toţi cei prezenţi îşi îndreaptă apoi atenţia spre naşi.
Nunul este îmbrăcat cu cămaşă primită (uneori şi nuna), iar acesteia din urmă i se pune
sovanul (un material de rochie), sunt ridicaţi pe braţe în sus şi nu li se dă drumul până nu promit
ceva de băut. Se îndreaptă apoi cu toţii spre casa nunilor, unde li se oferă de mâncat şi de băut.
Nunii sunt duşi acasă într-o hărmălaie de nedescris. Cei mai apropiaţi îi mânjesc pe faţă cu negreală
sau cu ceva roşu, pe pun pe cap pălării sparte, îi îmbracă cu haine rupte, întoarse pe dos şi de multe
ori îi duc cu roaba sau cu un cărucior tras de măgar.
După aceea nuntaşii se despart. invitaţii nunului rămân la el, iar ceilalţi merg la mire şi peste
tot se serveşte vestita ciorbă de potroace. Apoi se întorc toţi pe la casele lor.
Marţi, rudele socrului-mare se duc la el acasă să-i spele pe picioare, alt prilej de veselie, de
mâncat şi de băut.
După nuntă, tânăra pereche se duce pe la toate rudele mai apropiate care dau în cinstea lor
câte o masă şi de dau drept dar de casă nouă câte o pasăre.
La o săptămână după nuntă, nunii mari scot pe tinerii căsătoriţi la biserică, după care îi
invită la masă.
Obiceiurile la înmormântare
În sat oamenii ţin foarte mult ca, înainte de a se despărţi de cele lumeşti, dacă moartea nu
este fulgerătoare sau accidentală, bolnavii să se împărtăşească şi "să se ierte" cu cei care au fost
supăraţi. În acest scop se cheamă preotul.
Îndată ce bolnavul s-a stins din viaţă, rudele apropiate încep pregătirile de înmormântare.
Unii se ocupă de sicriu ¬procurarea sau confecţionarea lui, împodobirea cu cele de trebuinţă (pânză,
panglici, dantelă etc), alţii se ocupă de cele necesare pentru pomană (cea "de ţărână"), iar alţii
pregătesc mortul. Trei-patru persoane de acelaşi sex cu decedatul îl spală, apoi îl îmbracă cu ceea ce
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are mai bun. De obicei, bătrânii au tot ce le trebuie pentru "marea trecere" - haine, pânză, ştergare,
batiste etc - pregătite cu mult timp înainte.
Mai există încă obiceiul ca să se îmbrace mortul cu hainele de la nuntă.
Se pune apoi în sicriu o pătură, un cearceaf şi o pernă. Sub pernă se pun diferite obiecte: ac,
aţă, pieptene, foarfece, cele folosite pentru a găti sicriul şi mortul, ca să nu le mai folosească nimeni.
Se aşează mortul în sicriu, i se leagă picioarele, i se pune în mână o monedă (pentru vamă) şi o
lumânare. Sicriul se aşează pe un postament (o masă lungă, eventual), acoperită cu un covor
frumos, care se dă de pomană după înmormântare. Cât timp stă mortul în casă - nu mai mult de trei
zilei se bate clopotul, într-un mod special, dimineaţa, la prânz şi seara, iar noaptea, prietenii, rudele
şi vecinii vin la priveghi.
Nu se obişnuieşte ca mortul să fie bocit noaptea. Cei care vin stau de vorbă, glumesc şi se
poartă de parcă nici n-ar fi un mort în casă. Cineva dintr-ai casei se îngrijeşte de cei veniţi la
priveghi, oferindu-le câte ceva de mâncat şi de băut.
Ziua, mortul este cinstit aşa cum se cuvine. Tot satul vine cu flori şi cu lumânări, fiecare
plângându-l aşa cum se pricepe.
Nu există bocete speciale, nici bocitori. Înainte de a fi dus la biserică, vine preotul acasă şi
face o slujbă specială (îi citeşte "stâlpii"), slujbă după care se consideră că decedatul a rupt ultima
legătură cu cele lumeşti. Fiecare cap de familie primeşte câte un ştergar pe care şi-l leagă la mână.
Apoi mortul este scos din casă de 4-6 bărbaţi. Se are grijă să fie scos cu picioarele înainte.
Sicriul este purtat pe umeri tot timpul sau numai până la poartă, unde aşteaptă o căruţă sau un
camion. Comuna nu are dric.
Mortul este plimbat prin sat, făcând ocol cât mai mare, încercând să facă acest ultim drum
cât mai lung. La biserică i se face o slujbă lungă şi impresionantă. Tot aici i se ţin discursuri
funebre, în care se scot în evidenţă meritele celui dispărut.
La sfârşitul slujbei toţi cei prezenţi ţin să-şi ia de la mort un ultim rămas bun, trecând un şir
indian pe lângă sicriul descoperit şi sărutând mâna sau fruntea mortului ori, simplu, atingându-l uşor
cu mâna. Una din rudele decedatului împarte tuturor covrigi şi lumânare, iar 24 de persoane de
acelaşi sex cu mortul primesc şi câte o batistă (pomineaţă) în colţul căreia se leagă un bănuţ.
Tot cortegiul se îndreaptă apoi spre cimitir. În drum spre cimitir, în faţă merg două rude cu
panerele în care au coliva şi covrigi pe care-i vor împărţi la groapă. Groapa a fost săpată de 3-4
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bărbaţi din familie sau dintre prieteni. Şi aici se ţine o mică slujbă, se pune apoi capacul sicriului şi
se bate în cuie. Momentul este dintre cele mai impresionante.
Folosind bucăţi mari de pânză albă, sicriul este coborât uşor în groapă. Pânza rămâne
groparilor. După ce s-a coborât sicriul, toţi cei prezenţi aruncă peste el câte un pumn de ţărână.
Lumea se împrăştie apoi pe la morţii lor.
Cei care pleacă, la poarta cimitirului iau din colivă. majoritatea celor care au fost la
înmormântare sunt poftiţi şi la pomană. E considerat o mare ofensă refuzul de a participa.
După înmormântare, toată familia poartă doliu: 3 luni - 6 luni - un an, după vârstă şi rangul
celui decedat şi după gradul de rudenie cu mortul.
Timp de 6 săptămâni cineva este tocmit să vină să tămâieze mormântul. Altă persoană îşi
asumă obligaţia să care apă. Aceste fete (femei) vor fi răsplătite, dându-li-se câte o căldare (cele cu
care s-a cărat apa) şi câte un batic sau o rochie.
Mortului i se fac mai multe pomeni - de 3 zile, de 9 zile, 3 săptămâni, 6 săptămâni, 3 luni, 6
luni şi la un an.
În postul Paştelui se "poartă" Ia biserică 6 colivi şi se împart covrigi. Dacă omul a murit fără
lumânare, se împart şi cutii de chibrituri.
De sufletul mortului (de pomană) se dau hainele lui, o plapumă, o pernă, un pat chiar.
După 7 ani mortul este deshumat, oasele strânse într-un săculeţ, se face din nou o slujbă,
apoi se stropesc oasele (săculeţul ) cu ulei şi cu vin şi se îngroapă. Se face apoi o pomană (parastas).
Uneori, mortul este deshumat când moare altcineva din familie, pentru a-l îngropa în acelaşi
loc.
Morţii sunt cinstiţi aşa cum se cuvine. Femeile se duc la cimitir în toate zilele de sărbătoare
şi tămâiază mormântul, aprind lumânări, îngrijesc florile.
De două ori pe an, la Moşi şi la Sâmbăta morţilor, tot satul împarte de sufletul celor
dispăruţi străchini (sau farfurii) cu mâncare şi căni cu vin.
Mai există câteva obiceiuri în legătură cu înmormântarea. De exemplu: dacă decedatul este
tânăr (necăsătorit), înmormântarea se face cu muzică, iar fata este îmbrăcată mireasă. Tinerilor li se
duc cununiile (purtate de un băiat şi o fată) şi brazi împodobiţi cu covrigi şi lumânărele, amintind de
obiceiul moarte-nuntă din unele vetre folcorice mai tradiţionaliste.
Alt obicei este "punerea în fiare". dacă unul din fraţii (sau surorile) mortului este născut în
aceeaşi lună cu decedatul, atunci se caută încă o persoană şi în preajma patului celui bolnav, cei doi
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(fratele valid şi străinul) sunt legaţi cu un lanţ, sunt încuiaţi şi descuiaţi de 3 ori de o rudă aflată în
preajmă (cu ajutorul unui lacăt), apoi străinul este întrebat de 3 ori de către fratele bolnavului. "Te
faci frate cu mine?", iar acesta răspunde "Mă fac ... "
Obiceiul se practică deoarece se crede că nefăcându-l, fratele sănătos îl va urma curând pe
cel dispărut.
Tot pentru a feri de rele pe cineva, se practică acest lucru şi la nuntă între fraţi (surori)
lunatici.
Mai trebuie menţionat că în faţa casei de unde a murit cineva se pune o pânză de doliu pe
care se înscriu data naşterii şi cea a morţii, având la mijloc o cruce. Pânza rămâne acolo un an
întreg. După un an, un membru al familiei aranjează cu cineva din afara ei să fure doliu!
Superstiții. Descântecele
Apărute în perioada copilăriei umanităţii, descântecele au constituit o modalitate prin care
oamenii încercau să combată anumite fenomene, ale căror cauze nu le cunoşteau, şi nu şi le puteau
explica. Se făceau descântece contra bolilor, pentru dragoste, pentru sporirea producţiei la animale,
dar şi pentru despărţirea unor tineri, pentru luarea mânei vacilor.
Descântecele se spuneau însoţite de anumite practici magice, folosindu-se anumite plante cu
forţă terapeutică reală sau presupuse a avea putere de vindecare. Se folosea apa neîncepută în care
se stingeau cărbuni aprinşi. Erau practicate de femei în vârstă, fiind preferate cele care au născut
gemeni.
Descântece de deochi. Când cineva are dureri de cap cu vărsături se crede că este deocheat
şi trebuie să i se descânte de deochi. Se pune apă neîncepută într-o cană, la gura sobei. Se sting în
apă nouă cărbuni aprinşi şi cu un cuţit se umblă prin ea, în timp ce se zice de trei ori "Tatăl nostru".
Se mai zice şi astfel: “Peniţă albă,/ Codiţa albă,/ Deochiul seacă,/ Piatra crapă,/ Fugi deochi/
Dintre ochi/ De la.../ Din zgârciul nasului/ Din faţa obrazului,/ Din creierii capului/ Cu ceas rău, /
Cu lingătură,/ Cu înţepătură. / Dacă o fi deocheat de fată mare, / Să chice cosiţele, / Dacă o fi de
copil, / Ochii să-i plesnească, / Dacă o fi de femeie, / Să-i plesnească ţâţele, / Să-i sece laptele, / Săi moară pruncul de foame! / Dacă o fi de flăcău să-i plesnească calul sub el."
Sau într-o altă variantă
"Ieşi deochi dintre ochi, / Din faţa orbzului, / Din sfârcul nasului, / Din băierile inimii / Şi
din toate încheieturile/ Şi te du, / Unde câinii nu latră, / Unde popă nu toacă, / Unde cocoş nu cântă
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/ Că pe voi vă aşteaptă / Cu mesele-ntinse, / Cu făclii aprinse / Şi să rămâie ... / Curat, luminat / Ca
argintul cel curat, / Ca Maica Domnului din Cer / Aşa cum l-a lăsat."
Bolnavul gustă apoi de trei ori din apă şi se udă pe la frunte şi pe la tâmple. Apa care a
rămas se aruncă la o floare sau un copac. Dacă bolnavul cască este un semn că a fost deocheat.
Descântece de speriat, de frică: Dacă cineva este speriat i se zice un descântec care să-i
scoată din suflet teama: "A plecat... / Luni de dimineaţă/ Pe cale pe cărare/ Se-ntâlni în cale/ Cu o
spaimă mare / Cu ochii zgâiţi / Cu nouă căciuli în cap/ Cu nouă cojoace-mbrăcat/ Cu nouă ochinci
încălţat / Şi................când îl vedea / Frica-n spete şi-n cap s-aşeza, / Ochii îi împăienjenea / El
începe a ţipa / Şi Maica Precista l-auzea: / "Lasă.......... nu mai ţipa! / Întoarce-te-ndărăt / Şi du-te
la Zambila (cea care cunoştea descântecul)/ Să-i izgonească, / Cu mătura să măture, / Pe mare s-o
arunce / Şi ...........să rămână / Curat şi luminat / Ca Maica Precista Care l-a lăsat".
Mai există şi alte variante: "Potoleşte-te frică groasă, nălucită spaimă, / Din inima lui
(numele celui căruia i se descântă) / Că el plângea / Se văita / Nimeni nu-i auzea/ Seară de argint
făcea / Jos la.............se dădea / Şi-l întreba / De ce plângi ............. / De ce plângi / Numai te văita /
Că eu de mâna dreaptă te-oi lua/ Toate boalele rele / Toată spaima, toată nălucirea, / În vârful
cuţitului le luam / În Marea Neagră le aruncam/ Şi te lăsam curat şi luminat/ Ca argintul cer curat
/ Ca Maica Domnului ce te-a făcut/ Ca ziua-n care te-ai născut".
Mai apoi descântecul se spune că-şi face efectul aproape imediat.
Descântec de bube dulci: "M-am sculat luni dimineaţă/ Pe nespălate, pe nemâncate,/ Am
tăiat un buhai gras / Toate bubele le-am chemat,/ Numai bubele dulci / Nu le-am chemat. / Şi de
necaz că nu le-am chemat/ În baligă de cal s-au băgat / La gura cuptorului s-au uscat".
Descântec pentru dureri
Atunci când cineva avea fel de fel de dureri, de şale, de picioare şi de orice altceva, bătrânii
satului spuneau un descântec care să alunge durerile: "Du-te două, Vino nouă! / Ce nu te-a-ntâlnit,
să te-ntâlnească,/ Ce nu te-a găsit, să te găsească. / Şi să rămâi curat, luminat, /Ca un ţurloi de cal
uscat".
În ajunul Bobotezei, când umblă preotul cu botezul, fetele mari şi chiar flăcăii primesc
busuioc de la acesta pe care-l pun noaptea sub pernă, în credinţa că îşi vor visa alesul sau aleasa.
Tot în ajunul Bobotezei, majoritatea fetelor mari nu mănâncă până seara, adică ajunează, în
credinţa că vor avea noroc în căsătorie.
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Primăvara când se aude primul tunet, se dă cu un ban sau piatră în frunte pentru ca tot anul
să nu ufere de dureri de cap.
Se mai crede că dacă ai văzut un miel alb îţi va merge bine tot anul.
Se ţin de sărbători şi cele trei marţi şi joi după Paşte, crezând că-i rău de trăsnet şi grindină.
Este bine să vezi barza zburând întâi primăvara, căci va fi semn bun.
În duminica Floriilor se încing cu salcie de la biserică, spre a fi ferite de dureri de mijloc.
Când copiilor mici le cad dinţii se spune că este bine ca dintele căzut să fie aruncat peste
casă spunându-se: "Ia cioară rea un dinte de os şi dă-mi unul de oţel să mănânc pâine uscată cu el",
în credinţa că îi vor creşte toţi dinţii foarte rezistenţi.
Spânzurând o găină moartă de boală într-un par sau salcâm se crede că piere boala.
Se mai crede că dacă se doarme pe o cărare sau un răzor, te vor găsi ielele şi te vei
îmbolnăvi fără a avea leac.
Unii oameni mai cred că atunci când îşi iese în cale un preot le va merge rău şi ca să nu se
întâmple aşa să se îndoaie imediat o batistă. De asemenea îşi merge rău când îşi taie calea un iepure
sau o persoană cu găleata goală. Dimpotrivă, îşi merge bine când întâlneşti un coşar (homar) sau pe
cineva cu găleata plină.
Când cântă cucuveaua sau găina cotcodăceşte sau urlă câinele, se zice că-i semn rău şi că
cineva din casă va muri.
Când cântă cocoşul în faţa casei îşi vin musafiri.
Întotdeauna la 1 martie femeile şi fetele poartă în piept Mărţişor.
Înainte de intrarea în postul cel mare, finii se duc la naşi unde se petrece mult timp din
noapte, urând ca sfântul post să le fie de folos. Se duc pentru lăsatul de sec şi feciorii la părinţi, sau
rudele mai tinere la unele rude mai în vârstă. Cu această ocazie, finii şi copiii, rudele mai tinere
aduc cu ei un plocon (cozonac, colac sau o pasăre) împreună cu şervete cusute frumos.
Dacă porcul umblă cu paiul în gură vremea va fi foarte rea. Se mai zice că după sacrificare,
dacă porcul a avut splina mai lungă şi mai lată spre partea finală, iarna va fi grea spre sfârşit.

f) Dansuri specifice
După forma în care se execută, dansurile din zona comunei Padina se pot clasifica în trei
categorii: dansuri în formă de cerc (horele), dansuri în linie dreaptă (sârbe, brâul, brâuleţul), dansuri
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numai cu două persoane (învârtita, valsul, tangoul etc.) . Dansurile ultimale nu au fost cunoscute de
străbunii acestor locuri.
Dintre toate acestea cea mai semnificativă este hora, care se organiza în fiecare duminică,
dar mai ales de Sfintele Paşti. Locul de desfăşurare era ales de preferinţă la cârciumă sau la
marginea satului, pe izlaz. Flăcăii plăteau lăutarii, dându-le bani, iar fetele dădeau mălai, iar a doua
zi după Paşti - ouă, când flăcăii şi lăutarii mergeau la casele fetelor, cântând şi chiuind pe toate
uliţele.
Iată cum decurgea hora satului: după amiază, la locul indicat începeau să se adune flăcăii şi
fetele mari. Fetele mari veneau întovărăşite de mamele lor care mergeau câţiva paşi în urma lor.
De Paşti, fetele de 15-16 ani se "prindeau în horă" adică avea loc o trecere liberă spre
măritiş. La fel şi băieţii, dar la 17¬-18 ani. La astfel de hore fata care venea într-o rochie nouă se
prindea în stânga flăcăului care-i era drag şi care dorea să danseze. Hora se încheia aproape de
asfinţitul soarelui, când veneau vitele de la izlaz. Atunci fetele se întorceau acasă, la obligaţiile
gospodăreşti. Nimeni nu întârzia, această obligaţie fiind absolut respectată. Încălcarea ei era
considerată o abatere de la morală.
În postul Paştelui nu se făcea horă. Atunci fetele şi flăcăii se adunau la marginea satului
unde se plimbau, stăteau de vorbă, procurându-şi astfel distracţii până la sărbători. Tinerii prieteni,
fată şi băiat, se plimbau împreună doi câte doi.
Obiceiul se practică cu credinţa că oamenii puteau îndupleca cerul să "sloboadă ploile",
obicei cunoscut în toată ţara. La Padina acest obicei avea ceva diferit. După Paşti se adună câteva
fete la una din ele acasă şi fac din lut o păpuşă căreia îi pun ochi din coji de ouă roşii (partea albă).
Tot din lut se făcea coşciugul şi perna. Se punea păpuşa (caloianul) în sicriu, se acoperea cu flori
apoi se îngropa în grădină, făcându-i-se un fel de slujbă ca la înmormântare, pentru rolul
clopotarului şi pentru cel al preotului alegându-se doi băieţi (de obicei rude), fetele fiind bocitoare.
Între acestea din urmă de multe ori se iscau dispute fiindcă trebuiau să pună un nume, fiecare
nepermiţând să fie un nume din familia ei. Atunci îi spuneau Ene şi fetele îl plângeau: "Ene, Ene,
Caloiene, / Du-te-n cer şi cere, / Să-şi dezlege porţile/ Ca să crească grânele".
Bineînţeles că mai existau şi alte variante: "Caloiene - iene, / Te-a făcut mă-ta/ În păcjurea
deasă, / Cu inima arsă / Şi te-a bocit,/ Caloiene - iene,/ Prin pădurea deasă/ Cu inima arsă / Şi te-a
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căutat / Prin pădurea rară/ Cu inima-amară/ Caloianul și paparuda/ Cu jale mare te-a strigat/
Deschide portiţele / Să curgă ploiţele / Că de când n-a mai plouat/ Tot pământul s-a uscat".
După ce era îngropat Caloianul se făcea o mică pomană la care se mâncau gogoşi sau jumări
cu ouă, ceva uşor de preparat, ţinându-se cont de faptul că bucătăresele erau nişte copii.
In a treia joi de după Paşti era ziua Paparudei (sau Păpărudă). Se aduna din nou tot grupul,
se dezgropa Caloianul apoi se pleca cu tot alaiul la o fântână părăsită (dar cu apă) şi se arunca
păpuşa în ea. Intoarse acasă, fetele se aşezau din nou la masă ca prima dată. Fiind ziua Paparudei
toţi copiii şi tinerii din sat se pândeau pe străzi, pe la porţi, pe la fântâni şi se udau ciuciulete
strigând veseli: "Udilă, păpărudilă, / Până joi, Până la 70 de joi,/ Să curgă ploiţele, / Să ne crească
grânele,/ Unde dai cu sapa, / Să răsară apa, / Unde dai cu maiul, / Să iasă mălaiul".

Oameni ai locului - păstrători ai tradiției
Toate aceste obiceiuri, oamenii locului au înţeles să le facă cunoscute şi altora. Dovedinduse buni păstrători ai tradiţiilor populare, în 1972 la Padina s-a înfiinţat Ansamblul de dansuri
batranesti al comunei, ansamblu infiintat de către profesorul Ilie Mateescu, respectiv profesor
Gheorghe Vasile – fost director al Caminului Cultural din localitate.
Mai apoi, după doi ani, în 1974 ansamblul a participat pentru prima oară la o filmare făcută
de Televiziunea Română, cu ocazia Sărbătorilor de iarnă.
În 1990, ansamblul a colindat în Bucureşti la TVR şi la Ministerul Agriculturii, iar în 1997 a
susţinut un recital în faţa patriarhului României - Teoctist.
De asemenea, comuna se mandreste si cu trofeele castigate de Grupul vocal “Macoveiul” ori
cu participarile numeroase la diferite festivaluri de folclor.

2.4 Percepţia asupra comunei Padina
În perioada octombrie 2012 - aprilie 2013, SC KRISTAL CONSTRUCT SRLa realizat un
studiu privind identificarea problemelor majore din comuna Padina şi formularea viziunii de
dezvoltare locală -componentă a proiectului privind elaborarea Strategiei de dezvoltare locală.
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Studiul s-a concentrat pe două aspecte:
 opinia locuitorilor din comuna Padina;
 opinia angajaţilor din Primărie.
Chestionarele elaborate de către SC KRISTAL CONSTRUCT SRLau avut ca scop
identificarea caracteristicilor celor două grupuri ţintă vizate (din punct de vedere al vârstei,
pregătirii profesionale, activităţii profesionale). De asemenea este vizat şi modul în care aceştia văd
anumite elemente ce ţin de activitatea autorităţii locale, cât şi calitatea serviciilor oferite de aceasta,
problemele cele mai grave din localitate, percepţia despre propria comuna, nemulţumiri.
Scopul a fost elaborarea unei analize bazate pe percepţia internă a locuitorilor şi
identificarea unor soluţii ce pot asigura elaborarea strategiei de dezvoltare locală. Implicarea activă
a cetăţenilor şi a tuturor celorlalţi factori interesaţi poate asigura o mai bună implementare a
proiectelor în perioada 2014-2020.
2.4.1 Percepţia populaţiei asupra comunei Padina
Grupul ţintă
Pentru a identifica problemele localităţii percepute la nivelul locuitorilor comunei Padina s-a
făcut o analiză, având ca grup ţintă 78 de respondenţi.Caracteristicile acestora sunt prezentate pe
scurt în următoarele analize:
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Principalele aspecte pe care s-a pus accentul si ponderea lor în preocupările locuitorilor pot
fi observate în paginile următoare sub forma unor pie-charturi. În prima fază o să analizăm
problemele care au fost considerate grave.
Prima întrebare a vizat impresia generală a locuitorilor în ceea ce priveşte comuna în care
trǎiesc şi aşteptările pe care aceştia le au de la comuna în care trǎiesc.
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Comuna în care trăiţi
7%

10%

6%
foarte multumit
multumit
nemultumit

17%

foarte nemultumit
NS/NR

60%

Un procent identic de populaţie a răspuns că este mulţumită de activitatea din Primărie şi
implicit de angajaţii acesteia. Aşteptările majoritare ale populaţiei privind activitatea autorităţii
locale sunt de seriozitate, crearea de locuri de munca, comunicare cu cetăţenii, transformarea
comunei Padina într-o comună pentru tineri, dezvoltarea echipei de fotbal locale, ordine,
amabilitate, subvenţii pentru tineri întreprinzători, accesul persoanelor cu handicap în locurile
publice şi în mijloacele de transport, promovarea localităţii prin educaţie şi spectacole, cursuri de
formare profesională, investitori.

Cât de mulţumit sunteţi de activitatea
primăriei

15%

3% 3%

foarte multumit
43%

multumit
nemultumit
foarte nemultumit

36%

NS/NR

La nivel local informarea populaţiei privind activitatea primarului şi a autorităţii locale cu
tot sistemul ei se face prin diverse căi, fie mass-media fie prin socializarea la nivel personal între
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membrii comunitǎţii. Grila de mai jos ne arată ponderea surselor de informare la nivelul locuitorilor
comunei Padina:

Scopul chestionarului, pe lângă atributul său informativ, este de a depista principalele
probleme şi interese ale locuitorilor, probleme ce vor fi analizate în elaborarea prezentei Strategii de
Dezvoltare Locală.
Pe primul loc în lista problemelor identificate se află numărul mare al persoanelor sărace,
99 % dintre respondenţi identificând această problemă la nivel local. Pe un fond internaţional
marcat de criza economică îndelungată, atât agenţii economici locali cât şi populaţia comunei a
resimţit pierderile economice. Lipsa locurilor de muncă este cauzată şi de o slabă dezvoltare a
industriei la nivel local şi de lipsa unei economii sustenabile.
Pe acelaşi nivel de gravitate se aflǎ şi lipsa locurilor de muncă, 95% dintre respondenţi
ridicând această problemă, cele două elemente fiind strâns corelate.
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Făcând un calcul observăm ca atât drumurile cât şi curaţenia localităţii sunt probleme notate
cu 38% , respectiv 31% ca fiind destul de grave.
În ceea ce priveşte drumurile, procentele menţionate vizează raportul dintre lungimea reţelei
de drumuri modernizate (prin modernizare înţelegăndu-se cel puţin stadiul de asfaltare) şi lungimea
totală a reţelei de drumuri de la nivelul comunei Padina.

Întrebaţi dacă în comuna Padina existenţa câinilor comunitari reprezintă o problemă,
majoritatea locuitorilor comunei au punctat-o în proporţie de 86% ca fiind puţin gravă.

Problema câinilor vagabonzi
10%

4%
putin grav
grav
foarte grav
86%

Întrebaţi de starea cabinetelor medicale şi a serviciilor medicale,16% dintre respondenţi ca
aceasta este o problemă gravă.
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Situaţia serviciilor medicale
5%

16%

foarte grava
grava

31%

putin grava
18%

foarte putin grava
NS/NR

30%

În ceea ce priveşte sistemul educaţional, 25% dintre locuitori consideră această problemă cel
puţin gravă, 12% din populaţie nevrând să răspundă la această întrebare.

Unităţile de învăţământ din comună
12%

4%

10%
foarte grava
grava
putin grava
25%

49%

foarte putin grava
NS/NR

Printre problemele identificate în comuna Padina se numără alimentarea cu apă/canalizarea,
respectiv lipsa alimentării cu gaze, se observă că în comuna Padina, 36%, respectiv 27% din
populaţie considerând ca aceasta este o problemă destul de gravă.
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Alimentarea cu apă/canalizarea
11%

18%

foarte grav

12%

grav
putin grav
foarte putin grav
23%

NS/NR

36%

Problema alimentării cu gaze naturale

6%

6%
foarte grav

15%

46%

grav
putin grav
foarte putin grav
NS/NR

27%

Tot în această categorie este inclus şi transportul în comun.
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Un alt aspect ce ţine de autoritatea publică locală, gestionate bine,sunt iluminatul public şi
siguranţa străzii. 68%, respectiv 24% din persoanele chestionate consideră că acestea nu sunt
probleme grave în comuna Padina.

În ceea ce priveşte locurile de joacă pentru copii respective locurile de petrecere a timpului
liber, locuitorii comunei Padina sunt mulţumiţi în procent de 21%, doar 34% respectiv 44%
considerând ca aceste două probleme sunt grave.

Locuri de joacă pentru copii

21%

34%

7%
15%

foarte grav
grav
putin grav
foarte putin grav

23%

NS/NR
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Locuri pentru petrecerea timpului liber

18%
5%

foarte grav
44%

grav
putin grav

8%

foarte putin grav
25%

NS/NR

Chestionarul aplicat locuitorilor a avut ca scop şi analiza socială a locuitorilor, din punct de
vedere al nivelului de trai şi al posibilitǎţilor financiare. Analiza s-a bazat pe răspunsuri la o serie
de întrebări ce vizează viaţa personală şi cadrul familial şi gradul de mulţumire pe care acestea le
oferă locuitorilor comunei Padina. Astfel:
 81% dintre respondenţi sunt mulţumiţi de viaţa lor în general;
 76% dintre respondenţi sunt mulţumiţi de ocupaţia lor;
 81% dintre respondenţi sunt mulţumiţi de locuinţa în care stau;
 81% dintre respondenţi sunt mulţumiţi de familialor;
 66% dintre respondenţi sunt mulţumiţi de bunurile pe care le posedă în gospodărie;
 66% dintre respondenţi sunt mulţumiţi de alimentaţia pe care şi-o pot asigura;
 74% dintre respondenţi sunt mulţumiţi de vecinii pe care îi au.

2.4.2 Percepţia angajaţilor Primăriei asupracomunei Padina
Grupul ţintă
Chestionarul a fost aplicat pentru 21 de angajaţi din cadrul Primăriei Padina, funcţionari
publici şi personal contractual, grup cu următoarele caracteristici majore:
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Distributia pe sexe a grupului investigat este una firească pentru instituţiile publice din
România, unde ponderea femeilor este în general mai mare decât a bǎrbaţilor.
În ceea ce priveşte vârsta angajaţilor din Primărie, observăm un echilibru între categoriile
de vârstă 30-50 de ani şi 50-60 de ani. O altă concluzie este că nu există personal tânăr angajat.
Acesta poate fi un lucru pozitiv, analizând prin prisma experienţei pe care o persoană adultă o
poate furniza unei instituţii publice şi a cunoştinţelor dobândite, dar este o categorie cu o ostilitate
medie faţă de procesele de schimbare.
Lipsa tinerilor poate fi o urmare a faptului că majoritatea celor care îţi finalizează studiile
superioare pleacă din localitate. Acesta este un efect al proximităţii comunei Padina de oraşe mari
precum Bucureşti, Constanţa, Buzău.

75% dintre angajaţii Primăriei au studii postliceale, universitare sau postuniversitare.
Aceasta denotă o bună pregătire a personalului angajat.
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73% dintre angajaţii Primăriei au o vechime în muncă mai mare de 20 de ani, 64% dintre ei
având cel puţin 10 ani vechime în administrţia public.
Scopul unei analize comparative a răspunsurilor angajaţilor din Primărie şi a locuitorilor
comunei Padina (cumulatǎ cu faptul cǎ angajaţii din Primǎrie sunt şi locuitori ai comunei) este de a
evidenţia diferenţele de perspectivă ale celor doua categorii asupra aceluiaşi subiect. În
următoarele pie-charturi vom evidenţia aşadar problemele pe care angajaţii autoritǎţii locale le
percep ca fiind cele mai stringente.
În plus, rezultatele obţinute pot fi şi un ajutor considerabil în îmbunătăţirea calităţii
aparatului Primăriei. Axele prioritare POS DRU şi PODCA pot fi un sprijin în această privinţă prin
axele prioritare propuse pentru dezvoltarea capacităţii şi competitivităţii autorităţilor publice prin
cursuri de formare, programe de dezvoltare tehnologică etc.
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La fel ca şi în cazul analizei precedente, locurile de muncă sunt percepute ca o mare
problemă în comună. În ceea ce priveşte persoanele sărace însă, numai 54% dintre angajaţii
Primăriei consideră că aceasta este o problemă gravă.
Urmǎtoarele probleme identificate, ca şi mai devreme sunt drumurile, curăţenia localităţii,
problema câinilor vagabonzi şi problema locuinţelor. Printre problemele mai puţin grave se
numără aceleaşi, procentele diferind cu aproximativ +5 sau -5 procente în majoritatea cazurilor.
O strategie de dezvoltare durabilă presupune şi crearea de parteneriate, pentru o mai bună
gestionare a resurselor (fie ele umane, financiare sau timp) dar şi pentru asigurarea sustenabilităţii
proiectelor şi iniţiativelor iniţiatorului şi a factorilor interesaţi. Întrebaţi de modul în care privesc
gradul de dezvoltare al parteneriatului public privat în comuna Padina, angajaţii din Primărie au
răspuns:

La întrebarea “dacă aţi avea posibilitatea să începeţi o nouă activitate, aţi alege să lucraţi
tot în domeniul administraţiei publice?” 54% au răspuns că da, ceea ce dovedeşte o ataşare faţă de
locul de muncă şi faţă de activitatea pe care o desfăşoară.
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Viziunea angajaţilor din Primărie asupra comunei Padina este în sprijinul dezvoltării
durabile din punct de vedere social, printr-o mai bună valorificare a resurselor locale, atragerea
investitorilor şi a investiţiilor. Percepţia lor este un indicator important deoarece angajaţii privesc
lucrurile din interior şi pot furniza informaţii privitor la modul în care activitatea poate fi
îmbunătaţită.
O întrebare relevantă în ceea ce priveşte proiectele urmǎtoare este “ce pǎrere aveţi despre
cota în care au fost elaborate proiecte din fonduri extrabugetare?”. 65% dintre angajaţi consideră
ca proporţia acestora şi atragerea acestor tipuri de fonduri a fost cel puţin insuficientǎ în anii
anteriori. Gradul de absorbţie al fondurilor europene de către Primăria Comunei Padina poate fi
mărit şi prin cursuri specializate aplicate angajaţilor Primăriei, având în vedere că doar o micǎ
parte dintre ei au beneficiat de astfel de cursuri în ultima perioada.
Investiţia în resurse umane poate genera atât resurse financiare cât şi o dezvoltare socială, o
mai bună incluziune socială a categoriilor defavorizate, un progres al comunei, asigurând astfel
premisele unei dezvoltări durabile.
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Strategia de Dezvoltare Locală trebuie să ţină cont de interesele comunităţii, aşa cum au
reieşit ele din studiile deja existente la nivelul comunei cât şi din chestionarele aplicate de SC
KRISTAL CONSTRUCT SRL.
De aceea a fost necesară o identificare a problemelor principale din comuna, aşa cum sunt
ele percepute la nivelul angajaţilor din Primărie şi la nivelul locuitorilor comunei. Scopul a fost
identificarea priorităţilor de dezvoltare ale comunei pentru perioada 2014-2020.

Capitolul 3Analiza SWOT a comunei Padina şi obiectivele strategice
Analiza SWOT constituie cea mai importantă tehnică managerială utilizată atât pentru
înţelegerea poziţiei strategice a unei întreprinderi/organizaţii, cât şi pentru analiza socio-economică
a unei localităţi.
Denumirea SWOT însăşi este un acronim provenind de la iniţialele a patru cuvinte din
limba engleză:
1. Strengths (punctele forte ale organizaţiei): deci capacităţile, resursele şi avantajele pe
care ea le posedă, competenţele distinctive, şi alţi factori de success ai localităţii, nu
neaparat doar factori „tangibili”, fizici, ci şi elemente „intangibile” (ex. nivelul de
pregătire al populaţiei). Punctele forte definesc valorile pozitive şi condiţionările
interne care pot constitui surse pentru succesul organizaţiei în atingerea obiectivului
viitor. Punctele forte sunt definite atât ca valori, cât şi drept factori interni care creează
valorile.
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2. Weaknesses (punctele de slabiciune ale organizaţiei): ariile sale de vulnerabilitate,
zonele de resurse sărace, şi alte „valori negative” sau ”condiţionări negative”. Un punct
de slăbiciune reprezintă un element identificat in organizaţie, element ce poate
împiedica atingerea obiectivelor manageriale ale organizaţiei. Punctele de slăbiciune se
pot împarţi in două categorii:
 factori interni care distrug valorile;
 condiţii interne insuficient de bine focalizate pentru a putea să creeze valori
competitive în condiţiile globalizării.
3. Opportunities ( Oportunităţile) ori căile pe care pot fi avansate interesele organizaţiei,
căi pe care pot fi exploatate liniile sale de forţă, şi eliminat balastul punctelor
vulnerabile, reprezintă valori pozitive şi condiţionări externe. Oportunităţile sunt
tendinţe generale prezente în mediul extern, ori şanse oferite de întâmplare în afara
câmpului de influenţare a lor prin management, deşi ele pot influenţa pozitiv procesul
dezvoltării.
4. Threats (ameninţările) la adresa intereselor creşterii organizaţiei, aspecte negative ce
apar din supraexploatarea resurselor, ori limitările care se impun organizaţiei din partea
unui mediu extern.Ameninţările reprezintă „valori” negative şi condiţionări externe
aflate dincolo de câmpul de acţiune managerială; ele pot fi atât riscuri tranzitorii, cât şi
permanente.
Strategia de dezvoltare durabilă are la bază o analiză amplă a specificului localităţii, a
situaţiei existente, a problemelor existente şi propune soluţii pentru progres. Caracteristica
principal a unei analize SWOT este că studiază atât factorii interni cât şi cei externi, prevede
interdependenţele dintre aceştia, maximizează punctele tari, ameliorează pe cât posibil punctele
slabe, intuieşte oportunităţile şi minimizează efectele negative ale ameninţărilor.
Obiectivul analizei SWOT este acela de a recomanda strategiile care asigură cea mai bună
aliniere între mediul extern şi mediul intern. Prin alegerea strategiei corecte a unei organizaţii, se
poate influenţa impactul acestor forţe în avantajul organizaţiei. întrebări cheie care pot îndruma
analiza strategic:
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Pentru o mai bună şi amplă caracterizare a comunei Padina vom elabora în următoarele
pagini atât analize SWOT pe fiecare dintre axele principale de interes: economie, industrie,
agricultură, infrastructură, mediu, dezvoltare socială, educaţie, cultură, sport dar şi 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 Padina:
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1. Viaţa economică a comunei trebuie revigorată şi susţinută pe toate domeniile sale:
agricultură, zootehnie, industrie,comerţ, servicii şi 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. Creşterea atractivităţii din punct de vedere cultural, turistic, social este necesară atât pentru
asigurarea unui confort social al propriilor locuitori, dar şi pentru dezvoltarea ulterioară a
comunei.

116

“ Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Padina, judeţul Buzău

pentru perioada 2014-2020”

Analiza SWOT a comunei Padina

Puncte tari

Puncte slabe

• Aşezarea strategică a comunei Padina, la
limita dintre Regiunea de Dezvoltare Sud
Est şi Regiunea de Dezvoltare Sud Muntenia
• Existenta reţelelor de comunicaţii (telefonie,
internet, cablu)
• Existenţa reţelei electrice şi a apei potabile
• Infrastructura ṣcolarǎ importantǎ şi
modernizată
• Existenţa unor contacte strânse între
administrație şi agenții privați.
• Autorităţi locale deschise;
• Forţa de muncǎ flexibilă, ieftină, calificată si
disponibilă
• Soluri foarte fertile de tip cernoziom
• Lipsa conflictelor etnice şi religioase
• Tradiție socio-culturală şi sportivǎ
• Proprietate agricolă foarte puţin
divizatǎ/fǎrămițatǎ

• Inexistenta formelor de marketing local
• Structura economică relativ învechită
• Resursele bugetare alocate dezvoltării
economice locale insuficiente nevoilor
existente ale comunității
• Educatie civicǎ, cultura civicǎ slab
dezvoltate, grad redus de participare civicǎ,
voluntariate
• Suprafețe mici de spații verzi amenajate
• Spirit antreprenorial redus
• Emigratia forţei de muncă
• Populație îmbǎtrânitǎ
• Lipsa parteneriatelor si colaborărilor publicprivat;
• Grad redus de utilizare a calculatorului la
locul de muncă
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Viziunea de dezvoltare
Până în anul 2020 comuna Padina va fi un model al dezvoltării durabile, asumându-şi rolul
de gestiune a resurselor locale şi cel de generator de dezvoltare economică dominat de activităţi
productive inovative.
Va fi un loc de viaţă atractiv, confortabil şi nepoluat.
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Misiunea
Comuna Padina va tinde spre îmbunătăţirea continuă a calităţii vieţii, spre gestionare şi
utilizarea eficientă a resurselor pentru o valorificare a potenţialului de inovare ecologică şi socială
al economiei, astfel încât să se asigure prosperitatea, protecţia mediului şi coeziunea socială.
Obiectivul general al Strategiei de Dezvoltare Locală constă în creşterea capacităţii actorilor de
la nivel local, în vederea dezvoltării economice, sociale şi de mediu a comunităţii locale.
Pentru atingerea obiectivului general este nevoie de împărţirea acestuia în obiective specifice:
Domeniul economie – agricultura
 Generalizarea agriculturii moderne, intensive, racordată la principiile economiei de piaţă;
 Creşterea competivităţii economiei agroalimentare (în special în domeniul creşterii
animalelor şi a produselor agricole organice).
Domeniul economie – industria
 Creşterea competitivităţii şi a performanţei domeniului industrial de la nivelul comunei
Padina;
Domeniul infrastructură
 Dezvoltarea infrastructurii pentru siguranţa publică;
 Protejarea infrastructurii de transport împotriva dezastrelor naturale;

Domeniul mediu
 Promovarea activă a măsurilor de protecţie a mediului;
 Sprijinirea energiilor din surse regenerabile;
 Încurajarea utilizării unor modalităţi şi mijloace de transport ecologice;
 Conservarea mediului şi a valorilor culturale;
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Domeniul dezvoltare socială
 Creşterea calităţii vieţii;
 Sprijin acordat tinerilor ce se integrează pe piaţa muncii;
 Combaterea discriminărilor de orice tip;
 Sprijinirea populaţiei privitor la accesul la angajare a persoanelor inactive şi a şomerilor;
Domeniul administratie publica locală
 Întărirea capacităţii administrative de a formula politici publice;
 Sprijinirea capacităţilor locale de a asimila instrumente specifice pentru accesarea
fondurilor europene;
 Formarea continuă a personalului din administraţia publica;
 Dezvoltarea de parteneriate de tip instituţii publice-mediul privat;
Domeniul educaţie şi formare
 Dezvoltarea resurselor umane prin îmbunătaţirea infrastructurii educaţionale şi asigurarea
accesului la diferite forme de educaţie;
 Reducerea abandonului şcolar timpuriu;
 Promovarea accesului egal la învăţământ;
 Îmbunătăţirea infrastructurii de bază şi a dotării şcolilor;
Domeniul cultură, sport şi agrement
 Dezvoltarea infrastructurii pentru cultură, sport şi agrement;
 Restaurarea şi valorificarea patrimoniului cultural.
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Capitolul 4. Domeniile dezvoltării comunei Padina, obiectivele şi
proiectele specifice
4.1.Economia locală

4.1.1.Agricultura
Prezentare generală
Prezenta strategie propune practici de agricultură durabilă, adaptate condiţiilor climaterice
şi solului din comună şi din zonele arondate acestuia. Agricultura durabilă este o agricultură
ecologică.
În perspectiva integrării în Uniunea Europeană, agricultura românească are un atu despre
care s-a vorbit mai puţin până acum: posibilităţile reale de obţinere a unor produse ecologice,
foarte căutate pe piaţa europeană şi nu numai. Într-o definiţie ad-hoc, produsele ecologice sunt
acele produse obţinute fără utilizarea substanţelor chimice de sinteză, ca fertilizanţi şi amelioratori
ai solului, pesticide, ingrediente pentru prepararea furajelor, ingrediente şi auxiliari pentru
prepararea alimentelor etc. Pe scurt, este vorba de produse sută la sută naturale, de aceea ele sunt şi
foarte căutate, chiar dacă în unele cazuri sunt mult mai scumpe.
O mare problemă în România este faptul că fermierii locali nu au echipamentele necesare
pentru a face o agricultură performantă, iar pentru a deveni competitivi pe piaţa naţională şi pe cea
internaţională de profil au nevoie de utilaje noi, de mare productivitate.
Această situaţie nu se regăseşte însă şi în comuna Padina, deoarece unităţile de producţie
agricolă, aşa cum sunt Societatea Agricola Ceres Padina, SC Agristar, Societatea Agricola Venus
Padina, SC Agrotehnica si Vioagroserv, SC Alex Comexpo Padina – cotate ca fiind cele mai mari
din comună, deţin un parc de utilaje dotat la standarde moderne cu ajutorul fondurilor de finanţare
accesate SAPARD sau fondurilor de finanţare accesate de-a lungul perioadei 2007-2013 din
cadrul FEADR. În cadrul acestor programe, societăţile au achiziţionat echipamente şi maşini
agricole performante pentru a executa lucrările agricole necesare.
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Fig. 10. Unităţi de producţie agricolă din comuna Padina, judeţul Buzău

Posibilitatea amenajării şi a funcţionării unui sistem de irigaţii la nivelul comunei
(investiţie extrem de benefică având în vedere orientarea preponderant agricolă a activităţii la
nivelul comunei) este practic imposibilă, neexistând încă sursa de apă amenajată în acest scop.
Pentru consumul populaţiei, captarea principalei surse de apă de la nivelul comunei Padina
este asigurată prin şase foraje de mare adâncime, 150 de metri, astfel încât să poată fi asigurată atât
calitatea apei pentru consum cât şi debitul necesar.
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Fig. 11. Unităţi de producţie agricolă din comuna Padina, judeţul Buzău

Productivitatea sectorului agricol a fost grav influenţată de către seceta din ultimii ani.
Preţul produselor autohtone a scăzut substanţial iar lipsa cererii la nivel local şi naţional i-a
determinat pe micii fermieri să-şi piardă interesul de a practica agricultura.
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Fig. 12. Unităţi de producţie agricolă din comuna Padina, judeţul Buzău

Sărăcia în zonele rurale este ascunsă în spatele agriculturii de subzistenţă şi de semisubzistenţă. Acestea rămân forme dominante ale vieţii rurale din România, o situaţie neegalată în
Uniunea Europeană. Fermele de subzistență sunt definite ca fiind ferme care produc în principal
pentru consum propriu, dar și vând o anumită parte a producţiei, "surplusul" care este vândut
având o anumită regularitate şi consistenţă". Dimensiunile fermelor pot fi măsurate prin zona
utilizată, dimensiunea economică sau participarea pe piaţă, dar măsurarea generală este conform
standardului European, Unitate de Dezvoltare Europeană (UDE).
O problemă mult discutată în toate analizele agriculturii româneşti este faptul că populaţia
din mediul rural îmbătrânește pe măsură ce tinerii din mediul rural fug înspre oraşe pentru
oportunitate economică şi mai multe venituri. În ultimul deceniu, demografia arată în mod clar
aceste schimbări. În 2002, persoanele cu vârsta între 15-24 de ani au alcătuit 52,5% din populaţia
rurală. Procentul a scăzut la 41,4% până în 2010.
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Din suprafaţa totală a comunei Padina, 18.200 ha reprezintă suprafaţa agricolă, din care
arabil: 17.137 ha, paşuni: 936 ha, vii: 126 ha, livezi 1 ha.
Suprafaţa neagricolă a comunei este de 701 ha, din care: păduri: 198 ha, drumuri: 183 ha,
canale desecări: 98 ha, terenuri construcţii: 222 ha.
Din datele statistice, raportate la anul 2013, efectivul de animale al comunei însumează
1.100 capete – vaci şi junici (faţă de 1.565 de bovine în anul 2007), 1.700 porcine (faţă de 3.100 de
porcine în anul 2007), 8.100 de ovine (efectiv ce a ramas neschimbat faţă de anul 2007), 1.150 de
caprine (faţă de 840 caprine în anul 2007), 390 cabaline (faţă de 1.015 de cabaline în anul 2007).
Efectivul de păsări al comunei se împarte in 30.000 capete (faţă de 35.000 capete în anul
2007 ) reprezentând: gaini, gâşte, raţe şi curci.

Distribuţia animalelor
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Pentru perioada 2014-2020 , Uniunea Europeană îşi propune Consolidarea structurilor din
domeniul agroalimentar şi silvic concomitent cu dezvoltarea economică şi socială a zonelor rurale
pentru reducerea în continuare a decalajelor şi atingerea nivelului mediu actual de performanţă al
ţărilor membre ale UE; afirmarea României ca element de stabilitate a securităţii alimentare în
Europa de Sud-Est.
În acest scop va fi elaborat un nou program de acţiune pentru 2014-2020 axat pe principiile
dezvoltării durabile, cu ţinte specifice privind îmbunătăţirea condiţiilor de mediu (măsuri de
combatere a degradării solului şi de protecţie a zonelor expuse la risc de inundaţii, menţinerea
plantaţiilor la un nivel suficient şi sustenabil, sprijinirea zonelor defavorizate, ameliorarea calităţii
peisajului), creşterea competitivităţii anumitor sectoare cu impact asupra mediului (utilizarea
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surselor de energie regenerabilă, îmbunătăţirea gestionării apei, deşeurilor şi dejecţiilor,
fertilizanţilor, pesticidelor şi ierbicidelor), îmbunătăţirea calităţii vieţii în mediul rural (creşterea
veniturilor din activităţi agricole performante, extindereaserviciilor şi utilităţilor publice,
diversificarea activităţilor non-agricole şi a spiritului antreprenorial).
Analiza SWOT pentru domeniul agricultură

Puncte tari
• 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
• Forțǎ de muncǎ importantǎ în agriculturǎ
• Autoritǎți locale deschise
• Existența rețelelor de comunicații pentru
promovarea produselor agricole
• Suprafața agricolǎ importantǎ
• Utilizarea redusǎ a pesticidelor şi
ingrǎşǎmintelor
• Grad mare de asociere a deținǎtorilor de
teren, multe asociaţii agricole, societăţi
comerciale şi unităţi cooperatiste.
• Existența unor forme organizate de exploatare
agricolǎ

Puncte slabe
• Inexistența unor forme avansate de
promovare a produselor agricole locale
• Forțǎ de muncǎ slab calificatǎ în domeniu (nu
corespunde cu nevoia)
• 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;
• Acces limitat la specialişti, informaţii şi
consultanta în domeniu
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Amenințări

Oportunități
• Existenta resurselor nerambursabile din fondurile
structurale pentru agricultura
• Integrarea în strategiile de dezvoltare ale
județului
• Posibilitatea practicării agriculturii ecologice
• Asocierea între fermieri pentru cresterea
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
• Suprafaţă agricolă importantă
• Utilizarea redusă a pesticidelor şi îngrăşămintelor

• Slaba informare a agricultorilor cu privire
la normele europene
• Concurenta importului de produse
agroalimentare de pe piata 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

Obiective pentru domeniul agricultură
Aderarea la Uniunea Europeană deschide noi oportunităţi pentru cei care doresc să
acceseze fonduri nerambursabile. Condiţia necesară e ca toate proiectele să ţină cont de
strategia naţională, regională şi judeţeană.
Pentru domeniul agricultură cele mai importante astfel de documente sunt: Planul Naţional
de Dezvoltare a României, Programul de Guvernare, Planul Naţional pentru Agricultură şi
Dezvoltare Rurală, Planul de Dezvoltare Regională, elaborat de

Agenţia de Dezvoltare

Regională Sud Est, Strategia de dezvoltare a judeţului Buzău.
Obiectivul general al comunei Padina în domeniul agriculturii este:
-Schimbarea mentalităţii fermierilor în legătură cu valorificarea resturilor din ferme
precum şi informarea lor în legatură cu influenţa negativă a acestora asupra mediului
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înconjurător şi a sănătăţii umane. Promovarea unei agriculturi moderne, aliniată principiilor
economiei de piaţă ce va genera creşterea nivelului de trai.

Obiectivele specifice sunt:
 Realizarea unor structuri care să contribuie la relansarea producţiei agricole, prin:
 Modernizarea instalaţiilor agricole;
 Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă;
 Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi;
 Introducerea şi dezvoltarea de tehnologii şi procedee noi, diversificarea producţiei,
ajustarea profilului, nivelului şi calităţii producţiei la cerinţele pieţei, inclusiv a cele
ecologice;
 Politici de marketing eficiente în domeniul agriculturii;
 Activităţi agricole diversificate şi generatoare de venit la bugetul local;
 Îmbunătăţirea veniturilor întreprinderilor sprijinite prin creşterea valorii adăugate a
produselor agricole;
 Încurajarea înfiinţării grupurilor de producători din sectorul agricol şi silvic în vederea
obţinerii de produse de calitate care îndeplinesc standardele comunitare, prin aplicarea unor
tehnologii de producţie unitare;
 Dezvoltarea activităţii de consultanţă agricolă care să aibă în sarcină rezolvarea operativă a
tuturor problemelor agricole:
·

sistematizarea şi organizarea teritoriului, definitivarea reformei funciare, evidenţa
terenurilor agricole;

·

mecanizarea agriculturii şi aplicarea tehnologiilor adecvate;

·

îmbunătăţirea activităţilor specifice creşterii animalelor;

·

servicii pentru achiziţionarea şi valorificarea produselor agricole vegetale şi
animale;

 Dezvoltarea agenţilor economici pentru prestări de servicii în agricultură;
 Reactualizarea zonării şi microzonării producţiei agricole;
 Monitorizarea acţiunii de creştere a animalelor şi îmbunătăţirea potenţialului genetic al
animalelor;
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 Investiţii în exploataţiile agricole;
 Dezvoltarea şi diversificarea activităţilor economice pentru generarea de venituri
alternative;
 Dezvoltarea metodelor agricole de producţie concepute să protejeze mediul;
 Menţinerea patrimoniului funciar al agriculturii la standarde superioare;
 Menţinerea şi protejarea livezilor;
 Conservarea şi ameliorarea biodiversităţiifondului forestier prin:
·

stoparea defrişării pădurilor şi a vegetaţiei forestiere din afara fondului forestier;

·

excluderea păşunatului din păduri;

·

reconstrucţia ecologică a pădurilor destructurate;

·

extinderea suprafeţei pădurilor şi amenajarea unor spaţii destinate sportului,
agrementului, turismului.

4.1.2. Industria
Prezentare generală
Principalele probleme ale sectorului industrial sunt reprezentate de lipsa diversificării
producţiei industriale şi lipsa pieţelor de desfacere pentru produsele existente. Industria locală a
suferit schimbări importante după 1989, majoritatea unităţilor de producţie fiind privatizate, însă
doar câţiva dintre noii proprietari au reinvestit în companiile lor pentru a produce, în timp ce alţii,
le-au cumpărat ca să le dezasambleze şi să le vândă bucată cu bucată. O a treia categorie o
reprezintă cei care nu au închis unităţile de producţie, dar din lipsă de fonduri le-au redus
activităţile la un nivel foarte scăzut.
În ceea ce priveşte personalul, industria locală suferă de pe urma lipsei de muncitori
calificaţi în domeniul producţiei, după ce majoritatea acestora s-au pensionat, iar pe plan local nu
sunt cursuri vocaţionale în domeniile cerute de întreprinzători.
Majoritatea firmelor mici şi mijlocii din domeniul industrial operează cu echipament
vechi, au făcut foarte puţine investiţii în echipament şi tehnologie nouă. Aceasta se reflectă în
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nivelul scăzut al productivităţii şi în costurile mari ale produselor. Companiile mici şi mijlocii
reprezintă un sector necompetitiv, neputând atrage proiecte finanţate din fonduri europene.
Acestea nu au implementat standarde de calitate sau de mediu - ISO - şi nu au dezvoltat
instrumente de planificare corporatistă.

Analiza SWOT pentru domeniul Industriei
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Obiective pentru domeniul industrie
Obiectiv general în domeniul industriei este progresul activităţilor specifice în
concordanţă cu strategiile de mediu şi cele privind energia şi schimbările climatice în vederea
creşterii competitivităţii şi performanţelor acelor sectoare industriale în care comuna
Padinapoate avea un avantaj competitiv pentru contracararea efectelor crizei actuale.
Strategia de dezvoltare a industriei are la bază obiectivele şi strategiile guvernamentale
stabilite în Programul de Guvernare, priorităţile pe termen scurt şi mediu stabilite prin Planul
Naţional de Dezvoltare. Totodată această strategie trebuie să concorde cu Politica Industrială a
României şi să aibă în vedere prevederile Directivei Consiliului Europei 96/413/EC din 1996
privind întărirea competitivităţii industriale comunitare, dar şi prevederile cuprinse în Strategia
Naţională de Dezvoltare Durabilă a României (2000-2020), precum şi în Programul Naţional de
Dezvoltare Regională a ţării. De asemenea, trebuie să existe concordanţe cu Strategia de
Dezvoltare a judeţului Buzău.

Obiectivele specifice sunt:
 Menţinerea investiţiilor actuale prin construirea parteneriatului cu mediul de afaceri;
 Îmbunătăţirea performanţelor productive şi economice ale industriei agroalimentare:
 Retehnologizarea şi modernizarea unităţilor de procesare a producţiei agroalimentare;
 Promovarea bunurilor şi serviciilor locale;
 Atragerea de noi investiţii, îndeosebi din industrii nepoluante prin utilizarea
capacităţilor de producţie, a resurselor existente şi facilitarea accesului la utilităţi;
 Încurajarea antreprenoriatului autohton.

4.2.Mediu
Prezentare generală
Dezvoltarea durabilă este concilierea între progresul economic şi social, fără a periclita
echilibrul natural al planetei. Intensa exploatare industrială din ultimele decade a dus la o
degradare continuă a mediului.
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Relaţiile dintre factorii de mediu sunt de tip cauză-efect; perturbarea echilibrului dinamic al
unuia dintre aceştia va avea consecinţe şi asupra celorlalţi, iar acţiunea lor conjugată se răsfrânge
asupra sănătăţii umane.

Aerul
Principalele presiuni asupra calităţii aerului sunt determinate de traficul rutier, lucrările de
construcţii, activităţi sociale (încălzirea locuinţelor prin utilizarea lemnului drept combustibil),
arderile de combustibili în procese tehnologice sau în centrale termice industriale, exploatarea
materiilor prime, respectiv depozitarea acestora şi activităţile agro-zootehnice (utilizarea
pesticidelor, creşterea intensivă a animalelor)
Poluarea aerului este cea mai gravă problemă; efectele negative sunt de natură a pune în
pericol sănătatea omului (afectează în special aparatul respirator), să dăuneze resurselor biologice
şi ecosistemelor şi chiar să provoace pagube economice.
Încadrarea concentraţiilor de poluanţi în limitele admise în comuna Padina se explică pe de
o parte prin faptul ca există o preocupare continuă a operatorilor economici în ceea ce priveşte
asigurarea funcţionării corespunzătoare a instalaţiilor tehnologice precum şi a echipamentelor de
depoluare şi asigurarea unei monitorizări periodice a poluanţilor emişi în mediu, pe de altă parte
programele derulate la nivel naţional în ceea ce priveşte îmbunătăţirea calităţii aerului contribuie
semnificativ la menţinerea unui nivel în limitele admise a poluării aerului la nivel local.

Apa
Pe teritoriul comunei Padina nu se află ape curgătoare. Pânza de apă freatică se găseşte pe
câmpie la adâncimi ce variază între 6 si 10 m.
Comuna Padina este situată în Câmpia Română, câmpie de acumulare cu straturi groase de
argila şi praf nisipos cu intercalaţii de nisip şi pietriş în adâncime.
Datorită condiţiilor climatice excesiv continentale (temperaturi ridicate vara şi geruri iarna)
şi faptului că precipitaţiile nu acoperă necesarul de evapotranspiraţie, secetele sunt un fenomen
frecvent. În zona comunei Padina, ca în întreaga Câmpie Română, apele de adâncime au calităţi
potabile foarte bune, cu mineralizări şi duritate reduse (300 - 650mg/l; 10 - 13 grade germane) şi
cu tip hidrochimic bicarbonatat. Apele freatice de suprafaţă însă sunt puternic feruginoase, ceea ce
impune aplicarea unui proces de tratare înainte de a fi consumate.
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În judeţul Buzău Sistemul de Gospodărire a Apelor Române, gestionează datele privitoare
la calitate apei, conform Ordinului 1146-2002.
Conform acestuia limitele corespunzatoare sunt:
+ Clasa I – apa ce se poate potabiliza pentru consum uman;
· Clasa a II-a de calitate „corespund valorilor ţintă pentru protecţia ecosistemelor acvatice – bună
pentru piscicultura, uz industrial, agricol;
· Clasele III-IV, valorile limită „reflectă ponderea influenţei antropice” în sensul ca nu mai poate
fi utilizată la irigaţii în agricultura, fiind depăşite şi condiţiile maximale pentru îmbăiere;
Monitorizarea calităţii apei de fântână realizată prin analize efectuate la Laboratorul DSP
Buzău a evidenţiat faptul că la nivelul comunei Padina probele de apă înregistrază următorii
indicatori în buletinele de analiză: amoniu, bor, cloruri, nitriţi si conductivitate peste limitele
admise, în timp ce pentru clor rezidual liber, duritate totală, fier, nitraţi, oxidabilitate, PH şi
turbiditate, condiţiile de admisibilitate sunt îndeplinite.
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Fig.13 Gospodăria de apă a comunei Padina

Principalele presiuni asupra calităţii apei sunt determinate de contaminarea cu apele uzate
rurale care conţin, în special materii în suspensie, substanţe organice, nutrienţi, dar si alţi poluanţi
ca metale grele, detergenţi, hidrocarburi petroliere, micropoluanţi organici, etc. îngrăşămintele
chimice utilizate în agricultură, pesticidele utilizate pentru combaterea dăunătorilor, dar şi
animalele domestice din bazinele/spaţiile hidrografice analizate, construcţii hidrotehnice cu barare
transversală, lucrările de îndiguire.
Principala sursă de poluare a apelor o reprezintă contaminarea cu ape uzate (orăşeneşti şi
industriale) deversate direct în emisari.

Solul
La nivelul comunei Padina suprafeţele de teren cu destinaţie agricolă sunt puţin afectate de
diferitele procese de degradare, fie că vorbim de procesele induse de activitatea antropică sau
fenomene naturale. Principalele probleme se referă la sărăturarea, acidifierea solurilor, eroziunea
de suprafaţă şi/sau de adâncime, excesul de umiditate, pe care se manifestă fenomene de eroziune
a apei sau terenuri. Manifestarea acestor probleme este, în situaţii destul de rare şi punctuale,
intensificată de practicile agricole neadaptate condiţiilor de mediu, utilizarea pesticidelor şi a
îngrăşămintelor chimice, depozitarea necorespunzătoare a deşeurilor menajere, defrişările intense
şi abuzive. Calitatea solului mai este influenţată şi de o serie de procese şi fenomene naturale, cum
ar fi inundaţiile sau secetele prelungite.
Influenţarea negativă a solului este cauzată de incorporarea de elemente chimice cu
caracter toxic.Încărcarea solului cu astfel de elemente chimice (metale grele, sulf, etc.) degradează
însuşirile fizice, chimice şi biologice, contribuind astfel la reducerea capacităţii productive.
Modificările antropice ale solului datorate construcţiilor de toate felurile, prin operaţiuni de
decopertare, modelare, etc., au dus la crearea altor tipuri de soluri, aşa numitele protosoluri
antropice.
Dintre poluanţii proveniţi din îngrăşăminte, cei mai cunoscuţi sunt nitraţii, datorită
efectelor negative provocate de prezenţa lor în exces.
Pentru prevenirea problemelor posibile, autoritatea locală poate realiza amenajări şi poate
accesa fonduri europene pentru proiecte pentru prevenirea degradării solului.
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Managementul deşeurilor
Toate activităţile economico-productive şi sociale sunt generatoare de produse secundare
cu valoare economică foarte scăzută sau chiar inexistentă pe care le putem numi generic deşeuri.
Din punct de vedere al protecţiei mediului, gestionarea acestora este o problemă acută la
nivelul României, mai ales în contextul cererii crescânde pentru toate produsele alimentare şi
nealimentare.
Impactul gestionării necorespunzătoare a deşeurilor este unul negativ asupra factorilor de
mediu, dar şi asupra factorului uman, fie că ne referim la sănătatea acestuia sau la activităţile sale
productive. Depozitarea deşeurilor în rampe de deşeuri înseamnă pierderi irecuperabile de teren şi
resurse. Impactul negativ se răsfrânge asupra mai multor componente ale mediului înconjurător:
deşeurile biodegradabile se descompun, producând gaze (poluare atmosferică) şi levigat (poluarea
solului şi a apei), aria de teren utilizată este relativ extinsă. Deşeurile menajere depozitate pot
constitui vectori importanţi în răspândirea infecţiilor, pot constitui condiţii pentru înmulţirea
insectelor şi rozătoarelor, iar peisajul se degradează din punct de vedere estetic.
În categoria deşeurilor biodegradabile din deşeurile locale sunt cuprinse:
 deşeuri biodegradabile rezultate în gospodării
 deşeuri biodegradabile din unităţile de alimentaţie publică;
 deşeuri vegetale din zonele de agrement;
 deşeuri vegetale din grădini ale populaţiei, sere, solarii etc.;
 componenta biodegradabilă din deşeurile stradale;
Este greu a se face o apreciere corectă a generării si colectării deşeurilor comuna Padina, ca
de altfel în întreg judeţul, deoarece nu au existat până în prezent sisteme corecte de urmărire a
acestor indicatori. Dintre acestea enumerăm: absenţa unei evidenţe corecte a numărului de
locuitori deserviţi, acceptarea colectării unor cantităţi de deşeuri nepericuloase de producţie şi
introducerea lor în cantităţile raportate ca deşeuri menajere, absenţa sistemelor de cântarire - ca
urmare a folosirii unor indici aleatorii la transformarea din metri cubi în tone.
Prezenta strategie propune dezvoltarea de măsuri care să încurajeze prevenirea generării de
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deşeuri şi reutilizarea, promovând utilizarea durabilă a resurselor.
 Creşterea ratei de reciclare şi îmbunătăţirea calităţii materialelor reciclate, lucrând aproape
cu sectorul de afaceri şi cu unităţile şi întreprinderile care valorifică deşeurile.
 Promovarea valorificării deşeurilor din ambalaje.
 Reducerea impactului produs de carbonul generat de deşeuri.
 Încurajarea producerii de energie din deşeuri pentru deşeurile care nu pot fi reciclate.
 Organizarea bazei de date la nivel naţional şi eficientizarea procesului de monitorizare.
 Implementarea conceptului de ”analiză a ciclului de viaţă” în politica/ de gestiune a
deşeurilor.
Pentru îmbunătăţirea serviciilor către populaţie şi sectorul de propunem:
 Încurajarea investiţiilor verzi.
 Susţinerea iniţiativelor care premiează şi recompensează populaţia care reduce, reutilizează
şi reciclează deşeurile din gospodării.
 Colaboararea cu autorităţile administraţiei publice locale pentru creşterea eficienţei şi
calităţii deşeurilor colectate, facându-le mai uşor de reciclat.

Zgomotul
În mediul rural, zgomotul este de asemenea un factor poluant, efectele sale asupra sănătăţii
populaţiei incluzând hipoacuzia, stare de oboseală, iritabilitate. Reţeaua de drumuri ce străbat
comuna reprezintă o sursă permanentă de poluare fonică. Directiva 2002/49/EC privind evaluarea
şi gestionarea zgomotului ambiental este transpusă în legislaţia românească prin HG 321/2005,
care stabileşte cadrul general pentru dezvoltarea măsurilor de reducere a zgomotului emis de
principalele surse de zgomot: vehicule feroviare, rutiere (şi infrastructura acestora), echipamentele
destinate utilizării în exteriorul clădirilor şi maşinile industriale mobile.
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Măsurile pe care autorităţile le pot întreprinde în zonele cu nivel de zgomot ridicat sunt de
exemplu: alegerea unor surse alternative mai silenţioase, amenajarea teritoriului, planificarea
traficului, măsuri tehnice la nivelul surselor de zgomot (dacă acestea sunt surse fixe).
Principalele avantaje ale realizării unei hărţi de zgomot o reprezintă dezvoltarea de zone
rezidenţiale, identificarea zonelor cu trafic sporit şi atragerea de fonduri nerambursabile pentru
dezvoltarea unor sisteme alternative silenţioase.

Analiza SWOT Mediu

Puncte Tari
• 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
• Prezenţa unor resurse naturale variate
• Apariţia fermelor ecologice
• Implementarea Masterplanului de la
nivel județean pentru apǎ şi canalizare

Puncte slabe
• 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
• Educație, culturǎ civică în probleme
de mediu slab dezvoltate
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Oportunități

Amenințări

• Existenţa resurselor nerambursabile
din fondurile structurale
• Potenţial mare de dezvoltare a
sectorului serviciilor ce vizeaza
protecția mediului
• 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 (canalizare)
• Sprijin redus din partea altor autoritǎți
publice
• Ȋntârzieri în aplicarea legislației de
mediu de cǎtre unii agenți economici
• Creşterea numarului de autoturisme
• Dificultăţi organizatorice, politice
• Costuri ridicate pentru implementarea
programelor/ modernizarea
echipamentelor
• Extinderea intravilanului
• Cofinanţare redusă
• Suport social foarte slab cu privire la
colectarea selectivă

Obiective pentru domeniul mediu
Obiectivul general în materie de mediu este reprezentat de promovarea activă a măsurilor
de protecţie a mediului.
Obiectivele specifice ale dezvoltării durabile pentru comuna Padina sunt:


Limitarea schimbărilor climatice şi a costurilor şi efectelor sale negative pentru mediu;



Minimizarea impacturilor infrastructurii de transport asupra economiei, societăţii şi
mediului;



Promovarea modelelor de producţie şi consum durabile;



Îmbunătăţirea managementului şi evitarea supraexploatării resurselor naturale, recunoscând
valoarea serviciilor ecosistemelor;



Promovarea unei bune sănătăţi publice în mod echitabil şi îmbunătăţirea protecţiei
împotriva ameninţărilor asupra sănătăţii;



Crearea unei societăţi a includerii sociale prin luarea în considerare a solidarităţii între şi în
cadrul generaţiilor, asigurarea securităţii şi creşterea calităţii vieţii cetăţenilor ca o
precondiţie pentru păstrarea bunăstării individuale;
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Dezvoltarea de măsuri care să încurajeze prevenirea generării de deşeuri şi reutilizarea
promovând utilizarea durabilă a resurselor;



Creşterea ratei de reciclare şi îmbunătăţirea calităţii materialelor reciclate, lucrând aproape
cu sectorul de afaceri şi cu unităţile şi întreprinderile care valorifică deşeurile;



Promovarea valorificării deşeurilor din ambalaje;



Reducerea impactului produs de carbonul generat de deşeuri;



Încurajarea producerii de energie din deşeuri pentru deşeurile care nu pot fi reciclate;



Asigurare consumului de apă pentru populaţia din comuna Padina.

Pentru îmbunătăţirea serviciilor către populaţie şi sectorul de afaceri ne propunem:
 Încurajarea investiţiilor verzi;
 Susţinerea iniţiativelor care premiează şi recompensează populaţia care reduce, reutilizează
şi reciclează deşeurile din gospodării;
 Colaboararea cu autorităţile administraţiei publice judeţene pentru creşterea eficienţei şi
calităţii deşeurilor colectate, facându-le mai uşor de reciclat;
 Colaborarea cu autorităţile administraţiei publice judeţene şi sectorul de afaceri pentru
îmbunătăţirea sistemelor de colectare a deşeurilor.

4.3.Dezvoltare socială
Prezentare generală
Forţǎ de muncǎ
Tranziţia la economia de piaţă şi-a pus amprenta asupra caracteristicilor pieţei muncii,
determinând modificări semnificative de volum şi structură a principalilor indicatori ai forţei de
muncă. Faţă de evoluţia demografică şi structura demografică, se remarcă faptul că indicele
demografic conferă suficiente argumente pentru evoluţia potenţialului forţei de muncă.
La nivelul comunei, din totalul populaţiei ocupate civil, ponderile cele mai mari le deţin:
agricultură (58%), serviciile (25%) comerţul, (5%), învăţământul (5%).
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În ceea ce priveşte şomajul, fenomen social cu influenţe negative asupra dezvoltării
societăţi, rezultat direct al proceselor de restructurare ale economiei, se poate observa o creştere a
ratei şomajului.
Analiza SWOT pentru domeniul Forţă de muncă
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Sănătatea
Sistemul de sănătatea din comuna Padina are o evidentă

nevoie

de

îmbunătăţire.

Sistemul medical nu este îndeajuns de dezvoltat, ducând lipsă de o infrastructură adecvată şi de
specialişti. De altfel, pacienţii sunt deseori nevoiţi să meargă pentru asistenţă medicală în unităţi
medicale din alte comune. În general, cetăţenii nu se încred în servicii medicale complexe de care
pot beneficia în comuna Padina deoarece, adesea, aşteptările lor nu sunt îndeplinite.
Cea mai importantă unitate medicală apropiată comunei Padina este Spitalul din comuna
Smeeni, spital situat la o distanţă de 31,3 Km, distanţă ce se parcurge cu maşina în 26 de minute.
Înfiinţat în 1959 pentru a acoperi nevoia de servicii medicale spitaliceşti a localităţilor din câmpia
Bărăganului, între Buzău şi Slobozia, Spitalul ce poarta azi denumirea de Spitalul de Boli Cronice
Smeeni serveşte acestui scop neîntrerupt. Fiind într-o zonă climatică extremă, cu ger şi viscol
puternic iarna şi caniculă pe timpul verii, Spitalul Smeeni este un refugiu vital pentru această zonă
de tranzit, între centrul ţării şi litoral.
De-a lungul timpului a avut peste 100 de paturi, secţie de Chirurgie, ObstreticăGinecologie, Sală de naşteri şi o secţie de Geronto-psihiatrie. Adaptat nevoilor de astăzi de servicii
medicale, spitalul şi-a schimbat profilul, fiind în acest moment un spital de boli cronice.
Cele doua secţii, Medicină internă şi Pediatrie, împreună cu Ambulatoriul integrat al
spitalului, laboratoarele de analize medicale şi Radiologie/Imagistică medicală au adresabilitate
bună, nu doar pacienţii din zonă accesând serviciile medicale, ci din intreg judeţul Buzău. În plus,
Camera de gardă, cu medici specialişti şi primari asigură asistenţă medicală 24 ore din 24.
Personalul medical profesionist şi dedicat meseriei alese a format aici grupul medical care
a demonstrat în timp că se poate face performanţă într-un spital de provincie, fiind cunoscuţi
medici de renume nu doar în judeţ, ci în întreaga ţară, care şi-au făcut stagiatura sau specializarea
aici.
În prezent, datorită lucrărilor de reabilitare, dotare şi utilare ale ambulatoriului, se vor putea
efectua investigaţii şi oferi servicii medicale pacienţilor la standarde europene.
Complementar acestei situaţii, pentru a asigura nevoia identificată la nivel local, există un
interes deosebit al autorităţii publice locale din comuna Padina în amenajarea, în cel mai scurt
timp, din fonduri nerambursabile sau de la bugetul de stat a unui cabinet medical echipat la
standarde moderne, motiv pentru care această propunere a fost inclusă în Portofoliul de proiecte al
comunei Padina pentru perioada 2014 – 2020.
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Analiza SWOT
Sănătate
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Servicii sociale
Activitatea de protecţie socială se desfăşoara conform prevederilor Legii 47/2006 privind
sistemul naţional de asistenţă socială şi Legii 466/2006 privind statutul asistentului social.
În anii trecuti au fost realizate următoarele categorii de activităţi în vederea protecţiei
copilului, persoanelor singure, persoanelor cu handicap, pensionarilor (persoanelor vârstnice),
familiilor nevoiaşe, precum şi a oricărei persoane aflate în nevoie:
a. Activităţi de protectie a persoanelor fără venituri sau cu venituri mici, domiciliate în
comuna Padina, în conformitate cu prevederile Legii nr.416/2001 completată şi modificată
de Legea 276/2010 privind venitul minim garantat;
b. Activităţi de protecţie a persoanelor vârstnice în conformitate cu prevederile Legii nr.
281/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr 17/2000 privind asistenţa socială a
persoanelor vârstnice;
c. Activităţi privind protecţia persoanelor cu handicap, în conformitate cu prevederile Legii
nr. 343/2004 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 102/1999 privind protecţia
specială şi încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap;
d. Acordarea alocaţiei pentru familiile cu copii, conform prevederilor Legii nr. 61/1993,
republicată, privind alocaţia de stat pentru copii si Legii nr. 119/1997, privind alocaţia
suplimentară pentru familiile cu mulţi copii (la nivelul anului 2013, în comuna Padina sunt
înregistrate un număr de 147 de alocaţii complementare acordate copiilor);
e. Efectuarea muncii în folosul comunităţii, în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001
privind venitul minim garantat (la nivelul anului 2013, în comuna Padina sunt înregistrate
91 de persoane în această categorie);
f. Acordarea de ajutor pentru încălzirea locuinţei conform prevederilor OUG nr. 81/2003
pentru modificarea unor reglementări privind acordarea de ajutoare pentru încalzirea
locuinţei şi asigurarea fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice şi gazelor
naturale pentru populaţie, precum şi unele măsuri pentru întărirea disciplinei financiare.

144

“ Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Padina, judeţul Buzău

pentru perioada 2014-2020”

La nivelul anului 2013, in comuna Padina sunt înregistrate 18 persoane în categoria asistaţilor
sociali şi un număr de 11 ingrijitori pentru acestea.
În exercitarea atributiilor ce revin autorităţii publice, numai la nivelul anului 2013 au fost
acordate ajutoare pentru încălzire pentru un număr de 197 dosare înaintate primăriei de către
persoanele îndreptăţite şi eligibile pentru acest tip de ajutor social.

Analiza SWOT (servicii sociale)
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Obiective pentru domeniul dezvoltare socială şi sănătate
Obiectivul general în materie de dezvoltare socială este reprezentat de “creşterea calităţii
vieţii şi a stării de sănătate a populaţiei”.
Obiectivele specifice pentru dezvoltarea socială sunt:
1. Promovarea performanţelor economice şi progresul social:
 locuri de muncă mai multe şi de calitate;
 crearea unui echilibru între flexibilitate şi securitate;
 lupta împotriva sărăciei şi securităţii sociale;
 modernizarea protecţiei sociale;
 promovarea egalităţii de gen.
2. Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor prin:
 promovarea flexibilităţii combinată cu securitatea pe piaţa muncii;
 facilitarea dezvoltării afacerilor;
 asigurarea de salarii corelate cu costurile muncii;
 anticiparea şi rezolvarea problemelor datorate restructurării economice;
 transformarea muncii nedeclarate în ocupare reglementată.
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3. Atragerea cât mai multor persoane pentru a intra şi a rămâne pe piaţa muncii: transformarea
muncii într-o opţiune reală pentru toţi, prin:
 facilitarea accesului la locuri de muncă;
 valorizarea pozitivă a muncii;
 creşterea participării femeilor;
 realizarea de strategii cuprinzătoare pentru îmbătrânirea activă;
 promovarea integrării emigranţilor şi a grupurilor dezavantajate.
4. Creşterea nivelului şi efectivităţii investiţiei în capitalul uman şi în învăţarea pe parcursul
întregii vieţi prin:
 elaborarea de strategii privind învăţarea pe parcursul întregii vieţi şi investiţia în capitalul
uman;
 participare pe scară largă şi furnizare de educaţie şi formare profesională;
 reducerea numărului de elevi care abandonează timpuriu instituţiile de învăţământ;
 dezvoltarea învăţării reciproce.
5. Îmbunătăţirea condiţiilor de locuire ale populaţiei.
6. Sporirea nivelului de siguranţă în comună.
7. Modernizarea dispensarelor medicale pentru a asigura accesul în timp util a tuturor
pacienţilor,într-un mediu curat şi sigur.
8. Promovarea unor programe de formare pentru dezvoltarea educaţională şi profesională pentru
întreg personalul medical, asigurarea coerenţei în formarea, dezvoltarea şi alocarea resurselor
umane.
9. Sprijinirea proiectelor pentru structuri şi procese inovatoare, prioritară fiind infrastructura IT în
domeniul medical.

10.

Atragerea de resurse noi în vederea îmbunatăţirii calităţii îngrijirilor medicale.

11.

Sprijinirea şi promovarea serviciilor de sănătate publică şi asistenţă medicală.
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4.4. Amenajarea teritoriului şi infrastructurii de transport
Comuna Padina este dotată edilitar cu reţea de apă şi reţea de distribuţie a energiei
electrice. În continuare vom analiza starea fiecăruia dintre aceste servicii.

Infrastructură rutieră şi feroviară
Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Padina este materializat în
Anexa 52 a Hotărârii Guvernului nr. 1.348/2001 (publicat în Monitorul Oficial al Romaniei) de
privind atestarea domeniului public al judeţului Buzău, precum si al municipiilor, oraşelor şi
comunelor din judeţul Buzău, inventar public însuşit prin Hotărărea Consiliului Local nr.22 din
12.08.1999 şi care cuprinde un total de 68 de strazi si 53 de drumuri vicinale.
Comuna Padina este străbătută de DN 2C (Buzau – Slobozia) care, alături de DJ 203
reprezintă singurele porţiuni asfaltate din totalul drumurilor existente în localitate, restul
drumurilor comunale fiind pietruite în proporţie de 100% (faţă de situaţia înregistrată la nivelul
anilor 2007-2008, când reţeau de drumuri comunale era pietruită în proporţie de doar 70%).
La nivelul autorităţii publice locale există iniţiativa modernizării a două tronsoane din
drumurile comunale, respectiv pe lungime de 5 şi 7 km, pentru cel de-al doilea tronson
documentaţia tehnico-economică aflându-se într-un stadiu destul de avansat (s-a demarat
procedura de achiziţie publică a proiectului tehnic).
Pe teritoriul comunei, reţeaua totală a drumurile însumează 53 km, din care doar 5 km sunt
asfaltaţi, respectiv cei aferenti drumului naţional care străbate localitatea.
Cele mai utilizate mijloace de transport pentru sosirea în comuna Padina sunt autoturismele
proprii (în numar de 342 autoturisme – faţă de aproximativ 400 de autoturisme înregistrate raportat
la perioada 2007-2014), 80 de autoutilitare până la 12 tone, 18 autoutilitare peste 12 tone,
mijloacele de transport în comun (autobuze) şi microbuze.
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Fig. 14 Trotuare amenajate pe principalul drum de acces în comune Padina

Reabilitarea drumurilor comunale, extinderea si modernizarea trotuarelor face parte din
proiectele prioritare ale comunei Padina pentru perioada 2014-2020, având în vedere că o astfel de
investiţie, de amenajarea trotuarelor este asigurată în proportie de 50% pe principalului drum de
acces în localitate, situaţie înregistrată la nivelul anului 2013.
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Fig. 15 Trotuare amenajate pe principalul drum de acces în comune Padina

Infrastructură de transport
Începând cu anul 1989, transportul public de călători s-a modernizat permanent, de
prestarea acestui serviciu ocupându-se societăţile comerciale de transportatori care efectuează
curse regulate (la nivelul anului 2014 în medie 8 curse/zi pe ruta Padina – Buzău - Padina), această
cursă având ca durată aproximativ 1 h şi 15 minute.
De asemenea, călătorii pot beneficia şi de curse pe liniile regulate Constanţa-Buzău cu
autocare şi microbuze moderne.
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Fig.16 Staţie de alimentare cu combustibili la nivelul comunei Padina

Pe teritoriul comunei Padina sunt amenajate şi funcţionează două staţii de alimentare cu
benzina , motorina şi cu gaz lichefiat.
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Fig.17 Staţie de alimentare cu combustibili la nivelul comunei Padina

Infrastructură de utilităţi
Apă potabilă
Comuna Padina nu dispune în prezent de un sistem centralizat de alimentare cu apă
potabilă, locuitorii aprovizionându-se cu apă din foraje proprii săpate la 6 - 8 m adâncime, pentru
uzul gospodăresc, apa de băut fiind asigurată de autoritatea publică cu ajutorul a şase foraje de
mare adâncime – 150 m.
La nivelul anului 2014, în conformitate cu prevederile OG 7/2006 privind instituirea
Programului de dezvoltare a infrastructurii din spaţiul rural, Primaria Padina a realizat un proiect
în vederea alimentării cu apă potabilă a comunei Padina din fonduri alocale de la bugetul de stat.
Valoarea totală a investiţiei alocată iniţial proiectului prin Hotarare de Guvern a fost de 2.400.000
lei, dar având în vedere stadiul avansat de implementare al proiectului, respectiv etapa de execuţie
a lucrărilor, s-a realizat actualizarea sumei aferente contractului de lucrări, în urma derulării
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procedurii de achiziţie publică de lucrări. Astfel, suma aferentă execuţiei,celor 20 de km de reţea
de alimentare cu apă potabilă avuţi în vedere prin proiect, a fost contractată pentru valoarea de
1.400.000 lei. La nivelul anului 2014 din totalul acestei reţele au fost execuţi în medie 1.170 m.
Se estimează că odată cu finalizarea lucrărilor prevăzute prin acest proiect, odată cu
racordarea celor 500 de gospodării la reţeaua de apă (număr de gospodarii vizate prin proiect), se
va soluţiona în procent de 100% problema racordării tuturor gospodăriilor din comuna Padina la
aceasta reţea de utilităţi. Implementarea proiectului va face posibilă şi va facilita racordarea tuturor
gospodăriilor rămase, întrucât sursa de apă va fi adusă cat mai aproape de fiecare dintre acestea. În
total, pe lângă cele 997 de branşamente existente sunt estimate a se mai realiza încă 500, aferente
numărului de gospodării rămase neracordate, din totalul celor identificate (1.560 gospodării la
nivel de comună).
Reţeaua de alimentare cu apă potabilă la nivelul anului 2013 este instalată pe o lungime de
25 km şi deserveşte un număr de 997 gospodării. În ceea ce priveşte alimentarea cu apă potabilă,
capacitatea instalaţiilor de distribuţie a apei potabile este de 140 mc/zi. Cantitatea totală de apă
potabilă distribuită consumatorilor uz casnici este de peste 120 mc/zi.
În acest sens, sunt vizate lucrări de reabilitare a unei lungimi de 8 km a reţelei de
alimentare cu apă,motivate de branşamentelor învechite şi degradul mare de uzură fizică a
instalaţiilor.

Canalizare
La nivelul anului 2013, Comuna Padina nu dispune de reţea de canalizare. Gospodăriile din
satele aparţinătoare comunei Padina nu dispun de un sistem centralizat de canalizare. Acestea sunt
deservite de haznale de tip rural şi fose septice, iar apele uzate sunt deversate în puţuri absorbante
şi fose septice. O astfel de investiţie, de amenajare a reţelei de canalizare şi a unei staţii de epurare
la nivelul comunei este prevăzută în Portofoliul de proiecte al comunei Padina pentru perioada
2014 – 2020, reprezentând o prioritate a autorităţii publice locale pentru perioada imediat
următoare.
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Alimentarea cu energie electrică
Comuna Padina, alături de celelalte zone ale comunei, este racordată la sistemul energetic
naţional. Distribuţia energiei electrice este asigurată pe întreaga suprafaţă a localităţii (faţă de anul
2007 când distribuţia acoperea doar 99 % din cauza locuinţelor nou-construite în intravilanul
localităţii care necesitau lucrări de extindere a reţelei). Alimentarea comunei se face cu o reţea de
medie tensiune (LEA 20KV) care vine din reţeaua de 100 KV. Reţeaua de joasă tensiune, destinată
consumatorilor casnici şi iluminatului public este racordată la posturi de tip aerian. Reţelele
electrice sunt pe stâlpi de beton precomprimat tip RENEL, iar iluminatul public se realizeazî pe
lîmpi cu vapori de mercur.
La nivelul anului 2013, iluminatul public şi stradal se realizează pe toate străzile din
localitate, inclusiv de-a lungul drumului naţional care traversează localitatea, aproximativ 750 de
lămpi de iluminare.
4.4.2.Analiza SWOT infrastructură de transport şi de utilităţi
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Obiective pentru domeniul infrastructurii de utilităţi şi a infrastructurii de transport
Obiectivul general în materie de amenajare a teritoriului şi infrastructura de transport este
reprezentat de utilizarea optimă a teritoriului comunei şi îmbunătăţirea infrastructurii de transport,
extinderea reţelelor de utilităţi actuale, îmbunătăţirea calităţii apei şi asigurarea procesului de
epurare a apelor uzate.
Se prevede promovarea unor sisteme integrate de apă şi apă uzată într-o abordare locală,
pentru a oferi populaţiei şi altor consumatori servicii de apă la calitatea cerută şi la tarife
acceptabile. Este necesară construirea unei staţii de epurare a apelor uzate.

Obiectivele specifice sunt :
1. Zonarea funcţională a teritoriului comunei în acord cu tendinţele de dezvoltare a acesteia.
În prezent Planul Ruralistic General al comunei Padina este intr-un proces avansat de
reactualizare, respectiv aflându-se în stadiul de obţinere a avizelor.
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2. Promovarea unor sisteme integrate de apă şi apă uzată într-o abordare locală, pentru a oferi
populaţiei şi altor consumatori servicii de apă la calitatea cerută şi la tarife acceptabile;
3. Construirea de staţii de epurare a apelor uzate;
4. Reabilitarea reţelelor de utilităţi existente;
5. Îmbunătăţirea infrastructurii de transport astfel încât să fie reduse influenţele negative
asupra mediului şi confortului populaţiei;
6. Crearea design-ul sustenabil arhitectonic;
7. Integrarea funcţiunilor rurale;
8. Clarificarea aspectelor de proprietate si domenialitate asupra teritoriului comunei;
9. Modernizarea sectorului de transport în scopul asigurării unei protecţii sporite a mediului, a
sănătăţii umane şi îmbunătăţirii siguranţei pasagerilor.

4.5.Administraţia publică locală

Prezentare generală
Primăria Padina 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 Padina privind aprobarea organigramei, a numărului de posturi şi a
statului de funcţii ale aparatului propriu de specialitate(Hotărârea Consiliului Local nr. 6 din
29.01.2014).
Primarul, viceprimarul, secretarul, împreună cu aparatul propriu de specialitate constituie
o structură funcţională cu activitate permanentă, denumită Primăria Comunei Padina, ce duce la
îndeplinire hotărârile luate de cei 13 membri ai Consiliului Local şi dispoziţiile Primarului,
bazându-se pe problemele colectrivităţii locale.
Primarul este reprezentantul legal al Unităţii Administrative Teritoriale Padina, respectiv
administraţiei publice locale a comunei Padina, acesta fiind conducătorul aparatului propriu de
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specialitate, aparat 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 Padina 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 Padina, aprobată si funcţională în anul 2014(prin sedinta din 29
ianuarie 2014, Hotararea de Consiliu Local nr. 6 privind aprobarea organigramei, a statului de
functii si a statului de personal din aparatul de specialitate al primarului comunei
Padina).Organigrama include toate departamentele Primăriei Comunei Padina, numărul de posturi
existente în 2014 pentru fiecare departament si legăturile de subordonare dintre departamente.
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Organigrama Primăriei comunei Padina
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Analiza SWOT administraţia publică locală

Puncte Tari
•Autorităţi locale deschise ce conṣtientizează
că resursa umană este cea mai importantă
dintr-o organizaţie
•Participarea angajaţilor la diferite forme de
pregătire profesională
•Imagine bună si încredere în primar
•Site de prezentare cuprinzător şi deschis feedback-ului cu comunitatea locală
•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
•Existența unor contacte strânse între
administrație şi agenții privați.

Puncte slabe
• Putine contacte externe şi lipsa de integrare în
circuitul administrativ internaţional
•Personal nepregătit suficient în domeniul
fondurilor structurale, comunicării externe,
calităţii
•Majoritatea angajaților nu au urmat în ultimii
ani cursuri de formare

Oportunități

Amenințări

•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;
•Ȋnfrăţirea cu o localitate ṣi utilizarea
schimburilor de experienţă;
•Existenta de organizaţii profesionale ale
funcţionarilor publici
•Noi platforme de e-learning, e-guvernare

•Educaţie, cultură civică slab dezvoltate, grad
redus de participare 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
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Obiective pentru domeniul administraţie publică
Obiectivul general pentru domeniul administraţie public este întărirea capacităţii
administrative ce se poate realiza/îmbunătăţi prin următoarele obiectivele specifice:
 Îmbunătăţirea capacităţii administrative;
 Îmbunătăţirea relaţiei cu cetăţenii şi mediul de afaceri;
 Introducerea de noi instrumente si tehnologii;
 Creşterea fondului de locuinţe;
 Reactualizarea Planului Ruralistic General;
 Îmbunătăţirea calităţii şi frunizării de servicii;
 Îmbunătăţirea sistemelor de raportare a performanţei;
 Dezvoltarea unei culturi a evaluării la nivel local;
 Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale;
 Îmbunătăţirea capacităţii de absorbţie a fondurilor de dezvoltare;
 Sprijinirea procesului de descentralizare sectorială a serviciilor;
 Instruirea personalului din administraţie;
 Stabilirea procedurilor de recrutare, gestiune şi formare a funcţionarilor publici prin norme
şi reguli care pot fi puse efectiv în aplicare;
 Ameliorarea imaginii administraţiei publice prin creşterea transparenţei actului
administrativ şi luarea unor măsuri anticorupţie ferme, vizibile pentru opinia publică.
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4.6.Educaţie şi formare
Prezentare generala
Şcoala şi biserica au constituit suportul spiritual al satului tradiţional din secolul al XIXlea. Într-o vreme în care locuitorii satului nu obişnuiau să-şi dea copii la învăţatură, biserica, prin
preoţi şi dascăli, a oferit posibilitatea revelaţiei divine prin cunoaştere şi, totodată, un cadru modest
pentru a învăţa carte în mediul rural.
Vechea biserică Sf. Nicolae, sfinţită la 13 septembrie 1835, a servit din toamna aceluiaşi an
ca lăcaş de învăţatură, în tinda acestei biserici, prin grija postelnicului Costache Vernescu,
funcţionând prima şcoală din Padina, menţionată şi de Fr. Dame în lucrarea “Recensământul
copiilor de vârstă şcolară din comunele rurale”, apărută la Bucuresti în 1894.
Dacă prima şcoala a satului întemeiat pe noua vatră la 1832, a funcţionat la biserica Sf.
Nicolae, primul învaţator este atestat şase ani mai târziu, în 1838, în persoana lui Panait Ioan, din
satul Macoveiu, de 29 de ani, inclus în “Catalogul candidaţilor hotărâţi de învăţatori pe la sate în
judeţul Buzau” (1 august 1838). Şi-a ocupat postul în anii 1839-1840, în baza unui examen
organizat de Eforia Şcoalelor, el figurând în “Catalog al candidaţilor egzaminaţi cu prilejul
egzamenului dat 1839-1840” (29 iulie 1840).
Pentru satul secolului XIX, şcoala s-a dovedit o instituţie omniprezentă de la întemeierea
pe noua vatră, având aceeaşi vârstă cu biserica Sf. Nicolae (1835). De la primii elevi din “tinda
bisericii”, până la zecile de elevi din şcoala modernă construită la 1896, s-a parcurs un secol de
educaţie şi spiritualitate pe aceste meleaguri, şcoala având în perioada 1835-1921, acel prestigiu
deosebit care a făcut din primii învăţatori, veritabili apostoli ai ştiinţei de carte în lumea satului
tradiţional.
Istoria bisericii pe aceste meleaguri este tot atât de veche ca cea a satului, tradiţia creştinortodoxă şi istoria neamului românesc confirmând că acolo unde a fost o aşezare omenească s-a
construit şi un lăcaş de închinare. Cu mult înainte de 1832, în Evul Mediu, alături de voievozi şi
boierii au fost mari ctitori de biserici şi mănăstiri, gândindu-ne în primul rând la acei mari boieri
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care au stăpânit satul Padina-Bora în secolul al XVI-lea, precum Stroe mare spătar sau Ivaşcu mare
vornic.
De asemenea, pentru secolul al XVII-lea avem documente istorice care atestă influenţa în
zonă a episcopiei Buzăului, fondată încă din vremea domniei lui Radu cel Mare (1495-1508), dar
mai ales dependenţa moşiei Padina Borăi de mănăstirile Radu Voda (Sf. Troiţă), Tutana şi Iviron
(de la Sfântul Munte Athos). Pe la 1680-1681, călugării de la mănăstirea Radu Voda (închinată
mănăstirii Iviron) veneau frecvent la Bora şi Padina Borăi.
Cu siguranţă, pe lânga viaţa agricolă şi pastorală, a existat aici la Padina - Borăi-Macoveiul
o viaţă religioasă intensă, înca din Evul Mediu. În secolul al XVIII-lea au fost ridicate ultimele
biserici de pe vechea vatră a satului de pe Movila Bândăului. La începutul secolului al XIX-lea,
odată cu enoriaşii, au fost mutate mai la sud biserica, odăjdiile şi odoarele sfinte.
După anul 1832, odată cu întemeierea satului pe actuala vatră, au fost construite două
lăcaşuri de cult: biserica Sf. Nicolae (1835) şi biserica Sf. Ioan (1837-1838)39. Biserica “Sf.
Nicolae” a fost sfinţită la 13 septembrie 1835, fiind construită în trei ani de la mutarea satului pe
noua vatră.
În următoarele pagini vom face o analiză a sistemului educaţional din comuna Padina,
precizând atât numărul de unităţi de învăţământ, cât şi o analiză SWOT a serviciilor educaţionale
oferite în comună.
În comuna Padina nu există forme de învăţământ preuniversitar, universitar sau
postuniversitar. Un alt dezavantaj este că în ultimii ani nu a existat o preocupare pentru învăţarea
pe tot parcursul vieţii a persoanelor adulte, pentru organizarea de forme de pregătire pentru şomeri
sau educarea civică a populaţiei.
Însă, comuna Padina se detaşează clar faţă de alte unităţi administrativ teritoriale învecinate
sau de la nivelul judeţului Buzău, prin aceea că deţine o infrastructură şcolară modernă, aceste
investiţii asigurănd condiţiile pentru creşterea calităţii serviciilor educaţionale şi, deopotrivă,
contribuind la reducerea abandonului şcolar (prin atractivitatea manifestată de elevi pentru un
proces educaţional derulat la standarde moderne).
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Fig. 18 Grădiniţa cu program normal nr. 2, localitatea Padina, Judeţul Buzău

Unităţi de învăţământ
Grădiniţe de copii
Şcoli din învăţământul primar şi gimnazial
Licee
Şcoli de artă şi meserii
Copii înscrişi în grădiniţe
Elevi înscrişi (total)
Elevi înscrişi în învăţământ primar şi gimnazial
Elevi înscrişi în învăţământ primar
Elevi înscrişi în învăţământ gimnazial
Elevi înscrişi în învăţământ liceal
Elevi înscrişi în învăţământul de arte şi meserii
Elevi înscrişi în învăţâmânt de maiştri
Personal didactic (total)
Personal didactic în învăţământ preşcolar

4
2
2
116
6806
356
182
174
38
6
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Personal didactic în învăţ. primar şi gimnazial
Personal didactic în învăţământ liceal
Personal didactic în învăţământ de arte şi meserii
Săli de clasă şi cabinete şcolare
Laboratoare şcolare
Ateliere şcolare
Săli de sport
Terenuri de sport
PC-uri

32
23
2
1
9
32

Fig. 19 Şcoala nr. 2, localitatea Padina, Judeţul Buzău
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Analiză SWOT educaţie şi formare
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Obiective pentru domeniul educaţie şi formare: Învăţământul şi familia sunt principalele
două elemente care influenţează viitorul societăţii civile, cel puţin în ceea ce priveşte primii ani din
viaţă. De aceea este foarte important ca ele să pună bazele unui comportament civic, adecvat şi
sănătos pentru copii.
Obiectivul general al educaţiei durabile este dezvoltarea resurselor umane prin
îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale şi asigurarea accesului la diferite forme de educaţie.
Ca premise ale performanţelor în învăţământ, creativitatea şi capacitatea de inovare au un
rol important, iar obiectivele specific pe care şcoala contemporană ar trebui să le aibă în vedere,
pot fi următoarele:
 Sprijinirea tuturor formelor de creativitate printre care cea artistică, în cadrul programelor
şcolare aferente ciclurilor de învăţământ preşcolar, primar şi gimnazial;
 Crearea unui context care să permită tinerilor să dobândească competenţe de exprimare a
propriei personalităţi, necesare de-a lungul vieţii;
 Promovarea diversităţii culturale ca sursă a creativităţii şi inovaţiei;
 încurajarea utilizării TIC ca modalitate de exprimare creativă a propriei personalităţi;
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 Formarea unui spirit antreprenorial mai pregnant;
 Sensibilizarea liniei publice cu privire la perceperea inovaţiei drept modalitate de promovare a
dezvoltării durabile;
 Iniţierea de programe de formare pe mai multe domenii: didactica specialităţii (abilitare
didactică preşcolară), management educaţional (managementul procesului didactic), consiliere
şi orientare a tinerilor , utilizarea computerului, educaţie raţional obiectivă şi comportamentală
(educaţie inclusivă, consiliere publicaţii şcolare, identificarea şi tratarea barierelor învăţării,
dezvoltarea creativităţii în limbă şi comunicare) etc.
 Menţinerea şi integrarea tinerilor în viata socială şi economică a comunităţii;
 Reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii educaţionale;
 Crearea unui mediu favorabil inovării şi adaptabilităţii într-o lume aflată în continuă schimbare
(inclusiv pe plan social şi antreprenorial);
 Stimularea sensibilităţii estetice, dezvoltării emoţionale, gândirii creative şi intuiţiei la toţi
copii la vârsta cea mai frageda, inclusiv în învăţământul preşcolar;
 Încurajarea unei mentalităţi antreprenoriale, în special în rândul tinerilor, prin cooperarea cu
mediul de afaceri;
 Lărgirea accesului la o serie de forme creative de exprimare atât prin intermediul
învăţământului formal cât şi prin activităţii neformale şi informale pentru tineret;
 Oferirea mijloacelor care să permită cetăţenilor să-şi îmbunătăţească oportunităţile de angajare
în toate domeniile în care creativitatea şicapacitatea de inovare joacă un rol important;
 Promovarea noţiunilor de bază în materie de protecţie a proprietăţii intelectuale.
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4.7.Cultură, sport şi agrement
Cultură
“Dezvoltarea durabilă ca obiectiv strategic fundamental presupune încetăţenirea unor
practici şi instrumente libere şi diverse de acces la educaţie şi cunoaştere, la tezaurul cultural al
propriei naţiuni şi al umanităţii în ansamblu, la toate resursele care pot dezvolta creativitatea şi
spiritul novator. Este vorba de asigurarea şansei pentru toţi indivizii de a deveni producători de
cultură, depăşind astfel statutul de simpli consumatori de divertisment.
În esenţă, principiile dezvoltării durabile se aplică în egală măsură patrimoniului cultural ca
şi capitalului natural, fiind vorba de resurse moştenite de care trebuie să beneficieze şi generaţiile
următoare. Întrucât avem de-a face cu resurse neregenerabile, eventuala lor irosire, din ignoranţă
sau neglijenţă, devine astfel irecuperabilă şi ireversibilă”3.
Crearea unui mediu de calitate duce la prosperitatea comunei şi implicit la o calitate sporită
a vieţii cetăţenilor săi. Un mediu atractiv, sigur şi sustenabil are o contribuţie benefică şi vitală
pentru imaginea comunei şi pentru reputaţia pe care acesta o are pe plan extern şi care poate afecta
deciziile investitorilor străini.Acest lucru se poate obţine prin dezvoltarea culturii şi a
evenimentelor culturale, prin promovarea turismului sau a altor forme de divertisment.
În prezent în comunaPadina există 1 camin cultural care funcţioneaza într-o cladire care
necesită lucrări de reabilitare şi modernizare în cadrul acestuia existând condiţii minimale pentru
desfăşurarea de activităţi cultural artistice.
În acest sens, autoritatea publică locală de la nivelul comunei Padina a considerat ca
prioritară includerea în Portofoliul de proiecte al comunei Padina pentru perioada 2014 – 2020 a
investiţiei ce vizează: reabilitarea, modernizarea şi echiparea caminului cultural din localitate,
investiţie estimată la suma de 1.000.000 lei, proiect ce vizează şi extinderea spaţiului funcţional
(scene, culise etc). Un punct forte al acestei investiţii îl reprezintă partea de dotare modernă pentru
acest obiectiv (scaune, instalaţii de sonorizare etc) dar şi faptul că documentaţia tehnicoeconomică se află într-un stadiu foarte avansat, respectiv acela de realizare a Expertizei tehnice, a
Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie şi a Proiectului Tehnic. Lansarea surselor de

3
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finanţare nerambursabile pentru perioada imediat următoare va face posibilă implementarea
acestui proiect în cel mai scurt timp.
Biserici
Aşa cum am mai prezentat în lucrare, spiritualitatea crestin-ortodoxa care este
preponderentă în rândul locuitorilor comunei Padina se manifestă în cele 3 biserici, dintre care se
remarcă Biserica cu hramul “Sf. Nicolae” ctitorită în anul 1837. Pe lângă aceasta la nivelul
comunei Padina mai funcţionează Biserica cu hramul “Sf. Ioan” precum şi Biserica cu hramul “Sf.
Cuvioasa Paraschieva”, construită dupa anul 1989.

Sport
Viaţa sportivă în comuna Padina este relativ activă, deşi poate fi mai dinamică în condiţiile
în care comuna are un potenţial demonstrat de performanţele obţinute de sportivii locali la diferite
competiţii judeţene.
Fig. 20 Teren de fotbal amenajat in comuna Padina, judeţul Buzău
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Comuna este cunoscută în principal pentru echipa de fotbal “Unirea Padina” clasată în liga
a V-a, activitatea acesteia desfăşurându-se pe un teren de fotbal amenajat la nivelul comunei,
împrejmuit şi omologat în acest sens.
Pentru perioada următoare de programare a Fondurilor Structurale şi de Coeziune 20142020, autorităţile publice locale şi-au inclus în portofoliul de proiecte amenajarea unei baze
sportive la standarde moderne, bază care să includă: împrejmuirea, vestiare pentru oaspeti, gazde,
arbitri, grupuri sanitare, centrală termica, magazine, tribune, suprafaţă de joc cu gazon natural,
instalaţie de nocturnă pentru amatori şi antrenament, terenuri de tenis, baschet etc.

Agrement
În cadrul comunei nu există un mobilier rural uniform (coşuri de gunoi, bănci, garduri). În
unele zone lipsesc spaţiile verzi. Nu există zone de trafic pentru biciclişti, iar în unele zone
trotuarele sunt înguste şi nu permit cetăţenilor spaţiu de plimbare. Toate aceste elemente indică
lipsa actuala a proiectării adecvate a unor zone de agrement ce ar putea în viitor să fie
transformate.
Comuna se confruntă si cu probleme semnificative în ceea ce priveste pavajele, lipsa unor
semne vizibile si bine amplasate de circulaţie, lipsa locurilor de parcare, treceri de pieton marcate
necorespunzător. Lipsa unui concept rural strategic creează dezordine, o imagine necontrolată si
inestetică a infrastructurii comunei.
O altă problemă este faptul că in comuna nu există facilităţi de cazare a turiştilor. Există
puţine pensiuni private în apropierea comunei;
1. Cazare în Amara, la 41,5 km de Padina: 2 hoteluri, de 3 stele (Hotel Parc) respectiv 4 stele
(Hotel Dana), bază de tratament proprie, restaurant, 3 sali de mese, o sală de conferinte, bar, 2
terase şi plaja proprie;
2. Cazare în Slobozia, la 52 km de Padina: Motelul Complexului Privighetoarea, renovat complet
în anul 2013, are 6 camere duble şi 10 camere cu pat matrimonial;
3. Cazare în Merei, la 74 km de Padina: Pensiunea Viţa de vie pune la dispoziţia clienţilor o vilă de
tipul P+1 La parter exista living, sufragerie, baie şi două bucătării. La etaj sunt cinci camere
duble.
Alte oferte în apropiere de comuna Padina, există posibilitatea cazării turiştilor în: Ciocile,
Nicoleşti, Tatuleşti, Tovaraşia, Arcanu, Căldărăşti, Odăieni.
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Din analiza duratei medii a sejururilor turistice, se observă că turiştii petrec perioade din ce
în ce mai scurte de timp în unităţile de cazare, fapt care este în detrimentul turismului cultural sau
curativ, dar poate arăta în acelaşi timp şi creşterea importanţei turismului de afaceri sau de
evenimente. Din acest motiv o soluţie ar putea fi dezvoltarea de programe turistice adresate
mediului de afaceri (pensiuni dotate cu săli de conferinţă mari, dezvoltarea serviciului de catering
etc)
În ceea ce priveşte numărul de unităţi de consumaţie si alimentaţie publică (cafenele,
cluburi, restaurante, pizzerii etc), putem spune că numărul acestora este mic raportat la cererea
populaţiei.
Desi progresul este vizibil la nivelul comunei, aceasta nu dispune încă de locuri amenajate
pentru agreement, spaţii verzi şi spatii pentru petrecerea timpului liber. Prezenta strategie propune
din acest motiv ca obiectiv specific domeniului agrement cresterea numărului de spaţii verzi şi a
locurilor special amenajate pentru copii, acţiuni avute în vedere prin propunerea de amenajare a
unui parc comunal de distracţii dotat cu spaţii verzi, spaţii de joacă pentru copii, pistă de biciclete,
fântâni arteziene, bănci etc, propunere de altfel inclusă în Portofoliul de proiecte aferent perioadei
2014-2020.
O altă investiţie vizată pentru perioada 2014-20202 este aceea de amenajare a unei baze de
agrement care să ofere servicii turistice şi de agrement complete. În plus, prin caracteristicile sale,
proiectul va asigura şi o creştere a atractivităţii localităţii în scop turistic, domeniu în care comuna
Padina nu excelează.
Turismul este considerat o strategie de viitor, ce poate contribui la reducerea mobilităţii
populaţiei, la crearea de locuri de munca şi, nu în ultimul rând, la dezvoltarea socio-economică a
zonelor defavorizate.
Prin acest proiect se va amenaja o locaţie ce va capata şi destinaţia turistică în acest scop,
întrucat va fi dotată cu piscină, terasă, restaurant, jacuzzi, teren de minifotbal, centru de echitaţie
etc
Zona de agrement se va întinde pe o suprafaţă considerabilă. Pe langa alte facilităţi (ATVuri, jacuzzi, minipiscina pentru copii, piscina descoperită, terenuri de sport) va fi luată în
considerare şi posibilitatea de campare cu cortul.
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Investiţiile în astfel de obiective reprezintă un instrument cheie pentru creşterea
atractivităţii zonei. Dezvoltarea activităţii turistice în zona va creşte gama de bunuri şi servicii
achiziţionate ulterior de turişti, inclusiv bunuri şi servicii produse de alte sectoare economice.
În ceea ce priveşte evenimentele culturale derulate la nivelul comunei Padina, comuna se
mândreşte cu organizarea în fiecare an, în luna mai, a “Sărbătorii florii de salcâm”. Acest
eveniment – de asemenea - cu impact turistic si socio-cultural a vizat pentru anul 2013 marcarea
celei de-a XI-a ediţii a „Sărbătorii Florii de Salcâm”, una dintre cele mai vechi serbări tradiţionale
din această zonă a ţării. Cu aceasta ocazie s-au reunit, ca la fiecare ediţie, mii de participanţi,
numai ca în anul 2013 sărbătoarea a fost dedicată împlinirii a 477 de ani de atestare documentară a
localităţii Padina.

Analiza SWOT (cultură, sport, agrement)
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Obiective pentru domeniul cultura, sport si agrement
Obiectivul general este crearea unei comune “Padina Atractivă, Curată şi Ecologică” , un
mediu plăcut, sănătos şi sustenabil pentru generaţiile prezente şi viitoare, asigurând standarde
ridicate de protecţia şi managementul spaţiilor verzi, protejarea patrimoniului arhitectural,
reciclarea deşeurilor şi utilizarea eficientă a energiei şi apei. Printre obiectivele specifice amintim:
 Diversificarea tipurilor de ofertă şi a formelor de expresie artistică, inclusiv prin susţinerea
proiectelor care vizează organizarea de festivaluri, gale, concursuri de creaţie şi de
interpretare la nivel naţional, regional şi local;
 Actualizarea şi completarea colecţiilor de bibliotecă; modernizarea incintelor şi a
serviciilor oferite;
 Sporirea interesului publicului pentru artele vizuale;
 Dezvoltarea infrastructurii pentru practicarea sportului şi organizarea de competiţii
sportive;
 Valorificarea resurselor naturale ale comunei pentru crearea infrastructurii de agrement;
 Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru dezvoltarea durabilă a
resurselor naturale pentru creşterea calităţii serviciilor de turism;
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 Reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii culturale, dotarea lor cu echipament modern;
 Prezervarea zonelor verzi existente si amenajarea de noi zone verzi după normele
ruralistice;
 Reabilitarea spaţiilor pentru comunicare şi cultură (reamenajarea caminului cultural în
scopul desfaşurării de evenimente culturale periodice).

Capitolul 5
Cadrul de aplicare a strategiei de dezvoltare a comunei Padina
Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Comunei Padina necesită un suport ulterior
pentru a fi eficientă, suport ce trebuie să îndeplinească mai multe funcţii:
Funcţia de coordonare
Funcţia de coordonare va fi asigurată de către reprezentanţii Administraţiei Publice
Locale, prin Instituţia Primăriei şi Consiliului Local, susţinuţi de agenţii economici şi de cetăţenii
comunei Padina. Aceasta cuprinde activităţile prin care se vor armoniza hotărârile, deciziile şi
acţiunile implicate în structura de implementare a direcţiilor propuse prin Strategia de Dezvoltare
Locală.
Echipa de coordonare va fi condusă de Primarul comunei şi va cuprinde funcţionari
publici specializaţi în domeniile: tehnic, financiar, administrative, a căror experienţă să faciliteze
implementarea strategiei pe termen lung. Responsabilitatea principală a echipei va fi de asigurare a
unui management eficient în implementarea strategiei, ţinând cont de resursele financiare, umane
existente.
În plus, este necesară o monitorizare şi o evaluare a modului de implementare prin
identificarea şi stabilirea unor indicatori clar de progress, impact şi rezultat al obiectivelor.
Evaluarea se va face prin verificarea periodică a graficului de activităţi.
Funcţia de organizare
Funcţia de organizare cuprinde toate procesele de management, de planificare a
activităţilor, împărţire a atribuţiilor şi preluarea responsabilităţilor de către toţi cei implicaţi
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(persoane fizice, agenţi economici, instituţii, Primărie etc)

în procesul de implementare al

strategiei.
Este necesară şi elaborarea unui plan de Comunicare, pentru o mai bună valorificare şi
vizibilitate a Strategiei pe plan local şi judeţean. Scopul planului de comunicare este informarea
populaţiei cu privire la acţiunile întreprinse, conducând astfel la noi oportunităţi de parteneriate şi
de actori implicaţi.
Funcţia de previziune
Funcţia de previziune reprezintă elaborarea de proiecte pentru finanţare, întocmirea
studiilor de fezabilitate, a planurilor de afaceri, a studiilor de marketing, a analizelor costbeneficiu. Toate acestea sunt necesare pentru o bună justificare a necesităţii realizării obiectivelor
Funcţia de monitorizare şi evaluare
Activităţile de monitorizare şi evaluare a impactului şi rezultatelor au ca scop asigurarea
eficienţei şi calităţii în implementare, urmărirea sensului de implementare a strategiei şi a
componentelor sale, respectiv realizarea obiectivelor propuse.
Monitorizarea urmăreşte realizarea obiectivelor în contextul activităţilor propuse, a
resurselor umane, materiale şi financiare alocate, respectarea planificărilor în timp, buna
funcţionare a parteneriatelor generale sau individuale pe proiecte, performanţele echipelor de
implementare.
Sistemul de evaluare analizează gradul de finalitate al obiectivelor propuse în termeni de
eficienţă, calitate şi cantitate, şi se face în trei etape:
 Evaluarea anterioară începerii acţiunii;
 Evaluarea intermediară a acţiunii;
 Evaluarea finală se realizează după finalizarea proiectului.
Funcţia de antrenare
Această funcţie cuprinde acţiunile întreprinse pentru atragerea şi implicarea cetăţenilor, a
factorilor interesaţi în identificarea obiectivelor, realizarea proiectelor şi implementarea acestora.
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Strategia va putea fi consultată de orice cetăţean, iar accesul va fi asigurat prin publicarea ei
pe site-ul web al Primăriei. Exemplar al Strategiei în format printat va exista la sediul Primăriei
comunei Padina.

Capitolul 6. Fişe de proiect
Elaborarea fişelor de proiect s-a desfăşurat pe identificarea de obiective SMART.
Acronimul SMART vine de la 5 cuvinte din limba engleză:
Specific(specific) – Obiectivul trebuie să fie clar şi să se refere la o problemă punctuală pe
care îşi propune să o rezolve. Obiectivul este viziunea viitorului comunităţii, viziune
împărtăşită la nivel local.

Measurable (măsurabil) – obiectivul suportă dispozitive de monitorizare, evaluare şi
valorificare a experienţei.

Accessible(accesibil) - fiecare program de acţiune trebuie dotat cu resursele necesare
pentru atingerea obiectivelor iar stabilirea bugetelor trebuie făcută în funcţie de priorităţile
clar definite.

Realistic (realistic) - demers ce porneşte de la nevoile umane, încercând să identifice acele
efecte benefice pe termen lung, asupra grupurilor dezavantajate şi marginalizate.
Obiectivele sunt ghidate de o analiză completă şi fiabilă, participativă, ce conciliază
obiective economice, sociale şi de mediu. De multe ori un obiectiv mare solicită şi impune
adeziunea mai multor factori, angajament politic puternic şi voinţa de a construi.

Time adjusted (condiţionat de timp) - demers pe termen lung cu un calendar precis, cu un
termen fix de finalizare.
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Centralizator Fişe de proiect
Agriculturǎ
1 Sprijinirea asociaţiilor agricole de producători din
comuna Padina
2 Vizibilitatea Centrului de informare şi consultanţǎ
agricolǎ din comuna Padina
3 Centrul de sprijin pentru Start-up în agricultură
Reactualizarea zonării şi microzonării producţiei agricole
Utilizarea de soiuri adecvate climatic
Sprijinirea agriculturii conservative
Conservarea şi ameliorarea biodiversităţii fondului
forestier
8 Amenajarea unei pieţe agroalimentare la nivelul
localităţii Padina, judeţul Buzău
4
5
6
7

Industria
9
10
11
12

Centrul de sprijin pentru Start-up în industrie şi afaceri
Elaborarea unei Strategii de Marketing Local
Creşterea vizibilităţii produselor autohtone
Înfiinţarea unui centru comercial

Mediu
13
14
15
16
17

Tehnologii nepoluante, conform standardelor europene
Sancţionarea practicilor ilegale de deversare pe sol
Promovarea colectării selective a deseurilor
Padina colectează selectiv şi uniform deseurile
Iluminat public ecologic

Dezvoltare socială
18
19
20
21
22

Bursa locală a locurilor de muncă
Bază de date a profesiilor
Acte de identitate şi de stare civilă
Construirea de locuinţe sociale
Amenajarea unui Centru pentru persoanele defavorizate

Sănătate
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23 Amenajarea de cabinete medicale în toate şcolile şi
grădiniţele din comuna Padina
24 Construire şi echipare a unui cabinet medical pentru
medicina de familie, la nivelul localităţii Padina

Infrastructura şi amenajarea teritoriului
25 Extinderea reţelei de alimentare cu apă în toată localitatea
Padina
26 Amenajarea branşamentelor la reţeaua de alimentare cu
apă pentru gospodăriile neracordate la reţea din comuna
Padina
27 Amenajarea reţelei de colectare a apei şi a apei uzate şi a
unei staţii de epurare la nivelul comunei Padina
28 Amenajare sistem de monitorizare video la nivelul întregii
localităţi Padina
29 Amenajarea trotuarelor de-a lungul principalei căi de
acces ce traversează comuna Padina
30 Construirea unui sediu pentru funcţionarea primăriei
comunei Padina şi dotarea modernă a acestuia
31 Execuţia a patru foraje de mare adâncime pentru captarea
apei potabile în vederea asigurării necesarului de consum
la nivelul populaţiei din comuna Padina
32 Amenajarea unei staţii de filtrare pentru potabilizarea apei
distribuite populaţiei comunei Padina, judeţul Buzău
33 Amenajarea unui parc voltaic la nivelul localităţii Padina
34 Reabilitarea a 8 km de reţea de alimentare cu apă de la
nivelul localităţii Padina
35 Dotarea cu utilaje moderne pentru serviciile publice de la
nivelul localităţii Padina
36 Reactualizarea Planului Urbanistic General de la nivelul
comunei Padina, judeţul Buzău

Capacitate administrativă
37 Programe
de
formare
profesională
funcţionarilor publici din cadrul Primăriei Padina
38 Schimb de experienţă şi vizite de studii
39 Creşterea
nivelului
de
consultare
cetăţenilor şi mediului de afaceri din comună

a

a

40 e- Padina

Educaţie si formare
41 Combaterea fenomenului de abandon şcolar
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42 Programe de consiliere şi orientare profesională
pentru şomeri, persoane inactive sau persoane aflate în
căutarea unui loc de muncă
43 Formarea cadrelor didactice
umane din unităţile de învăţământ

şi

a

resurselor

44 Extinderea/modernizarea unităţior de învăţământ din
comuna Padina

Cultură, sport si agrement
45 Reabilitare, extindere, modernizare şi dotare a caminului
cultural din comuna Padina
46 Amenajare parc comunal pentru distracţie şi agreement la
nivelul comunei Padina
47 Amenajarea unei săli de educatie fizică şi sport la şcoala
nr. 2 din Satul Nou, comuna Padina, judeţul Buzău
48 Amenajarea în scop turistic a monumentului istoric
“Crucea Curiganului” din comuna Padina, judeţul Buzău
49 Înfiinţarea unei baze de agreement în comuna Padina,
judeţul Buzău
50 Înfiinţarea unei baze sportive moderne în localitatea
Padina, judeţul Buzău
51 Reabilitarea/ modernizarea Bibliotecii comunale din
Padina şi introducerea sistemului e-Bibliotecă

1. Sprijinirea asociaţiilor agricole de producători din comuna Padina
Domeniu

Agricultură

Proiectul propus

Sprijinirea asociaţiilor agricole de producători din comuna Padina

Cadrul general

Activităţile agricole pot avea o productivitate sporită prin unirea lor
în asociaţii agricole

Grup ţintǎ

Fermierii din Comuna Padina şi din împrejurimi

Obiective

Sprijinirea şi consilierea fermierilor locali de a se constitui în asociaţii
agricole

Motivaţia

Din analiza SWOT a domeniului agricultură reiese necesitatea de a

proiectului

transforma agricultura de subzistenţă cauzată de proprietăţile
divizate, într-o agricultură mai eficientă.

Modul

de Organizarea unei întâlniri în fiecare semestru al anului pentru a
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implementare

facilita accesul la informaţii si la noutăţi în domeniu pentru fermierii

a proiectului

locale. La aceste întâlniri vor fi invitaţi si membri ai autorităţii
publice locale, membri autorităţii publice judeţene, consilieri locali,
consilieri judeţeni, agenţi economici de profil, reprezentanţi ai
Ministerului Agriculturii, ai Direcţiei Judeţeane pentru Agricultură,
instituţii de cercetare si formare în domeniul agricol.

Sursa de finanţare

Bugetul local
Agenţi economici din judeţul Buzău

Instituţia care

Consiliul Local

răspunde
de realizarea
proiectului
Termen de

2014-2020

realizare
Indicatori

În 2020 există cel puţin 5 fermieri locali formaţi în minim 3 noi
asociaţii agricole

2. Vizibilitatea Centrului de informare şi consultanţă agricolă din comuna Padina
Domeniu

Agricultură
Vizibilitatea Centrului de informare şi consultanţă agricolă din

Proiectul propus

comuna Padina
Fermierii locali nu dispun de o informare consistentă privitoare la

Cadrul general

noutăţile din domeniul agricol

Grup ţintǎ

Fermierii locali din comuna Padina

Obiective

Dezvoltarea activităţii de consultanţă agricolă

Justificarea

O mai bună informare poate genera cresterea productivităţii si a

proiectului

eficienţei agricole
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Dezvoltarea unei campanii de promovare a activităţii centrului de
Modul de

informare, consultanţă şi consiliere pentru fermierii locali, în vederea

implementare

informării lor cu privire la noile tendinţe în agricultură, noile

a proiectului

tehnologii, oportunitatea de atragere a Fondurilor Europene
Bugetul local
Bugetul de Stat

Sursa de finanţare

Fonduri structurale

Instituţia care
răspunde
derealizarea

Consiliul Local

proiectului

Direcţia Judeţeană pentru Agricultură

Termen de
realizare

2014
15 fermieri locali consiliaţi în cadrul centrului de informare
1 fermier atrage Fonduri Europene pentru modernizarea şi

Indicatori

retehnologizarea activităţii agricole

3. Centrul de sprijin pentru Start-up în agricultură
Domeniu

Agricultura

Proiectul propus

Centrul de sprijin pentru Start-up în agricultură
Implicarea societăţilor comerciale în agricultură este foarte mică

Cadrul general
Grup ţintǎ

Fermierii locali, agenţii economici cu activitate în domeniul agricol
Dezvoltarea activităţii de consultanţă agricolă şi de sprijin reciproc

Obiective

181

“ Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Padina, judeţul Buzău

pentru perioada 2014-2020”

Este nevoie de o integrare a activităţilor de networking, de transfer
de know how si de sprijin pentru crearea de noi parteneriate la nivel
Motivaţia

local

proiectului
Autoritatea Locală va pune la dispoziţie spaţii pentru birouri, servicii
de consultanţă (acest proiect este strâns legat de fisa numărul 2 Campania centrului de consultanţă agricolă) pentru cei care îşi
deschid firme noi în domeniul agricol cu rolul de a susţine
dezvoltarea firmelor şi de a le oferi la început stabilitate şi
Modul de

autonomie, evitarea unor cheltuieli (chirie, echipamente IT) şi de a le

implementare

oferi un spaţiu unde aceştia se pot întâlni pentru a se ajuta reciproc,

a proiectului

pentru a înfiinţa noi parteneriate.)
Buget local
Buget de stat
Sponsorizări
Contribuţii ale fermierilor

Sursa de finanţare

Agenţi economici locali din domeniul agricol

Instituţia care
răspunde
derealizarea
proiectului

Centrul de informare, consiliere şi consultanţă (fisa numărul 2)

Termen de
realizare

2015
Înfiinţarea unui nou parteneriat în domeniul agricol (până în 2020)
2 conferinţe de informare pe an

Indicatori

5 Start-up utilizează până în 2020 acest centru
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4. Reactualizarea zonării şi microzonării producţiei agricole
Domeniu

Agricultură

Proiectul propus

Reactualizarea zonării şi microzonării producţiei agricole

Cadrul general

In ultimii 20 de ani nu s-au realizat astfel de studii

Grup ţintǎ

Fermieri locali, agenţi economici cu activitate în domeniu

Cresterea productivităţii agricole pornind de la resursele naturale
Obiective

ale comunei Padina

Motivaţia

Este necesară orientarea activităţii agricole locale în concordanţă cu

proiectului

resursele naturale (cultivarea plantelor în acord cu terenurile)
Reactualizarea studiilor pedologice şi agrochimice şi stabilirea
notelor de bonitate, pe sol, în cadrul fiecărei proprietăţi;
reactualizarea pe bază de bonitate, a zonării şi microzonării

Modul de

producţiei agricole, studii de amenajare integrată a diferitelor zone,

implementare

pentru protejarea şi ridicarea potenţialului productiv al pământului;

a proiectului

studii de elaborare a noilor tipologii de exploataţii agricole specifice
Buget local
Buget de stat
Sponsorizări

Sursa de finanţare

Contributii ale agenţilor economici activi în domeniul agricol

Instituţia care
răspunde

Consiliul Local

derealizarea

Consiliul Judetean

proiectului

Direcţia Judeţeană pentru Agricultură

Termen de
realizare

2020
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1 studiu finalizat pe an din cele menţionate la modul de
Indicatori

implementare a proiectului

5 Utilizarea de soiuri adecvate climatic
Domeniu

Agricultura

Proiectul propus

Utilizarea de soiuri adecvate climatic

Cadrul general

Este nevoie de utilizarea unor soiuri adaptate condiţiilor climatice din
zona

Grup ţintǎ

Fermierii locali

Obiective

Creşterea ponderii de soiuri agricole adecvate condiţiilor climatice din
zona comunei Padina

Motivaţia

Lipsa studiilor în domeniu şi a resurselor financiare a dus la utilizarea

proiectului

unor soiuri slabe, fără eficienţă economică, adaptate doar parţial
condiţiilor climaterice

Modul

Elaborarea unor studii ample cu privire la soiurile cele mai adecvate

deimplementare

zonei Padina urmate de informarea fermierilor locali cu privire la

aproiectului

acestea

Sursa definanţare

Fonduri structurale
Bugetul de stat
Bugetul local

Instituţia

care Centrul de informare şi consiliere (fişa numărul 2)

răspunde
derealizarea
proiectului
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Termen

de 2015

realizare
Indicatori

Până în 2020 creşterea cu minim 100% a producţiei bazate pe soiurile
adecvate climatic.

6. Sprijinirea agriculturii conservative
Domeniu

Agricultura

Proiectul propus

Sprijinirea agriculturii conservative

Cadrul general

Procesele de degradare a solului implică necesitatea protejării,
întreţinerii şi îmbunătăţirii calităţii solului

Grup ţintǎ

Fermierii locali

Scopul proiectului

Dezvoltarea activităţii de consultanţă agricolă cu scopul de a corela
procesele de degradare a solului, a practicilor agricole nepericuloase
pentru sol şi a politicilor privind solul

Motivaţia

Este necesară protejarea solului pentru a asigura o productivitate

proiectului

sporită a acestuia pe termen lung

Modul

Informarea fermierilor locali cu privire la modul în care poate fi

deimplementare

asigurată agricultura conservativă : printr-un sistem redus de lucrări

aproiectului

ale solului şi prin semănatul direct în miriste, prin acoperirea
permanentă a solului (culturi de acoperire, reziduuri şi mulci), prin
asigurarea unor rotaţii şi combinaţii ale culturii care stimulează
microorganismele din sol şi elimină dăunătorii plantelor, buruienile şi
bolile

Sursa definanţare

Surse private
Bugetul Local
Bugetul de Stat
Fonduri Europene nerambursabile
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Instituţia

care Centrul de consiliere (Fişa numărul 2)

răspunde

de Fermierii locali

realizarea
proiectului
Termen

de 2015

realizare
Până în 2020 minim 30 ha sunt cultivate conform principiilor

Indicatori

agriculturii conservative

7. Conservarea şi ameliorarea biodiversităţii fondului forestier
Domeniu

Agricultură

Proiectul propus

Infiinţarea unui organism pentru conservarea si ameliorearea fondului
forestier, pentru extinderea pădurilor şi amenajarea spaţiilor verzi

Cadrul general

Existenţa unei mici suprafeţe verzi, ce necesită protejare

Grup ţintǎ

Populaţia comuneiPadina

Obiective

Conservarea şi ameliorarea biodiversităţii fondului forestier.
Creşterea simţului civic în rândul elevilor de până în 18 ani

Motivaţia

Este necesară menţinerea şi dezvoltarea actualelor zone verzi

proiectului
Modul

de Crearea unui parteneriat cu un ONG, eventual crearea unui organism

implementare

care să urmărească extinderea suprafeţei pădurilor şi a altor forme de

aproiectului

vegetaţie forestieră în zonele destinate şi amenajate pentru sport,
agrement, recreere si extinderea zonelor verzi din comunaPadina

Sursa de finanţare

Surse Private
Bugetul Local
Ocolul Silvic

Instituţia
răspunde

care Consiliul Local
de ONG

realizarea
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proiectului
Termen

de 2014

realizare
Indicatori

1 parteneriat cu un ONG
Plantarea a 50 de arbori anual în colaborare cu o şcoală din comuna
Padina
Plantarea a 100 de arbori anual de către Autoritatea Locală (cu
persoanele integrate la Asistenţă Socială)

8. Amenajarea unei pieţe agro-alimentare la nivelul localităţii Padina

Domeniu

Agricultură
Amenajarea unei pieţe agro-alimentare la nivel local-motor de

Proiectul propus

dezvoltare pentru economia locală

Cadrul general

Piaţa agroalimentară reprezintă o structură de vânzare destinată
comercializării de legume, fructe, lapte şi produse din lapte, carne şi
produse din carne, ouă, miere şi produse apicole, produse conservate,
peşte, flori, pasări şi animale mici, seminţe, cereale, articole de uz
gospodăresc realizate de mica industrie sau micii meşteşugari precum
şi unele articole nealimentare de cerere curentă.

Grup ţintǎ

Comunitatea locală din comuna Padina şi zonele adiacente, Agenţii
economici locali, autorităţi publice

Obiective

Menţinerea investiţiilor actuale prin construirea parteneriatului cu
mediul de afaceri

Motivatia

Materializarea proiectului, va rezolva atât problema comercianţilor

proiectului

ambulanţi care îşi vindeau produsele la colţ de stradă, cât şi a
locuitorilor, nevoiţi acum să ajungă în localităţi învecinate, la distanţe
mari pentru a avea acces la o piaţă decent.Cei care vor închiria spaţiile
comerciale vor contribui la bugetul local prin taxele şi impozitele
plătite. Aceste resurse financiare se vor întoarce la cetăţeni sub forma
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investiţiilor ce se pot realize în comună

Modul de

Autoritatea publica locală va achiziţiona o documentaţie tehnico-

implementare al

economică în acest sens, documentaţie pe baza careia va elabora o

proiectului

cerere de finantare (daca va fi valorificata oportunitatea oferită de
fondurile europene de finanţare nerambursabilă).
În oricare dintre situaţii, se va achiziţiona serviciul pentru realizarea
lucrărilor specifice prevăzute în documentaţia tehnico-economică

Sursă de finanţare

Sponsorizări
Consiliul Local
Programe Operaționale din cadrul Fondurilor Structurale şi de
Coeziune
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală

Instituţia care
răspunde de
realizarea

Consiliul Local

proiectului
Termen de
realizare

2016

Indicatori

Piaţa agro-alimentară amenajată la standarde moderne

9 .Centrul de sprijin pentru Start-up în industrie şi afaceri

Domeniu

Industria

Proiectul propus

Centrul de sprijin pentru Start-up în industrie ṣi afaceri (poate fi
înfiinţat odată cu cel de la fiṣa 3)
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Cadrul general
Ȋn comunaPadina, spiritul antreprenorial în rândul generaţiei tinere
este destul de scăzut, astfel că este necesară identificarea de
oportunităţi de afaceri pentru tinerii care vor să îṣi demareze o afacere
Grup ţintǎ

Locuitorii comunei

Obiective

Ȋncurajarea antreprenoriatului autohton

Motivația

Este necesară încurajarea inovării la nivel local şi utilizarea resursei

proiectului

umane pentru dezvoltarea antreprenoriatului local

Modul

Înființare unui centru de sprijin al tinerilor întreprinzători prin

deimplementare

punerea la dispoziţie de către autoritatea locală a unui spaţiu echipat

aproiectului

corespunzător unde aceṣtia să se poată înâlni, să facă schimb de knowhow ṣi eventual să creeze noi parteneriate între firmele nou înfiinţate ṣi
agenţii economici locali cu experienţă. Organizare de sesiuni ṣi
conferinţe pentru traininguri privitoare la dezvoltarea afacerii proprii

Sursa definanţare

Bugetul local
Resurse guvernamentale
Programul operațional POSDRU

Instituţia

care Consiliul Local

răspunde
derealizarea
proiectului
Termen

de 2016

realizare
Indicatori

Consilierea a 5 tineri interesaţi să îṣi deschidă o afacere proprie,
înfiinţarea a 3 noi firme în urma consultanţei primite în cadrul
centrului

189

“ Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Padina, judeţul Buzău

pentru perioada 2014-2020”

10. Elaborarea unei Strategii de Marketing Local

Domeniu

Industria

Proiectul propus
Elaborarea unei Strategii de Marketing Local
Padina este o localitate cu atractivitate scazută pentru investiţii.

Cadrul general

Oportunităţile locale trebuie promovate ca şi produsele şi serviciile
existente
Grup ţintǎ

Agenţii economici locali

Obiective

Cresterea vizibilităţii produselor şi serviciilor locale, precum şi a
oportunităţilor pentru dezvoltarea de afaceri cu scopul de a promova
produsele locale

Motivația

Comunităţile locale se află în competiţie pentru dezvoltare economică şi

proiectului

atragerea de investiţii. Promovarea poate constitui un element de
diferenţiere în atragerea de capital.

Modul
deimplementare
aproiectului

Elaborarea unei strategii de marketing local

Sursa definanţare

Bugetul local
Sponsorizări

Instituţia
răspunde

care Consiliul Local
de Agenţi economici

realizarea
proiectului
Termen

de 2014

realizare
Indicatori

Elaborarea unei strategii de marketing la nivel local
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11.Creşterea vizibilităţii produselor autohtone

Domeniu

Industria
Creşterea vizibilităţii produselor autohtone (strâns legat de fişa

Proiectul propus

numărul 8, 9 si 10)
Potenţialul comunei Padina nu este exploatat la maximum în vederea

Cadrul general

atragerii de noi investitori

Grup tintă

Agenti economici

Obiective

Promovarea bunurilor şi a serviciilor locale
Dezvoltarea economică şi atragerea de noi investiţii este o obligativitate

Motivatia

a autorităţilor locale. Promovarea poate fi un element de diferenţiere

proiectului

faţă de celelalte localităţi
Pe baza strategiei de Marketing Local se poate face o analiză mai
concludentă a serviciilor şi produselor autohtone ale comunei Padina.

Modul de

Ulterior printr-o campanie puternică şi un lobby susţinut la nivel

implementare

judeţean şi naţional se pot atrage noi investitori. Promovarea

al proiectului

produselor autohtone la târgurile naţionale cu specific
Agentii economici

Sursa de finantare

Buget Local

Institutia care
răspunde
de realizarea

Consiliul Local

proiectului
Termen de
realizare

2014
Strategie de Marketing realizată

Indicatori

2 noi investiţii până în 2020
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12.Înfiinţarea unui centru comercial

Domeniu

Industria

Proiectul propus

Înfiinţarea unui centru comercial

Cadrul general

Potenţialul comercial al comunei Padina nu este exploatat la maximum

Grup tintă

Agenţi economici

Obiective

Promovarea bunurilor şi a serviciilor, dezvoltarea comerţului local
Nu există o zonă unde centrele comerciale să fie concentrate. Aşezarea

Motivatia

dispersată a acestora crează dezechilibru arhitectural şi nu asigură o

proiectului

eficienţă pentru timpul alocat cumpărăturilor
Identificarea unui spaţiu adecvat unde îşi pot desfăsura activitatea mai

Modul de

mulţi agenti comerciali autohtoni

implementare

Integrarea şi relocarea unui număr mare de magazine, agenţi

al proiectului

economici în cadrul centrului comercial
Agenţii economici
Sponsorizări

Sursa de finantare

Buget Local

Institutia care
răspunde
de realizarea

Consiliul Local

proiectului
Termen de
realizare

2020

Indicatori

Înfiinţarea unui centru comercial în localitatea Padina
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13.Tehnologii nepoluante, conform standardelor europene

Domeniu

Mediu

Proiectul propus

Tehnologii nepoluante, conform standardelor europene
Existenţa în comuna Padina a unor agenţi economici care nu respectă

Cadrul general

standardele europene cu privire la poluarea aerului, apei, a solului

Grup tintă

Agenţi economici cu potenţial de poluare

Obiective

Menţinerea calităţii apei, aerului, solului

Motivatia
proiectului

Promovarea de tehnologii nepoluante
Realizarea de seminarii ce informează agenţii economici despre noile
tehnologii nepoluante la care vor fi invitaţi şi membri ai Gărzii de

Modul de

Mediu, reprezentanţi ai Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor,

implementare

reprezentanţi ai Consiliului Judeţean.

al proiectului

Sancţionarea celor care nu respectă legislaţia
Agenţii economici

Sursa de finantare

Buget Local

Institutia care
răspunde
de realizarea

Consiliul Local

proiectului
Termen de
realizare

2014
1 seminar pe an
2020- toţi agenţii economici adoptă tehnologii nepoluate, conform

Indicatori

standardelor europene
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14. Sancţionarea practicilor ilegale de deversare pe sol

Domeniu

Mediu

Proiectul propus

Sancţionarea practicilor ilegale de deversare pe sol
Supravegherea

şi

eliminarea

totală

a

practicilor

ilegale de deversare pe sol a oricăror substanţe lichide poluante
Programul propus

precum şi a depozitării necontrolate de deseuri
Unele persoane practică deversarea sau depozitarea pe sol a

Cadrul general

substanţelor poluante
Agenţi economici

Grup tintă

Populaţie

Obiective

Împiedicarea degradării solului

Motivatia

Este

proiectului

şi controlul deversărilor şi depozitărilor de materii pe sol

necesară

protejarea

solului

prin

monitorizarea

Modul de
implementare

Monitorizarea, controlul şi sancţionarea celor care nu respectă

al proiectului

legislaţia în vigoare cu privire la protejarea solului
Agenţii economici

Sursa de finantare

Buget Local

Institutia care
răspunde

Consiliul Local

de realizarea

Garda de mediu

proiectului

Agenti economici

Termen de
realizare

2016
Reducerea cu 20% pe an a deversărilor şi depozitărilor necontrolate de

Indicatori

substanţe şi materii pe sol
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15. Promovarea colectării selective a deşeurilor
Domeniu

Mediu

Proiectul propus

Promovarea colectării selective a deşeurilor

Cadrul general

Colectarea deşeurilor nu este o practică folosită de către toţi cetăţenii

Grup ţintǎ

Populaţia
Instituţiile publice
Agenţii economici

Obiective

Protejarea solului şi a sănătăţii populaţiei

Motivatia

Colectarea selectivă poate reduce masa de deşeuri depozitată şi poate

proiectului

genera venituri

Modul de

Campanie de promovare a colectării selective

implementare al

Concurs în cadrul şcolilor pe tema “Avantajele colectării selective”

proiectului

pentru o mai bună conştientizare în randul tinerilor a importanţei
acesteia

Sursa de finanţare

Bugetul Local
Agenţi Economici
Buget Judeţean
Fonduri Europene – Fonduri Structurale şi de Coeziune 2014-2020

Instituţia care
răspunde de
realizarea

Consiliul Local

proiectului
Termen de
realizare

2014

Indicatori

2020 – 50% dintre deşeuri colectate selectiv
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16. Padina colectează selectiv şi uniform deşeurile

Domeniu

Mediu

Proiectul propus

Padina colectează selectiv şi uniform deseurile

Cadrul general

Există locuinţe fără pubelă proprie pentru deşeuri menajere

Grup ţintǎ

Populaţia

Obiective

O comună mai curată, unde deṣeurile se colectează selectiv

Motivatia

Este necesară o implicare activă a populaţiei în colectarea deseurilor şi

proiectului

asigurarea unui mediu curat, a protejării solului

Modul de

Monitorizarea, controlul şi sancţionarea populaţiei în cazul în care nu

implementare al

colectează selectiv deseurile

proiectului

Achiziţionarea din partea Primăriei a pubelelor mari pentru colectare
selectivă.

Sursa de finanţare

Buget Local
Fonduri Europene – Fonduri Structurale şi de Coeziune 2014-2020

Instituţia care
răspunde de
realizarea
proiectului

Consiliul Local

Termen de
realizare

2015

Indicatori

Până în 2015 să nu existe casă fără pubelă proprie.
Cel puţin 6 intersecţii mari, aglomerate sunt prevăzute cu un set de
pubele mari de colectare selectivă
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17.Iluminat public ecologic

Domeniu

Mediu

Proiectul

Iluminat public ecologic

propus
Cadrul general

În acest moment iluminatul public la nivelul comunei este asigurat pe
principala artera de acces, fără a se asigura însă latura ecologică a
acestui serviciu

Grup ţintǎ

Populaţia
Agenţii Economici
Autoritatea Publică Locală

Obiective

Creşterea calităţii aerului

Motivatia

Reducerea poluării aerului

proiectului

Reducerea cheltuielilor bugetare

Modul de

Achiziţia de stâlpi ecologici pentru iluminatul public

implementare
al
proiectului
Sursa de

Bugetul Local

finanţare

Fonduri Europene – Fonduri Structurale şi de Coeziune 2014-2020

Instituţia care

Consiliul Local

răspunde de
realizarea
proiectului
Termen de

2020

realizare
Indicatori

Iluminatul stradal se realizează numai cu lămpi ecologice
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18. Bursa locală a locurilor de muncă

Domeniu

Dezvoltare socială

Proiectul propus

Bursa locală a locurilor de muncă

Cadrul general

Există o lipsă de comunicare în ceea ce priveşte locurile de muncă
disponibile pe piaţa muncii din Comuna Padinaşi populaţia în
cautarea unui loc de muncă

Grup ţintǎ

Agenţii economici
Populaţia

Obiective

Îmbunătăţirea accesului pe piaţa muncii a persoanelor aflate în
căutarea unui loc de muncă

Motivatia

Lipsa unei promovări continue a locurilor de muncă vacante

proiectului

îngreunează accesul la informaţie populaţiei aflate în căutarea unui loc
de muncă

Modul de

Organizarea unui “Târg de Joburi” local, o dată pe an în Padina

implementare al
proiectului
Sursa de

Buget Local

finanţare

Agenţi economici
Fonduri Europene – Fonduri Structurale şi de Coeziune 2014-2020

Instituţia care

Consiliul Local

răspunde de
realizarea
proiectului
Termen de

2014

realizare
Indicatori

Anual se organizează un târg de joburi
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19. Bază de date a profesiilor

Domeniu

Dezvoltare socială

Proiectul propus

Bază de date a profesiilor

Cadrul general

Inexistenţa unei baze de date cu nivelul de pregătire, vechimea şi
ocupaţiile populaţiei

Grup ţintǎ

Populaţia
Agenţii economici

Obiective

Facilitarea accesului pe piaţa muncii

Motivatia

Nevoia de a corela aptitudinile populaţiei cu nevoile pieţei muncii

proiectului
Modul

de Organizarea şi completarea bazei de date

implementare

al

proiectului
Sursa de finanţare Bugetul Local
Instituţia

Consiliul Local

care răspunde
derealizarea
proiectului
Termen

de 2018

realizare
Indicatori

80% din populaţia comunei Padinaeste cuprinsă în baza de date a
profesiilor şi a ocupaţiilor
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20. Acte de identitat şi de stare civilă
Domeniu

Dezvoltare socială

Proiectul propus

Acte de identitate şi de stare civilă

Cadrul general

Există încă locuitori la nivelul localităţii care nu au acte de
identitate

Grup ţintǎ

Populaţia comunei Padina

Obiective

Asigurarea egalităţii de şanse şi integrarea socială a grupurilor
minoritare, defavorizate

Motivatia

Obligativitatea fiecărui cetăţean de a avea act de identitate

proiectului
Modul de

Promovarea de campanii privind importanţa obţinerii de acte

implementare al

Realizarea de acte de identitate

proiectului
Sursa de

Bugetul Local

finanţare

Sponsorizări/Finanţări nerambursabile asigurate prin programe ale
ambasadelor
Agenţi economici
Fonduri Europene – Fonduri Structurale şi de Coeziune 2014-2020

Instituţia care

Consiliul Local

răspunde de

Autoritatea Publică Locală

realizarea

Serviciul de Evidenţă al Populaţiei

proiectului
Termen de

2016

realizare
Indicatori

100% din populaţie deţine acte de identitate şi de stare civilă
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21. Construirea de locuinţe sociale

Domeniu

Dezvoltare socială

Proiectul propus

Construirea de locuinţe sociale

Cadrul general

Existenţa a numeroase familii sărace care nu au suficiente resurse
pentru a-si achiziţiona/închiria o locuinţă

Grup ţintǎ

Tinerii, populaţia săracă de la nivelul comunei Padina

Obiective

Facilitarea accesului populaţiei sărace la locuinţe

Motivatia

Gradul de saracie identificat in analiza SWOT efectuata la nivelul
Comunei Padina crează premisele identificării acestei oportunităţi, ca

proiectului

soluţie pentru reducerea discrepanţelor sociale la nivelul localităţii
Autoritatea publica locală va achiziţiona o documentaţie tehnico-

Modul de
implementare

economică în acest sens, documentaţie pe baza careia va elabora o

al

cerere de finanţare conformă cu cerintţle surselor de de finanţare

proiectului

nerambursabilă identificate.
Se va achiziţiona serviciul pentru realizarea lucrărilor specifice
prevăzute în documentaţia tehnico-economică
Fonduri Europene – Fonduri Structurale şi de Coeziune 2014-2020

Sursa de
finanţare

Sponsorizări/Finanţări nerambursabile asigurate prin programe ale
ambasadelor

Instituţia
răspunde

care

Consiliul Local

de

realizarea
proiectului
Termen

de

2020

realizare
Indicatori

20 noi locuinţe sociale
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22. Amenajarea unui Centru pentru persoanele defavorizate

Domeniu

Dezvoltare sociala

Proiectul propus

Amenajarea unui Centru pentru persoanele defavorizate

Cadrul general

Nu există un centru de consiliere şi ajutorare a persoanelor
defavorizate

Grup ţintǎ

Populaţia defavorizată

Obiective

Asigurarea de servicii sociale şi asistenţă socială adecvate nevoilor
populaţiei defavorizate

Motivatia

Nevoia de a asigura adăpost, hrană şi consiliere temporară pentru

proiectului

persoanele fără adăpost, femei abuzate, minori

Modul de
implementare a
proiectului

Înfiinţarea centrului pentru persoane defavorizate

Sursa de finanţare

Buget Local
Agenţi economici
Fonduri Europene – Fonduri Structurale şi de Coeziune 2014-2020
Sponsorizări/Finanţări nerambursabile asigurate prin programe ale
ambasadelor

Instituţia care
răspunde de
realizarea
proiectului

Consiliul Local

Termen de
realizare

2019

Indicatori

Existenţa unui centru de ajutorare a persoanelor defavorizate
funcţional
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23. Amenajarea de cabinete medicale în toate şcolile şi grădiniţele din
comuna Padina
Domeniu

Sănătate

Proiectul propus

Amenajarea de cabinete medicale în toate şcolile şi grădiniţele din
comuna Padina

Cadrul general

Implementarea unor noi programe de investiţii şi continuarea
programelor existente în infrastructura de interes public în vederea
atingerii în ritm accelerat a condiţiilor de locuire conform cerinţelor
europene în vigoare

Grup ţintǎ

Unităţile de învăţământ preşcolar şi şcolar

Obiective

Amenajarea, dotarea şi funcţionarea de cabinete medicale în toate
şcolile şi grădiniţele de la nivelul localităţii Padina;
-asigurarea accesului populaţiei din comunitate la servicii medicale la
standarde moderne;

Motivatia
proiectului

Unităţile de învăţământ sunt locuri unde copiii intră în contact cu
foarte multe persoane, de aceea este necesară o supraveghere a lor din
punct de vedere medical
Asigurarea tuturor condiţiilor pentru menţinerea stării de sănătate a
copiilor şi, implicit a familiilor acestora
Fiecare şcoală şi fiecare grădiniţă va avea acces la un cabinet medical
O stare bună de sănătate reprezintă un element esenţial pentru
calitatea vieţii, atât la nivel individual cât şi la nivel societal. Populaţia
din comunitate, ca majoritatea populaţiei din Romania, are un nivel
redus de educaţie în ceea ce priveşte menţinerea şi îngrijirea sănătăţii,
iar suprapunerea acestui fenomen peste un sistem medical foarte puţin
orientat spre prevenire, afectat de noile riscuri apărute o dată cu
trecerea la economia de piaţă şi modernizarea rapidă (publicitatea
agresivă pentru consumul de tutun şi pentru noi forme de alimentaţie,
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precum cea de tip „fast-food”, obiceiuri alcoolice noi, creşterea
numărului accidentelor de autovehicule, expunerea la bolile cu
transmitere sexuală etc.) au condus la ceea ce astazi statisticile medicale
pun în evidenţă.
Modul de

Interesul crescut al autorităţii publice locale pentru protejarea stării

implementare

de sănătate a populaţiei a determinat promovarea acestui proiect.

al

În ceea ce priveşte latura investiţională a proiectului, aceasta vizează

proiectului

uramătoarele: amenajarea şi dotarea la standarde europene a unor
cabinete medicale în toate şcolile şi grădiniţele de la nivelul comunei,
recrutarea personalului medical de specialitate necesar pentru
desfăţurarea actului medical.

Sursa de
finanţare

Fonduri Europene – Fonduri Structurale şi de Coeziune 2014-2020
Sponsorizări/Finanţări nerambursabile asigurate prin programe ale
ambasadelor
Buget Local
Buget de Stat
Sponsorizări

Instituţia care
răspunde de

Consiliul Local
Consiliul Judeţean

realizarea
proiectului
Termen de 2020
realizare
Indicatori

Toate unităţile de învăţământ vor avea acces la un cabinet medical
funcţional
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24. Construirea şi echiparea unui cabinet medical pentru medicina de
familie, la nivelul localităţii Padina

Domeniu

Sănătate

Proiectul propus

Construirea şi echiparea unui cabinet medical pentru medicina de
familie, la nivelul localităţii Padina

Cadrul general

Implementarea unor noi programe de investiţii şi continuarea
programelor existente în infrastructura de interes public în vederea
atingerii în ritm accelerat a condiţiilor de locuire conform cerinţelor
europene în vigoare

Grup ţintǎ

Populaţia din localitatea Padina şi din localităţile invecinate
Turiştii de tranzit, de week-end, de sezon

Obiective

Amenajarea, dotarea şi funcţionarea unui cabinet medical pentru
medicina de familie, la nivelul localităţii Padina;
-asigurarea accesului populaţiei din comunitate la servicii medicale la
standarde moderne;

Motivatia
proiectului

În analiza SWOT efectuată la nivelul Comunei Padina a fost
identificată aceasta problemă, de asemenea, aceasta a fost semnalată şi
în răspunsul la chestionarele aplicate în rândul populaţiei.
Asigurarea tuturor condiţiilor pentru menţinerea stării de sănătate a
copiilor şi, implicit a familiilor acestora.

Modul de

Interesul crescut al autorităţii publice locale pentru protejarea stării

implementare

de sănătate a populaţiei a determinat promovarea acestui proiect.

al

În ceea ce priveşte latura investiţională a proiectului, aceasta vizează

proiectului

următoarele: amenajarea şi dotarea la standarde europene a unui
cabinet medical pentru medicina de familie, la nivelul localităţii Padina,
recrutarea personalului medical de specialitate necesar pentru
desfăţurarea actului medical.
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Autoritatea publică locală are achiziţionată o documentaţie tehnicoeconomică în acest sens, stadiu SF şi PT, documentaţie pe baza careia
va elabora o cerere de finanţare conformă cu cerinţele surselor de
finanţare nerambursabilă identificate.
Se va achiziţiona serviciul pentru realizarea lucrărilor specifice
prevăzute în documentaţia tehnico-economică
Sursa de
finanţare

Fonduri Europene – Fonduri Structurale şi de Coeziune 2014-2020
Sponsorizări/Finanţări nerambursabile asigurate prin programe ale
ambasadelor
Buget Local
Buget de Stat
Sponsorizări

Instituţia care
răspunde de

Consiliul Local
Consiliul Judeţean

realizarea
proiectului
Termen de 2020
realizare
Indicatori

Construirea şi echiparea unui cabinet medical pentru medicina de
familie, la nivelul localităţii Padina

25.Extinderea reţelei de alimentare cu apă în toată localitatea Padina

Domeniu

Infrastructura şi amenajarea teritoriului

Proiectul

Extinderea reţelei de alimentare cu apă în toată localitatea Padina

propus
Cadrul general

Implementarea unor noi programe de investiţii şi continuarea
programelor existente în infrastructura de interes public în vederea
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atingerii în ritm accelerat a condiţiilor de locuire conform cerinţelor
europene în vigoare
Grup ţintǎ

Comunitatea locala
Unitatea Administrativ Teritorială Padina
Unităţi Administrativ Teritoriale învecinate din judeţul Buzău şi din
Regiunea de Dezvoltare Sud Est
Agenţii Economici
Potenţialii investitori
Populaţia de tranzit, aparţinătorii familiilor din zonă, comercianţi și
transportatori, turişti;

Obiective

-Îmbunătăţirea echipării edilitare de bază a localităţii Padina
necesară pentru dezvoltarea economică şi socială durabilă a
localităţii;
- Asigurarea tuturor utilităţilor necesare desfăşurării activităţii
potenţialilor investitori sau consumatori de la nivelul comunităţii
locale din Padina, utilităţi necesare pentru creşterea nivelului de
trai/ridicarea standardului de viaţă al acestora.
-Extinderea infrastructurii de alimentare cu apă existente la nivelul
comunei Padina prin execuţia sistemului de distribuţie a apei potabile
pe o lungime de 20 de km de reţea de apă;
-Asigurarea calității și disponibilității serviciilor de alimentare cu apă
conform principiilor bazate pe maximizarea eficienței costurilor, a
calității în furnizare și a suportabilității populației;
-Îmbunătăţirea calităţii apei potabile în vederea respectării
standardelor Uniunii Europene (Directiva 98/83/EC privind calitatea
apei destinate consumului uman în aria de proiect);

Motivatia

Extinderea reţelei de alimentare cu apă în sistem centralizat va avea

proiectului

efecte benefice asupra dezvoltării economice viitoare a comunei, prin
creşterea accesibilităţii comunităţii la serviciile de apă, prin
conservarea, protejarea şi îmbunătăţirea mediului inconjurator şi, nu
în ultimul rând, prin protejarea sănătăţii populaţiei.
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Prin efectele pe care le produce, proiectul contribuie deopotrivă la:
-utilizarea prudentă şi ratională a resurselor naturale
- creşterea atractivităţii turistice a zonei
- creşterea competitivităţii localităţii Padina
-creşterea eficienţei activităţilor economice de pe raza comunei;
-atragerea la bugetul local de surse suplimentare de venit ca efect al
activităţilor create/dezvoltate
Modul de

Realizarea documentaţiei tehnice necesare promovării proiectului

implementare

(expertiză tehnică, studiu de fezabilitate/Documentaţie de Avizare a

al

Lucrărilor de Intervenţie, Proiect Tehnic) s-a efectuat de către

proiectului

autoritatea publică locală Padina;
- Contractarea proiectului, pentru etapa de execuţie a lucrărilor, de
asemenea, a fost realizată;
-Organizarea/desfaşurarea procedurilor de achiziţie publică
prevazute prin proiect;
-Implementarea, monitorizarea, evaluarea şi auditul proiectului
Implementarea proiectului are în vedere lucrări de extindere a
conductelor de aducţiune, extinderea reţelei de distributie etc.

Sursa de

Buget local

finanţare

Buget de stat

Instituţia care

Consiliul Local

răspunde de
realizarea
proiectului
Termen de

2015-2016

realizare
Indicatori

Prin proiect se va extinde reţeaua de distribuţie a apei potabile pe o
lungime de 20 de km, pe raza localităţii Padina.
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26.Amenajarea branşamentelor la reţeaua de alimentare cu apă pentru
gospodăriile neracordate la reţea, din comuna Padina

Domeniu

Infrastructură şi amenajarea teritoriului

Proiectul

Amenajarea branşamentelor la reţeaua de alimentare cu apă pentru

propus

gospodăriile neracordate la reţea, din comuna Padina

Cadrul general

Implementarea unor noi programe de investiţii şi continuarea
programelor existente în infrastructura de interes public în vederea
atingerii în ritm accelerat a condiţiilor de locuire conform cerinţelor
europene în vigoare

Grup ţintǎ

Comunitatea locala
Unitatea Administrativ Teritorială Padina
Unităţi Administrativ Teritoriale învecinate din judeţul Buzău şi din
Regiunea de Dezvoltare Sud Est
Agenţii Economici
Potenţialii investitori
Populaţia de tranzit, aparţinătorii familiilor din zonă, comercianţi și
transportatori, turişti;

Obiective

-Îmbunătăţirea echipării edilitare de bază a localităţii Padina
necesară pentru dezvoltarea economică şi socialî durabilă a
localităţii;
- Asigurarea tuturor utilităţilor necesare desfaşurării activităţii
potenţialilor investitori sau consumatori de la nivelul comunităţii
locale din Padina, utilităţi necesare pentru creşterea nivelului de
trai/ridicarea standardului de viaţă al acestora.
-Extinderea infrastructurii de alimentare cu apă existente la nivelul
comunei Padina prin execuţia branşamentelor către populaţie
(aproximativ 500 de gospodării);
-Asigurarea calității și disponibilității serviciilor de alimentare cu apă
conform principiilor bazate pe maximizarea eficienței costurilor, a
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calității în furnizare și a suportabilității populației;
-Îmbunătăţirea

calităţii

apei

potabile

în

vederea

respectării

standardelor Uniunii Europene (Directiva 98/83/EC privind calitatea
apei destinate consumului uman în aria de proiect);
Motivatia

Extinderea reţelei de alimentare cu apă în sistem centralizat va avea

proiectului

efecte benefice asupra dezvoltării economice viitoare a comunei, prin
creşterea accesibilităţii comunităţii la serviciile de apă, prin
conservarea, protejarea şi îmbunătăţirea mediului inconjurator şi, nu
în ultimul rând, prin protejarea sănătăţii populaţiei.
Prin efectele pe care le produce, proiectul contribuie deopotrivă la:
-utilizarea prudentă şi raţională a resurselor naturale
- creşterea atractivităţii turistice a zonei
- creşterea competitivităţii localităţii Padina
-creşterea eficienţei activităţilor economice de pe raza comunei;
-atragerea la bugetul local de surse suplimentare de venit ca efect al
activităţilor create/dezvoltate

Modul de

Realizarea documentaţiei tehnice necesare promovării proiectului

implementare

(expertiză tehnică, studiu de fezabilitate/Documentaţie de Avizare a

al

Lucrărilor de Intervenţie, Proiect Tehnic) s-a efectuat de către

proiectului

autoritatea publică locală Padina;
- Contractarea proiectului, pentru etapa de execuţie a lucrărilor;
-Organizarea/desfaşurarea

procedurilor

de

achiziţie

publică

prevazute prin proiect;
-Implementarea, monitorizarea, evaluarea şi auditul proiectului
Implementarea proiectului are în vedere lucrări de branşamente la
reţeaua de distribuţie a apei etc.
Sursa de

Buget local

finanţare

Buget de stat

Instituţia care

Consiliul Local

răspunde de
realizarea
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proiectului
Termen de

2015-2016

realizare
Indicatori

Prin proiect se vor executa aproape 500 branşamente noi către
populaţie, branşamente la reţeaua de alimentare cu apă de pe raza
localităţii Padina.

27.Amenajarea reţelei de colectare a apei şi a apei uzate şi a unei staţii de epurare
la nivelul comunei Padina

Domeniu

Infrastructură şi amenajarea teritoriului

Proiectul

Introducerea sistemului de canalizare, epurare ṣi tratare a apelor

propus

reziduale în toată localitatea Padina

Cadrul general

Implementarea unor noi programe de investiţii şi continuarea
programelor existente în infrastructura de interes public în vederea
atingerii în ritm accelerat a condiţiilor de locuire conform cerinţelor
europene în vigoare

Grup ţintǎ

Comunitatea locală
Unitatea Administrativ Teritorială Padina
Unităţi Administrativ Teritoriale învecinate din judeţul Buzău şi din
Regiunea de Dezvoltare Sud Est
Agenţii Economici
Potenţialii investitori
Populaţia de tranzit, aparţinătorii familiilor din zonă, comercianţi și
transportatori, turişti;

Obiective

-Îmbunatăţirea echipării edilitare de bază a localităţii Padina
necesară pentru dezvoltarea economică şi socială durabilă a
localităţii;
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- Asigurarea tuturor utilităţilor necesare desfaşurarii activităţii
potenţialilor investitori sau consumatori de la nivelul comunităţii
locale din Padina, utilităţi necesare pentru creşterea nivelului de
trai/ridicarea standardului de viaţa al acestora.
-Amenajarea infrastructurii de canalizare la nivelul comunei Padina
prin execuţia staţiei de tratare şi a reţelei de evacuare a apelor uzate
pe toata lungimea reţelei de alimentare cu apă existente;
-Asigurarea calității și disponibilității serviciilor de evacuare şi
tratare a apelor uzate conform principiilor bazate pe maximizarea
eficienței costurilor, a calității în furnizare și a suportabilității
populației;
- Introducerea la nivelul comunei Padina a sistemelor de colectare şi
tratare a apelor uzate în scopul de a îndeplini obligaţiile de
conformitate din Tratatul de Aderare şi obiectivele Programului
Operaţional Sectorial de Mediu.
- Reducerea riscului de inundaţii la nivelul comunei Padina;
-Creşterea accesibilităţii populaţiei la serviciile de apă şi canalizare;
-Creşterea ratei de conectare la staţiile de epurare a apelor uzate în
vederea respectării Directivei cu privire la Epurarea Apelor Uzate;
-Îmbunătăţirea serviciilor de apă uzată în vederea respectării
standardelor UE asa cum acestea sunt definite in 91/271/CEE
-Conservarea, protejarea şi îmbunatăţirea mediului;
-Protejarea sănătăţii umane;
-Utilizarea prudentă şi raţională a resurselor naturale;
Motivatia

Existenţa unui sistem de cu apă centralizat în comuna Padina

proiectului

conduce la formarea unor debite însemnate de ape uzate, încărcate cu
substanţe organice, care - deversate liber în mediul natural, în lipsa
unui

sistem

centralizat

de

colectare,

evacuare

şi

epurare

corespunzatoare a acestor ape - generează impurificarea apelor de
suprafaţă şi subterane, a solului, subsolului şi aerului cu noxe
specifice acestor ape.
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Astfel, apariţia unor epidemii de boli infecţioase în rândul populaţiei
este iminentă iar existenţa unor zone insalubre, de asemenea,ceea ce
degradadeaza aspectul exterior al comunei. Colectarea şi evacuarea
acestor ape uzate menajere fără o epurare corespunzătoare mecanobiologică şi terţiara în emisar ar contribui la creşterea conţinutului
acestuia în poluanţi pestelimitele admise ţinând seama de gradul de
diluţie asigurat şi compromiterea acestuia ca mediu. Pentru a evita
construirea numeroaselor fose septice în intravilanul localităţii – fapt
ce constitui de asemenea surse potenţiale de poluare pentru mediul
înconjurător, este necesară şi oportună construirea unei reţele de
canalizare la nivelul localităţii.
Proiectul constituie o abordare integrată în rezolvarea problematicii
legate de infrastructura de apă şi canal a localităţii, în concordanţă cu
legislaţia în vigoare care impune soluţionarea problemei apelor uzate
concomitent cu racordarea populaţiei la reţeaua de alimentare cu
apă.
Introducerea sistemului de canalizare la nivelul comunei Padina va
avea efecte benefice asupra dezvoltării economice viitoare a
localităţii. Prin efectele pe care le produce, proiectul contribuie
deopotriva la:
- creşterea atractivităţii turistice a zonei
- creşterea competitivităţii localităţii Padina
-creşterea eficienţei activităţilor economice de pe raza comunei;
-atragerea la bogetul local de surse suplimentare de venit ca efect al
activităţilor create/dezvoltate
Modul de

Realizarea documentaţiei tehnice necesare promovării proiectului

implementare

(expertiză tehnică, studiu de fezabilitate/Documentaţie de Avizare a

al

Lucrărilor de Intervenţie, Proiect Tehnic);

proiectului

- Contractarea proiectului;
-Organizarea/desfaşurarea

procedurilor

de

achiziţie

publică

prevazute prin proiect;
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- Implementarea, monitorizarea, evaluarea şi auditul proiectului
Sursa de

Buget local

finanţare

Buget de stat
Fonduri europene / structurale
Parteneriate

Instituţia care

Consiliul Local

răspunde de
realizarea
proiectului
Termen de

2016-2019

realizare
Indicatori

Kilometri de reţea de canalizare amenajaţi prin proiect, pe raza
localităţii Padina şi o staţie de tratare a apei functională.

28.Amenajare sistem de monitorizare video la nivelul întregii localităţi Padina
Domeniu

Infrastructură şi amenajarea teritoriului

Proiectul propus

Amenajare sistem de monitorizare video la nivelul întregii localităţi
Padina

Cadrul general

Implementarea unor noi programe de investiţii şi continuarea
programelor existente în infrastructura de interes public în vederea
atingerii în ritm accelerat a condiţiilor de locuire conform cerinţelor
europene în vigoare

Grup ţintǎ

Comunitatea locala
Unitatea Administrativ Teritoriala Padina
Unitati Administrativ Teritoriale invecinate din judetul Buzau si din
Regiunea de Dezvoltare Sud Est
Agentii Economici
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Potentialii investitori
Apartinatorii familiilor stabilite in comuna Padina
Turisti de tranzit, de week-end sau de sezon
Obiective

-Îmbunătăţirea infrastructurii fizice de bază a localităţii Padina;
-Creşterea gradului de civilizaţie, a confortului şi a calităţii vieţii, prin
creşterea gradului de securitate individuală şi colectivă în cadrul
comunităţii locale, precum şi a gradului de siguranţă a circulaţiei
rutiere şi pietonale, prin extinderea sistemului monitorizare video si
prin asigurarea mijloacelor de semnalizare corespunzatoare, în zone
care nu beneficiau de acest serviciu public important;
- Îmbunătăţirea mediului antreprenorial şi crearea de noi locuri de
muncă, la nivel de valoare adăugată a proiectului produsă prin
estetizarea spaţiului rural şi oferirea unui aspect modern al
localitatii;
-Cresterea gradului de atractivitate a localităţii Padina;

Motivatia
proiectului

Modernizarea sistemului rutier prin extinderea sistemelor de
monitorizare video,

a mijloacelor de semnalizare luminoase ṣi a

indicatoarelor stradale, semnalizarea trecerilor de pietoni din
apropierea unităţilor de învăţământ din comuna Padina va avea efecte
benefice asupra dezvoltării economice viitoare a comunei, întrucat va
crea condiții decente de trai pentru locuitorii şi consumatorii economici
care vor beneficia de pe urma infrastructurii edilitare modernizate.
Soluţia tehnică oferită autorității locale prin proiect va asigura
funcţionalitatea sistemului în condiţii de eficienţă şi de protecţia
mediului (consum redus de energie electrică; grad redus al emisiilor de
poluanţi).
Realizarea unui sistem de semnalizare luminoasă corespunzător (în
special la nivelul trecerilor de pietoni din apropierea zonelor cu
concentrare a populaţiei: zona din jurul şcolilor, zona bisericii, a
cabinetelor medicale, zona pieţei) determină, în primul rând, reducerea
numărului de accidente atât pe timp de zi cât şi pe timp de noapte.
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De asemenea, extinderea sistemului de monitorizare video contribuie la
reducerea riscului de accidente rutiere, la reducerea numărului de
agresiuni contra persoanelor, la îmbunătăţirea climatului social şi
cultural prin creşterea încrederii şi siguranţei activităţilor, in special pe
durata serii.
Prin efectele pe care le produce, proiectul contribuie deopotrivă la:
- creşterea atractivităţii economice şi, implicit, investiţionale a zonei;
- creşterea competitivităţii localitatii Padina în perspectiva dezvoltării
durabile şi a eficienţei energetice;
-creşterea eficienţei activităţilor economice de pe raza comunei;
- creşterea atractivităţii turistice locale;
Modul de

Realizarea documentaţiei tehnice necesare promovării proiectului

implementare al

(expertiză tehnică, studiu de fezabilitate/Documentaţie de Avizare a

proiectului

Lucrărilor de Intervenţie, Proiect Tehnic);
- Contractarea proiectului;
-Organizarea/desfaşurarea

procedurilor

de

achiziţie

publică

prevazute prin proiect;
- Implementarea, monitorizarea, evaluarea şi auditul proiectului
Sursa de
finanţare

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene / structurale
Parteneriate

Instituţia care

Consiliul Local

răspunde de
realizarea
proiectului
Termen de

2017

realizare
Indicatori

Tipul de echipamentele achizitionate prin proiect, pe categorii
(camere video achiziţionate, echipamente de semnalizare luminoase
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achiziţionate,

indicatoare

stradale

achiziţionate,

sisteme

de

semnalizare a trecerilor de pietoni achiziţionate)

29. Amenajarea trotuarelor de-a lungul principalei căi de acces ce
traversează comuna Padina

Domeniu

Infrastructură şi amenajarea teritoriului

Proiectul propus

Amenajarea trotuarelor de-a lungul principalei căi de acces ce
traversează comuna Padina

Cadrul general

Implementarea unor noi programe de investiţii şi continuarea
programelor existente în infrastructura de interes public în vederea
atingerii în ritm accelerat a condiţiilor de locuire conform cerinţelor
europene în vigoare

Grup ţintǎ

Comunitatea locala
Unitatea Administrativ Teritorială Padina
Unităţi Administrativ Teritoriale învecinate din judeţul Buzău şi din
Regiunea de Dezvoltare Sud Est
Agenţii Economici
Potenţialii investitori
Participanţii la trafic: populaţia de tranzit, aparţinătorii familiilor din
zonă, comercianţi si transportatori, turişti;

Obiective

-Îmbunătăţirea infrastructurii fizice de bază a localităţii Padina;
-Creşterea nivelului de trai pentru comunitatea beneficiară a
investiţiei;
-Modernizarea infrastructurii de transport locale din comuna Padina
în vederea creşterii gradului de siguranţă a circulaţiei şi reducerii
timpului de călătorie prin fluidizarea traficului

Motivaţia

Modernizarea trotuarelor şi aleilor pietonale pe principalele drumuri

proiectului

de acces va avea efecte benefice asupra dezvoltării economice viitoare a
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comunei. Prin îmbunătăţirea condiţiilor de circulaţie pietonală şi
eliminarea deficieţelor existente se asigură legatura cu principalele
instituţii din comuna: primărie, şcoala, dispensar, poliţie, poşta, la alte
obiective de importanţă socială sau alte obiective economice, se
facilitează accesul populaţiei către destinaţiile de serviciu etc.
Traficul pietonal pe amplasamentele propuse se desfasoară în prezent pe anumite zone - cu greutate datorită gropilor, structura existentă
fiind parţial de pământ şi parţial amenajată (în sensul ca au fost
modernizate doar trotuarele de pe o parte a drumului judeţean
principal de acces în comuna Padina), ceea ce nu permite circulaţia
pietonilor în condiţii civilizate şi de siguranţă.
Prin efectele pe care le produce, proiectul contribuie deopotrivă la:
- creşterea atractivităţii turistice a zonei
- creşterea competitivităţii localităţii Padina
-creşterea eficienţei activităţilor economice de pe raza comunei
- fluidizarea traficului;
- asigurarea siguranţei şi confortului în trafic ;
-îmbunătăţirea accesului populatiei şi al echipajelor de intervenţie
(poliţie, pompieri) în caz de fortă majoră;
-atragerea la bugetul local de surse suplimentare de venit ca efect al
activităţilor create/dezvoltate
Modul de

Realizarea documentaţiei tehnice necesare promovării proiectului

implementare al

(expertiză tehnică, studiu de fezabilitate/Documentaţie de Avizare a

proiectului

Lucrărilor de Intervenţie, Proiect Tehnic);
- Contractarea proiectului;
-Organizarea/desfaşurarea

procedurilor

de

achiziţie

publică

prevazute prin proiect;
- Implementarea, monitorizarea, evaluarea şi auditul proiectului
Sursa de finanţare

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene / structurale
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Parteneriate
Instituţia care
răspunde de
realizarea
proiectului

Consiliul Local

Termen de
realizare

2016

Indicatori

Prin proiect se vor asfalta/moderniza un numar de 5 km de trotuare
de-a lungul principalului drum de acces în comuna Padina

30. Construirea unui sediu pentru funcţionarea primăriei comunei Padina
şi dotarea modernă a acestuia

Domeniu

Infrastructură şi amenajarea teritoriului

Proiectul propus

Construirea unui sediu pentru funcţionarea primăriei comunei Padina
şi dotarea modernă a acestuia

Cadrul general

Implementarea unor noi programe de investiţii şi continuarea
programelor existente în infrastructura de interes public în vederea
atingerii în ritm accelerat a condiţiilor de locuire conform cerinţelor
europene în vigoare

Grup ţintǎ

Unitatea Administrativ TeritorialăPadina
Comunitatea locala
Agenţii Economici
Potenţialii investitori
Populaţia de tranzit, aparţinătorii familiilor din zonă, turişti;

Obiective

-Îmbunătăţirea infrastructurii fizice de bază a localităţii Padina;
-Creşterea nivelului de trai pentru comunitatea beneficiară a
investiţiei;
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- Crearea unui cadru favorabil desfăşurării activităţii instituţiei şi a
aparatului primăriei
Motivaţia

Sediul in care îşi desfăşoară activitateaautoritatea public locală a fost

proiectului

construit în urmă cu foarte mulţi ani şi nu asigură o siguranţă optimă
nici pentru angajaţii proprii nici pentru populaţia deservită. Aspectul
inestetic crează o imagine negativă asupra instituţiei în cauză dar şi
asupra comunei Padina.
Pe langa amenajarea propri-zisă a spaţiului (construcţie, racordare la
reţea de utilităţi, amenajare interioară, instalaţii electrice, instalaţii
sanitare, instalaţii termice) proiectul va prevedea şi o componentă
investiţională ce constă în dotarea la standarde moderne a spaţiului
(mobilier, echipamente IT, sală de conferinţe/şedinţe dotată cu ecran şi
videoproiector etc)

Modul de

Realizarea documentaţiei tehnice necesare promovării proiectului

implementare al

(Studiu de fezabilitate şi Proiect Tehnic);

proiectului

- Contractarea proiectului;
-Organizarea/desfaşurarea

procedurilor

de

achiziţie

publică

prevazute prin proiect;
- Implementarea, monitorizarea, evaluarea şi auditul proiectului
Sursa de finanţare

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene / structurale
Parteneriate

Instituţia care
răspunde de
realizarea
proiectului

Consiliul Local

Termen de
realizare

2020

Indicatori

Până în anul 2017, va fi amenajat un sediu nou pentru funcţionarea
primăriei Padina, sediu ce va fi dotat şi echipat la standarde moderne
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31. Execuţia a patru foraje de mare adâncime pentru captarea apei potabile în
vederea asigurării necesarului de consum la nivelul populaţiei din comuna
Padina

Domeniu

Infrastructură şi amenajarea teritoriului

Proiectul propus

Execuţia a patru foraje de mare adâncime pentru captarea apei
potabile în vederea asigurării necesarului de consum la nivelul
populaţiei din comuna Padina

Cadrul general

Implementarea unor noi programe de investiţii şi continuarea
programelor existente în infrastructura de interes public în vederea
atingerii în ritm accelerat a condiţiilor de locuire conform cerinţelor
europene în vigoare

Grup ţintǎ

Comunitatea locală
Unitatea Administrativ Teritorială Padina
Unităţi Administrativ Teritoriale învecinate din judeţul Buzău şi din
Regiunea de Dezvoltare Sud Est
Agenţii Economici
Potenţialii investitori
Participanţii la trafic, populaţia de tranzit, aparţinătorii familiilor din
zonă, comercianţi și transportatori, turişti;

Obiective

-Îmbunătăţirea echipării edilitare de bază a localităţii Padina
necesară pentru dezvoltarea economică şi socială durabilă a
localităţii;
- Asigurarea tuturor utilităţilor necesare desfăşurării activităţii
potenţialilor investitori sau consumatori de la nivelul comunităţii
locale din Padina, utilităţi necesare pentru creşterea nivelului de
trai/ridicarea standardului de viaţă al acestora.
-Asigurarea surselor complementare de alimentare cu apă la nivelul
comunei Padina prin execuţia a patru foraje de mare adâncime
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necesare pentru captare apei potabile şi distribuirea acesteia în
reţea;
-Asigurarea calității și disponibilității serviciilor de alimentare cu apă
conform principiilor bazate pe maximizarea eficienței costurilor, a
calității în furnizare și a suportabilității populației;
-Îmbunătăţirea

calităţii

apei

potabile

în

vederea

respectării

standardelor Uniunii Europene (Directiva 98/83/EC privind calitatea
apei destinate consumului uman în aria de proiect);
Motivaţia

Prin executia acestor patru foraje de mare adâncime se va soluţiona

proiectului

problema necesarului de apă identificat la nivelul comunei, se va
asigura un debit corespunzator pentru sursa de apă distribuită,
corelat cu necesarul de consum, va fi asigurată apa necesară atât în
scop menajercât şi cea pentru irigarea gradinilor.
Proiectul

va avea efecte benefice asupra dezvoltării economice

viitoare a comunei, prin creşterea accesibilităţii comunităţii la
serviciile de apă, prin conservarea, protejarea şi îmbunătăţirea
mediului inconjurator şi, nu în ultimul rand, prin protejarea sănătăţii
populaţiei.
Prin efectele pe care le produce, proiectul contribuie deopotrivă la:
-utilizarea prudentă şi raţionala a resurselor naturale
- creşterea atractivităţii turistice a zonei
- creşterea competitivităţii localităţii Padina
-creşterea eficienţei activităţilor economice de pe raza comunei;
-atragerea la bugetul local de surse suplimentare de venit ca efect al
activitatilor create/dezvoltate
Modul de

Realizarea documentaţiei tehnice necesare promovării proiectului

implementare al

(expertiză tehnică, studiu de fezabilitate/Documentaţie de Avizare a

proiectului

Lucrărilor de Intervenţie, Proiect Tehnic);
- Contractarea proiectului;
-Organizarea/desfaşurarea

procedurilor

de

achiziţie

publică
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prevazute prin proiect;
- Implementarea, monitorizarea, evaluarea şi auditul proiectului
Sursa de finanţare

Fonduri Europene – Fonduri Structurale şi de Coeziune 2014-2020
Sponsorizări/Finanţări nerambursabile asigurate prin programe ale
ambasadelor
Buget Local
Buget de Stat
Sponsorizări

Instituţia care
răspunde de
realizarea
proiectului

Consiliul Local

Termen de
realizare

2018

Indicatori

-forajele de mare adâncime executate;
- debit al apei furnizate către populatie crescut în propocent de 80%

32. Amenajarea unei staţii de filtrare pentru potabilizarea apei distribuite
populaţiei comunei Padina, judeţul Buzău

Domeniu

Infrastructură şi amenajarea teritoriului

Proiectul

Amenajarea unei staţii de filtrare pentru potabilizarea apei distribuite

propus

populaţiei comunei Padina, judeţul Buzău

Cadrul general

Implementarea unor noi programe de investiţii şi continuarea
programelor existente în infrastructura de interes public în vederea
atingerii în ritm accelerat a condiţiilor de locuire conform cerinţelor
europene în vigoare

Grup ţintǎ

Comunitatea locală
Unitatea Administrativ Teritorială Padina
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Unităţi Administrativ Teritoriale învecinate din judeţul Buzău şi din
Regiunea de Dezvoltare Sud Est
Agenţii Economici
Potenţialii investitori
Participanţii la trafic, populaţia de tranzit, aparţinătorii familiilor din
zonă, comercianţi și transportatori, turişti;
Obiective

-Îmbunătăţirea echipării edilitare de bază a localităţii Padina
necesară pentru dezvoltarea economică şi socială durabilă a
localităţii;
- Asigurarea tuturor utilităţilor necesare desfaşurarii activităţii
potenţialilor investitori sau consumatori de la nivelul comunităţii
locale din Padina, utilităţi necesare pentru creşterea nivelului de
trai/ridicarea standardului de viaţă al acestora.
-Asigurarea calității și disponibilității serviciilor de alimentare cu apă
conform principiilor bazate pe maximizarea eficienței costurilor, a
calității în furnizare și a suportabilității populației;
-Îmbunătăţirea

calităţii

apei

potabile

în

vederea

respectării

standardelor Uniunii Europene (Directiva 98/83/EC privind calitatea
apei destinate consumului uman în aria de proiect);
Motivaţia

Autoritatea publica locală a inclus această propunere de proiect în

proiectului

lista de investiţii prioritare pentru perioada 2014-2020 motivat în
primul rând de grija permanentă pentru starea de sănătate a
populaţiei din localitatea Padina.
Gradul de nepotabilitate al apei poate genera un risc crescut de
îmbolnavire în rândul populaţiei, în special în rândul copiilor şi al
bătrânilor.
Proiectul va avea ca scop amenajarea unei staţii de potabilizare a
apei, staţie ce vizează: instalaţii de preclorare cu hipoclorit de sodiu
pentru oxidarea materiilor organice, dotarea cu un rezervor de
coagulare, cu filtre rapide sub presiune – nisip şi carbune, instalaţie
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de dezinfecţie cu hipoclorit de sodiu, pentru sterilizarea bacteriilor în
timpul înmagazinarii şi distribuirii la consumatori, dotarea cu un
container metalic termoizolant, ventilat şi incalzit electric.
Modul de

Pentru implementarea proiectului va fi necesară:

implementare

Realizarea documentaţiei tehnice necesare promovării proiectului

al

(Studiu de fezabilitate şi Proiect Tehnic);

proiectului

- Contractarea proiectului, pentru etapa de execuţie a lucrărilor, de
asemenea;
-Organizarea/desfaşurarea tuturo procedurilor de achiziţie publică
prevazute prin proiect;
-Implementarea, monitorizarea, evaluarea şi auditul proiectului
De asemenea, va fi necesară demarcarea unei zone de protecţie
sanitară conform HG 930/2005 securizată pentru instalaţiile de
tratare, rezervor, aducţiune, captarea de apă, zonă de protectie
hidrogeologică, va fi necesară alimentarea/racordarea la reţeaua de
energie electrică şi racordarea la reţeaua de alimentare cu apă,
precum şi amenajarea unui drum de acces către această locaţie.

Sursa de

Fonduri Europene – Fonduri Structurale şi de Coeziune 2014-2020

finanţare

Sponsorizări/Finanţări nerambursabile asigurate prin programe ale
ambasadelor
Buget Local
Buget de Stat
Sponsorizări

Instituţia care
răspunde de
realizarea
proiectului

Consiliul Local

Termen de
realizare
Indicatori

2016-2017
Staţia de potabilizare amenajată, dotată corespunzator şi functionala
până la sfârsitul anului 2017
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33. Amenajarea unui parc fotovoltaic la nivelul localităţii Padina
Domeniu
Proiectul

Infrastructură şi amenajarea teritoriului
Amenajarea unui parc fotovoltaic la nivelul localităţii Padina

propus
Cadrul general

Implementarea unor noi programe de investiţii şi continuarea
programelor existente în infrastructura de interes public în vederea
atingerii în ritm accelerat a condiţiilor de locuire conform cerinţelor
europene în vigoare

Grup ţintǎ

Comunitatea locală
Unitatea Administrativ Teritorială Padina
Unităţi Administrativ Teritoriale învecinate din judeţul Buzău şi din
Regiunea de Dezvoltare Sud Est
Agenţii Economici
Potenţialii investitori
Aparţinătorii familiilor stabilite în comuna Padina

Obiective

-Dezvoltarea parteneriatului public-privat între autorităţi publice şi
asociaţii/investitori privaţi în domeniul energiei regenerabile;
- Promovarea investiţiilor de producere a energiei electrice din surse
regenerabile;
-Amenajarea unei parc fotovoltaic la nivelul comunei Padina;
- Organizarea de sesiuni de formare, seminarii, conferinţe şi dezbateri
publice în domeniul energiei regenerabile;
- Creşterea veniturilor atrase la bugetul local

Motivaţia

Dezvoltarea energiei regenerabile a devenit un obiectiv strategic

proiectului

pentru România, având în vedere targetul ca minimum 38% din
producţia de energie locală să fie realizată din surse de energie verde
până în anul 2020. De asemenea, piaţa energiei regenerabile este
transparentă şi atent controlată atât în cazul certificatelor verzi, cât şi a
energiei tradiţionale. În plus, legislaţia în vigoare este armonizată cu
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directivele Uniunii Europene şi, poate că diferenţa cea mai importantă,
este dată de tipul investitorilor, aceştia fiind foarte specializaţi.
Sursele de energie regenerabilă au început să stârnească tot mai mult
interesul autorităţilor locale, implicit şi a celor din comuna Padina. În
plus, acestea par să fie şi mai rentabile, iar piaţa energiei regenerabile
este abia la început pe fondul unei cereri în continuă creştere ca
urmare a cerinţelor comunitare de acoperire a necesarului de energie
electrică/termică din surse regenerabile, sector aflat pe locul doi în
topul sectoarelor care atrag investiţii în Europa.
Conştienti de limitarea resurselor actuale de energie, autorităţile
administraţiei publice de la nivelul comunei Padina au optat pentru
iniţierea unui proiect ce are în vedere: amenajarea la nivelul comunei
Padina a unor suprafeţe de teren cu panouri fotovoltaice utilizate la
producerea de energie verde.
Statul sprijină producţia de energie verde prin sistemul certificatelor
vezi. Fiecare producator primeşte gratuit de la Transelectrica un
anumit număr de certificate verzi pentru energia pe care o produce şi o
livrează în retea.
Mai departe, producătorii vând aceste certificate verzi către furnizori,
care sunt obligaţi prin lege să le cumpere, scopul fiind ca o anumită
parte din consumul final de energie să fie asigurată de sursele
regenerabile.

Furnizorii

îşi

recuperează

costurile

cu

achiziţia

certificatelor verzi prin includerea în tarife a acestor cheltuieli.
Această oportunitate de dezvoltare a sectorului economic a fost avută
în vedere de autorităţile publice locale din comuna Padina, care
promovează un astfel de proiect pilot, în parteneriat cu agenţii
economici interesaţi.
Avantajele implementării acestui proiect rezultă din valoarea adaugată
a acestuia, faptul că proiectul se încadrează în categoria investiţiilor
generatoare de venituri imediate pentru comunitate şi faptul că acesta
aduce şi numeroase beneficii calităţii mediului inconjurator.
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Modul de

Pentru implementarea proiectului va fi necesară:

implementare

Realizarea documentaţiei tehnice necesare promovării proiectului

al

(Studiu de fezabilitate şi Proiect Tehnic);

proiectului

- Contractarea proiectului, pentru etapa de execuţie a lucrărilor, de
asemenea;
-Organizarea/desfaşurarea tuturo procedurilor de achiziţie publică
prevazute prin proiect;
-Implementarea, monitorizarea, evaluarea şi auditul proiectului

Sursa de

Fonduri Europene – Fonduri Structurale şi de Coeziune 2014-2020

finanţare

Sponsorizări/Finanţări nerambursabile asigurate prin programe ale
ambasadelor
Buget Local
Buget de Stat
Sponsorizări

Instituţia care

Consiliul Local

răspunde de
realizarea
proiectului
Termen de

2020

realizare
Indicatori

-suprafeţele amenajate prin proiect ;
-rata de rentabilitate a investiţiei

34. Reabilitarea a 8 km de reţea de alimentare cu apă de la nivelul localităţii
Padina

Domeniu

Infrastructură şi amenajarea teritoriului

Proiectul

Reabilitarea a 8 km de reţea de alimentare cu apă de la nivelul

propus

localităţii Padina
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Cadrul general

Implementarea unor noi programe de investiţii şi continuarea
programelor existente în infrastructura de interes public în vederea
atingerii în ritm accelerat a condiţiilor de locuire conform cerinţelor
europene în vigoare

Grup ţintǎ

Comunitatea locală
Unitatea Administrativ Teritorială Padina
Unităţi Administrativ Teritoriale învecinate din judeţul Buzău şi din
Regiunea de Dezvoltare Sud Est
Agenţii Economici
Potenţialii investitori
Participanţii la trafic, populaţia de tranzit, aparţinătorii familiilor din
zonă, comercianţi și transportatori, turişti;

Obiective

-Îmbunătăţirea echipării edilitare de bază a localităţii Padina
necesară pentru dezvoltarea economică şi socială durabilă a
localităţii;
- Asigurarea tuturor utilităţilor necesare desfăşurării activităţii
potenţialilor investitori sau consumatori de la nivelul comunităţii
locale din Padina, utilităţi necesare pentru creşterea nivelului de
trai/ridicarea standardului de viaţă al acestora.
-Modernizarea infrastructurii de alimentare cu apă existente la
nivelul comunei Padina prin execuţia de lucrari de reabilitare a
reţelei de alimentare cu apă existente, lucrări de reabilitare executate
pe o lungime de 8 km;
-Asigurarea calității și disponibilității serviciilor de alimentare cu apă
conform principiilor bazate pe maximizarea eficienței costurilor, a
calității în furnizare și a suportabilității populației;
-Îmbunătăţirea

calităţii

apei

potabile

în

vederea

respectarii

standardelor Uniunii Europene (Directiva 98/83/EC privind calitatea
apei destinate consumului uman în aria de proiect);
Motivatia

Reabilitarea reţelei de alimentare cu apă în sistem centralizat va

proiectului

avea efecte benefice asupra dezvoltării economice viitoare a comunei,
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prin creşterea accesibilităţii comunităţii la serviciile de apă, prin
conservarea, protejarea şi îmbunătăţirea mediului înconjurator şi, nu
în ultimul rând, prin protejarea sănătăţii populaţiei.
Prin efectele pe care le produce, proiectul contribuie deopotrivă la:
-utilizarea prudentă şi raţională a resurselor naturale
- creşterea atractivităţii turistice a zonei
- creşterea competitivităţii localităţii Padina
-creşterea eficienţei activităţilor economice de pe raza comunei;
-atragerea la bugetul local de surse suplimentare de venit ca efect al
activităţilor create/dezvoltate
Modul de

Realizarea documentaţiei tehnice necesare promovării proiectului

implementare

(expertiză tehnică, studiu de fezabilitate/Documentaţie de Avizare a

al

Lucrărilor de Intervenţie, Proiect Tehnic);

proiectului

- Contractarea proiectului;
-Organizarea/desfaşurarea

procedurilor

de

achiziţie

publică

prevazute prin proiect;
- Implementarea, monitorizarea, evaluarea şi auditul proiectului
Sursa de

Fonduri Europene – Fonduri Structurale şi de Coeziune 2014-2020

finanţare

Sponsorizări/Finanţări nerambursabile asigurate prin programe ale
ambasadelor
Buget Local
Buget de Stat/Fondul de Mediu
Sponsorizări

Instituţia care

Consiliul Local

răspunde de
realizarea
proiectului
Termen de

2015-2016

realizare
Indicatori

Prin proiect se vor executa lucrări de reabilitare pe 8 km de reţea de
alimentare cu apă de pe raza localităţii Padina.
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35. Dotarea cu utilaje moderne pentru serviciile publice de la nivelul
localităţii Padina

Domeniu

Infrastructură şi amenajarea teritoriului

Proiectul

Dotarea cu utilaje moderne pentru serviciile publice de la nivelul

propus

localităţii Padina

Cadrul general

Implementarea unor noi programe de investiţii şi continuarea
programelor existente în infrastructura de interes public în vederea
atingerii în ritm accelerat a condiţiilor de locuire conform cerinţelor
europene în vigoare

Grup ţintǎ

Comunitatea locală
Unitatea Administrativ Teritorială Padina
Unităţi Administrativ Teritoriale învecinate din judeţul Buzău şi din
Regiunea de Dezvoltare Sud Est
Agenţii Economici
Potenţialii investitori
Aparţinătorii familiilor stabilite în comuna Padina
Turiştii de tranzit, de week-end sau de sezon

Obiective

-Îmbunătăţirea accesului populaţiei din comuna Padina judeţul
Buzău la servicii publice de bază;
-Dotarea serviciilor publice ale autorităţii administraţiei publice de la
nivelul comunei Padina, cu utilaje moderne (un buldoexcavator, o
autospecială

pentru

transportul

gunoiului

menajer

şi

o

autobasculantă);
-Asigurarea furnizării pe termen mediu şi lung a unor servicii
moderne, eficiente, la standarde europene pentru comunitatea locală
din zona Padina
Motivatia

Implementarea unui astfel de proiect de achiziţie de utilaje necesare
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proiectului

atât pentru lucrările de intervenţie realizate în cadrul serviciilor
publice de la nivelul comunei Padina, se face pe fondul existenţei la
nivelul comunei a unei reţele de alimentare cu apă în lungime totală de
25 km, pe fondul demersurilor ce se vor face pe termen lung pentru
extinderea acesteia, precum şi pentru amenajarea reţelei de canalizare
la nivelul comunei, pe fondul asigurării serviciului de întreţinere a
drumurilor de la nivel local şi, nu în ultimul rând, pe fondul necesităţii
asigurării serviciului de salubrizare la nivelul comunei, la standardele
de calitate şi conform cerintelor de mediu impuse de legislaţia în
vigoare.
Utilitatea acestor utilaje intervine ca urmare a finalizării şi punerii in
funcţiune (pe perioada 2014-2020) a investiţiei în ceea ce priveşte
reţeaua de alimentare cu apă, reţeaua de canalizare, execuţia de
branşamente la gospodării, branşamente pentru care existenţa
buldoexcavatorului este absolut indispensabilă.
Buldoexcavatorul este necesar pentru lucrările de reparaţii (excavare,
încarcare săpături etc) la reţeaua de alimentare cu apă, pentru lucrări
de întretinere a drumurilor din interiorul comunei (balastare,
deblocare, decolmatare şanturi de scurgere a apelor pluviale, redarea
drumurilor afectate de torenţi circuitului funcţional, deszăpezire etc)
cât şi pentru drumurile de exploatare din extravilanul comunei Padina
(drumuri de acces către terenurile agricole etc).
Autobasculanta va fi utilă pentru pentru transportul materialelor
necesare lucrărilor de intervenţie de la nivelul comunei Padina (pentru
reţeaua de apă şi cea de canalizare), balastări de drumuri, transport
aluviuni depuse în şanturile de scurgere a apei pluviale.
Autospeciala pentru transportul gunoiului menajer va fi utilă pentru
asigurarea transportului gunoiului menajer, compactat, către groapa
ecologică, în condiţii conforme cu standardele de mediu în vigoare.
Ambele tipuri de utilaje se vor folosi în cazuri extreme, gen situaţii de
urgenţă, la operaţiuni de evacuare oameni şi bunuri, la îndiguiri în caz
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de inundaţii.
Achiziţionarea acestor utilaje permite îmbunătăţirea infrastructurii
fizice şi a serviciilor de bază oferite cetaţenilor din comuna Padina,
judeţul Buzău, măsura achiziţionării acestor utilaje fiind identificată ca
nevoie stringentă la nivelul comunităţii.
Îmbunătăţirea infrastructurii de bază este esenţială pentru asigurarea
unui nivel de trai decent, pentru creşterea gradului de confort material
şi psihologic aducând beneficii economice, sociale şi de mediu
considerabile.
Modul de

- Realizarea documentaţiei tehnice necesare promovării proiectului

implementare

(studiu de fezabilitate/memoriu tehnic);

al

- Contractarea proiectului;

proiectului

-Organizarea/desfăşurarea procedurilor de achiziţie publică
prevăzute prin proiect;
-Implementarea, monitorizarea, evaluarea şi auditul proiectului

Sursa de

Fonduri Europene – Fonduri Structurale şi de Coeziune 2014-2020

finanţare

Sponsorizări/Finanţări nerambursabile asigurate prin programe ale
ambasadelor
Buget Local
Buget de Stat/Fondul de Mediu
Sponsorizări

Instituţia care

Consiliul Local

răspunde de
realizarea
proiectului
Termen de

2016-2019

realizare
Indicatori

- utilajele achiziţionate prin proiect
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36. Reactualizarea Planului Urbanistic General de la nivelul comunei
Padina, judeţul Buzău

Domeniu

Infrastructură şi amenajarea teritoriului

Proiectul

Reactualizarea Planului Urbanistic General de la nivelul comunei

propus

Padina, judeţul Buzău

Cadrul general

Implementarea unor noi programe de investiţii şi continuarea
programelor existente în infrastructura de interes public în vederea
atingerii în ritm accelerat a condiţiilor de locuire conform cerinţelor
europene în vigoare si conform PUG.
Planul Urbanistic General are caracter de reglementare şi răspunde
programului de urbanism şi amenajarea teritoriului şi de dezvoltare
a localităţilor ce compun unitatea administrativ-teritorială de bază,
respectiv judetul Buzau

Grup ţintǎ

Comunitatea locală
Unitatea Administrativ Teritorială Padina
Unităţi Administrativ Teritoriale învecinate din judeţul Buzău şi din
Regiunea de Dezvoltare Sud Est
Agenţii Economici
Potenţialii investitori

Obiective

- Corelarea programelor de dezvoltare urbană integrată a comunei
Padina în perspectiva dezvoltării durabile a comunei Padina;
-Optimizarea relaţionării socio-economice localităţilor cu teritoriul
administrativ şi judetean din care fac parte;

Motivatia

Planul urbanistic zonal este instrumentul de planificare şi de

proiectului

reglementare specifică, prin care se coordonează dezvoltarea
urbanistică integrată a unor zone din localitate, caracterizate printrun grad ridicat de complexitate sau printr-o dinamică accentuată.
În materie de amenajare a teritoriului, nu se pot separa utilizarea
acestuia (spaţial

natural,

spaţial

agricol, spaţial

urban) de
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repartizarea

activităţilor

(locuinţe,

comerţ,

producţie

etc).

Mobilitatea actuală în materie de utilizare a teritoriului şi trecerea
dintr-o categorie de utilizare într-alta, se dovedeşte a fi neviabilă pe
termen lung.
Aplicarea procedurilor Agendei 21 locale are în vedere mobilizarea
actorilor interesaţi (economici, sociali) către atingerea obiectivului
strategic de dezvoltare, implicit în materie de gestiune a teritoriului.
Aceste obiective strategice trebuie să aibe în vedere valorificarea
durabilă a patrimoniului şi a resurselor unui teritoriu.
Elaborarea

Planului

Urbanistic

General

al

comunei

Padina

reprezintă strategia, cadrul de dezvoltare în perspectivă a unităţii
administrativ – teritoriale şi corelarea cu strategiile elaborate în
cadrul planificărilor spaţiale: Planul Naţional de Dezvoltare,
Programul Operaţional Regional, Planul de Dezvoltare Regională
Sud -Est şi Strategia de Dezvoltare a judeţului Buzău, toate pe
perioada 2014-2020.
Modul de

Realizarea documentaţiei tehnice necesare promovării proiectului

implementare

(studiu de fezabilitate/ Proiect Tehnic);

al

- Contractarea proiectului;

proiectului

-Organizarea/desfăşurarea procedurilor de achiziţie publică prevazute
prin proiect;
- Implementarea, monitorizarea, evaluarea şi auditul proiectului
Elaborarea PUG are ca scop: valorificarea superioară a potenţialului
natural, economic şi uman; organizarea şi dezvoltarea căilor de
comunicaţii existente; stabilirea şi delimitarea unui nou intravilan care
să corespundă necesităţilor viitoare de dezvoltare; stabilirea şi
delimitarea de noi zone construibile; stabilirea şi delimitarea noilor
zone funcţionale; stabilirea şi delimitarea zonelor cu interdicţie
temporară sau definitivă de construire; stabilirea şi delimitarea zonelor
protejate şi de protecţie a acestora; modernizarea şi dezvoltarea
echipării edilitare; stabilirea noilor obiective de utilitate publică;
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stabilirea unui mod superior de utilizare a terenurilor şi condiţiilor de
conformare şi realizare a construcţiilor.
La nivelul anului 2014, actualizarea PUG este într-un stadiu destul de
avansat de finalizare, respectiv stadiul de obţinere a avizalor necesare.
Sursa de

Buget Local

finanţare

Buget de Stat/Fondul de Mediu
Sponsorizări

Instituţia care

Consiliul Local

răspunde de
realizarea
proiectului
Termen de

2014-2015

realizare
Indicatori

Un Plan Urbanistic General actualizat la nivelul anului 2014

37. Programe de formare profesională a funcţionarilor publici din cadrul
Primăriei comunei Padina

Domeniu

Administraţie publică

Proiectul

Programe de formare profesională a funcţionarilor publici din cadrul

propus

Primăriei comunei Padina

Cadrul general

Ca urmarea a monitorizării procesului de implementare a legislaţiei
din domeniul funcţiei publice şi a formării continue a funcţionarilor
publici, dar şi a evoluţiei managementului funcţiei publice şi a
formării continue la nivel european, s-au constatat o serie de
probleme în dezvoltarea managementului public atât la nivel naţional
cât şi, implicit, la nivel local

Grup ţintǎ

Funcţionarii publici din aparatul propriu al Primariei comunei
Padina
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Obiective

Îmbunătăţirea capacităţii administrative

si a managementului

public la nivelul Primăriei
Motivaţia

Nevoia de a creşte nivelul de pregătire profesională într-o societate ce

proiectului

se dezvoltă permanent din punct de vedere informaţional şi
tehnologic
În ultimii ani doar 10% dintre angajaţii din Primăria Padina au
urmat cursuri de formare profesională

Modul de

Realizarea unui studiu cu privire la nevoile de formare profesională

implementare

la nivelul instituţiei

al

Sprijin financiar oferit funcţionarilor publici pentru participarea la

proiectului

cursuri de formare profesională

Sursa de

Bugetul Local

finanţare

Programul Operaţional PODCA

Instituţia care

Consiliul Local

răspunde de
realizarea
proiectului
Termen de

2015-2018

realizare
Indicatori

50% dintre funcţionarii publici din Primărie au urmat cel puţin un
curs de formare profesională

38. Schimb de experienţă şi vizite de studii

Domeniu

Administraţie publică

Proiectul propus

Creşterea nivelului de pregătire al aparatului propriu al Primariei
comunei Padina prin efectuarea de schimburi de experienţă şi vizite de
studii

Cadrul general

Necesitatea armonizării administraţiei publice locale cu modul de
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organizare a unităţilor similare de la nivel naţional şi internaţional
Grup ţintǎ

Funcţionari Publici
Aleşi Locali

Obiective

Îmbunătăţirea capacităţii administrative

Motivaţia

Nevoia de a creşte nivelul de pregătire profesională prin vizite de

proiectului

studii şi schimb de experienţă

Modul de

Înfrăţirea cu o localitate similară

implementare al

Vizite de studii la instituţii similare de la nivel naţional sau

proiectului

internaţional

Sursa de

Fonduri Europene – Fonduri Structurale şi de Coeziune 2014-2020

finanţare

Sponsorizări/Finanţări nerambursabile asigurate prin programe ale
ambasadelor
Programe de finanţare ale Comisiei Europene
Buget Local
Buget Judeţean
Fonduri Europene

Instituţia care

Consiliul Local

răspunde de
realizarea
proiectului
Termen de

2020

realizare
Indicatori

Înfrăţirea cu o localitate similară din UE
Elaborarea unui ghid de bune practice pe baza experienţei
cumulate
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39. Creşterea nivelului de consultare a cetăţenilor şi mediului de afaceri din
comuna Padina

Domeniu

Administraţie publică

Proiectul

Creşterea nivelului de consultare a cetăţenilor şi mediului de afaceri

propus

dincomuna Padina

Cadrul general

Prin consultare cetăţenii pot veni cu idei în sprijinul dezvoltării
comunei sau pot deveni parteneri ai autorităţilor locale în demersuri
de interes public

Grup ţintǎ

Funcţionari Publici
Aleşi Locali
Populaţie
Agenţi Economici

Obiective

Îmbunătăţirea relaţiei cu cetăţenii şi cu mediul de afaceri

Motivaţia

Nevoia de a consulta cetăţeenii cu privire la modul de lucru,

proiectului

obiectivele, proiectele şi realizările autorităţii publice locale
Creşterea nivelului de implicare al cetăţenilor în problemele
comunităţii
Confirmarea problemelor principale identificate de către autoritatea
publică de către cetăţeni asigură o mai bună eficienţă a utilizării
resurselor financiare
Identificarea de noi posibile parteneriate public-private

Modul de

Organizarea de adunări publice pe cartiere, cu mediul de afaceri, cu

implementare

tinerii.

al

Invitarea liderilor de opinie locali la şedinţele de Consiliu Local

proiectului
Sursa de
finanţare

Buget Local
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Instituţia care

Consiliul Local

răspunde de
realizarea
proiectului
Termen de

Anual

realizare
Indicatori

Realizarea anuală a unei întâlniri in acest scop
Realizarea anuală a unui sondaj de opinie pentru a vedea gradul de
satisfacţie al cetăţenilor
Organizarea anuală a unei sesiuni de brainstorming pentru a
identifica cele mai stringente nevoi ale populaţiei

40. e- Padina

Domeniu

Administraţie publică

Proiectul propus

Dezvoltarea şi implementarea unui Sistem Informatic Integrat pentru
promovarea interacţiunii între Primăria Padina şi cetăţeni prin
valorificarea potenţialului TIC

Cadrul general

Potrivit Legii 161 din 2003 prin administraţie electronică se înţelege
utilizarea de către autorităţile administraţiei publice locale a
aplicaţiilor

bazate

pe

tehnologia

informaţiei,

în

scopul:

îmbunătăţirii accesului şi furnizării informaţiilor şi serviciilor publice
ale autorităţilor administraţiei publice locale către cetăţeni; eliminării
procedurilor birocratice şi simplificării metodologiilor de lucru;
îmbunătăţirii

schimbului

de

informaţii

între

componentele

autorităţilor administraţiei publice locale; îmbunătăţirii eficacităţii,
eficienţei şi calităţii serviciilor publice la nivelul autorităţilor
administraţiei publice locale.
Grup ţintǎ

Funcţionari Publici
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Aleşi Locali
Populaţie
Obiective

- îmbunătăţirea accesului cetăţenilor la serviciile administraţiei
publice prin metode electronice, precum şi realizarea unui concept de
integrare între toate componentele sistemului informatic al Primăriei
Padina, în scopul eficientizării activităţii interne prin facilitarea
accesului la informaţii de interes public şi/sau privat.

Motivaţia

Nevoia organizării, eficientizării şi monitorizării continue a activităţii

proiectului

Primăriei, asigurarea transparenţei, fluidizării comunicării între
autoritate şi cetăţeni

Modul de

Posibilitatea de a completa online cererile către Primărie;

implementare al

Eficientizarea fluxurilor de documente şi reducerea birocraţiei;

proiectului

Crearea unei baze de date a documentelor din cadrul Primăriei, cu
facilităţi de căutare şi generare de rapoarte;
Asigurarea unui mediu eficient de comunicare între Primăria Padina
şi cetăţenii comuneiPadina prin crearea unui portal web de informare
a cetăţenilor cu privire la evenimentele locale şi activităţile Primăriei;
Instruirea utilizatorilor pentru a fi capabili să utilizeze noile
tehnologii ale informaţie şi comunicaţie, prin extinderea şcolii ca
mediu deschis de instruire pentru cetăţenii comunei Padina.
Posibilitatea cetăţenilor de a se abona la newsletter pentru a afla
ultimele noutăţi din activitatea Primăriei

Sursa de

Buget Local

finanţare

Fonduri Europene – Fonduri Structurale şi de Coeziune 2014-2020
Sponsorizări/Finanţări nerambursabile asigurate prin programe ale
ambasadelor

Instituţia care

Consiliul Local

răspunde de
realizarea
proiectului
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Termen de

2018

realizare
Indicatori

Crearea portalului web
Sistem informatic operaţional
300 utilizatori unici pe site-ul oficial al Primăriei

41. Combaterea fenomenului de abandon şcolar la nivelul comunei Padina

Domeniu

Educaţie şi formare

Proiectul propus

Combaterea fenomenului de abandon şcolar la nivelul comunei
Padina

Cadrul general

Există un procent destul de mare al celor care îşî abandonează
studiile, în special din cauze financiare şi sociale

Grup ţintǎ

Populaţia scolara a comunei Padina

Obiective

Menţinerea şi integrarea tinerilor în viaţa şcolară, socială şi
economică a societăţii

Motivaţia

Inexistenţa unei forme de prevenire a abandonului şcolar

proiectului
Modul

de

Înfiinţarea unui centru de consiliere permanentă a tinerilor

implementare al
proiectului
Sursa

de

finanţare

Buget Local
Buget Judeţean
Programul Operaţional POSDRU
Programe guvernamentale

Instituţia

care

răspunde

de

Şcoalile din comuna Padina
Inspectoratul Judeţean
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realizarea
proiectului
Termen

de

2014

realizare
Centru de consiliere a tinerilor funcţional

Indicatori

Scăderea ratei de abandon cu 15% pe an

42. Programe de consiliere şi orientare profesională pentru şomeri, persoane
inactive sau persoane aflate în căutarea unui loc de muncă

Domeniu

Educaţie şi formare

Proiectul propus

Programe de consiliere şi orientare profesională pentru şomeri,
persoane inactive sau persoane aflate în căutarea unui loc de muncă

Cadrul general

Implementarea unor noi programe de investiţii şi continuarea
programelor existente în infrastructura de interes public în vederea
atingerii în ritm accelerat a condiţiilor de locuire conform cerinţelor
europene în vigoare
Consolidarea cooperării instituţiilor şi actorilor relevanţi pentru
asigurarea accesului pe piata muncii a categoriilor de persoane
defavorizate

Grup ţintǎ

Persoane inactive sau aflate în căutarea unui loc de muncă
şomeri
Comunitatea locală în parteneriat cu firme private/ONG-uri de profil
Unitatea Administrativ Teritorială Padina
Inspectoratul Şcolar Judeţean Buzau
AJOFM Buzău
Direcţia de Asistenţă Socială Buzău
Agenţii Economici
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Aparţinătorii familiilor stabilite în comuna Padina
Potenţialii investitori
Unităţi Administrativ Teritoriale învecinate din judetul Buzău şi din
Regiunea de Dezvoltare Sud Muntenia
Obiective

- creşterea accesului grupurilor defavorizate la o educaţie şi formare
profesională de calitate;
- creşterea accesului grupurilor defavorizate la activităţi economice şi
în materie de angajare şi în profesie
- derularea de programe de formare si reconversie profesionala
pentru integrarea persoanelor defavorizate pe piaţa muncii;
- îmbunătăţirea condiţiilor de trai ale populaţiilor defavorizate, prin
proiecte pentru renovarea şi construirea de locuinţe pentru aceştia;
- organizarea de activităţi sociale în sprijinul categoriilor defavorizate
şi al minorităţilor de la nivelul comunei Padina;
- creşterea încrederii de sine şi redarea demnităţii persoanelor
defavorizate prin oferirea de facilităţi familiilor cu veniturile mici,
copiiilor în afirmare şi tinerelor talente, copii ai străzii, etc.

Motivaţia

Adresabilitatea acestui proiect este complexa, si anume: ”grupurile

proiectului

vulnerabile”, ”grupurile de risc” sau ”categoriile defavorizate”. Sub
orice denumire ar fi aceasta, include însă caracteristici comune, şi
anume prezenţa acelei categorii de persoane care fie se află pe o
poziţie de inegalitate în raport cu majoritatea cetăţenilor din cauza
diferenţelor socio-economice faţă de majoritate, fie se confruntă cu un
comportament de respingere şi marginalizare.
Proiectul vizează o abordare integrată, sub urmatoarele aspecte: va
include o latură investiţională ce are în vedere construcţia de locuinţe
pentru categoriile defavorizate (romi) precum şi a unei cantine de
ajutor social, la care vor putea servi masa zilnic toate persoanele
încadrate în această grupă de beneficiari ai proiectului.
Proiectul va derula, în paralel, şi un program de formare şi
reconversie profesională în rândul acestei categorii, proiect prin care

244

“ Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Padina, judeţul Buzău

pentru perioada 2014-2020”

se vor acorda şi burse de participare pe perioada de implementare a
proiectului.
În ideea implementării principiului egalităţii de şanse şi a
nediscriminării

în

cultura

organizaţională

a

instituţiilor

de

învăţământ, se vor derula activităţi specifice în cadrul instituţiilor
şcolare, activităţi ce vizează copiii proveniţi din familii defavorizate
(în ideea amenajării unei locaţii în care să poată primi după orele de
şcoală o masă caldă, ajutor la teme şi unde vor învaţa câte o
deprindere nouă. Pe lângă teme, copiii vor mai urma şi alte cursuri
utile, de la cele de conduită şi bune maniere, la cele în care îşi vor
dezvolta abilităţile artistice. Lecţiile vor fi susţinute de voluntari,
persoane instruite în psihologie, asistenţă socială pedagogie, pictură,
teatru sau muzică). Pentru încurajarea acestora sş pentru evitarea
abandonului şcolar, acestora li se vor acorda şi burse de studii, pe
perioadă limitată, în timpul/după implementarea proiectului. Selecţia
acestor copii se va face din următoarele categorii: au situaţii foarte
dificile acasă: ori unul dintre parinţi e bolnav şi nu poate lucra, ori
parinţii au probleme sociale, ori sunt foarte mulţi fraţi şi nu îşi pot
permite să platească toate cele necesare întreţinerii, ori sunt copii
lăsati în grija bunicilor sau a altor rude ca urmare a angajării
părintilor în străinatate.
În acest centru centru se va derula şi un program de consiliere a
parinţilor acestor copii, acolo unde situaţia permite acest lucru. Ei
vor fi învăţaţi să îşi găseasca un loc de muncă, să urmeze cursuri
gratuite de specializare.
Programul

pentru

persoanele

cele

mai

defavorizate

vizează

promovarea accesului femeilor tinere la educaţie şi la formare, în
special al celor care provin din regiuni periferice şi categorii
vulnerabile, femeile aparţinând minorităţilor etnice, femeile cu
handicap şi femeile puţin calificate.
Autoritatea publică va susţine şi o campanie de promovare în acest
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sens, astfel încât partenerii sociali şi întreprinderile private şi publice
să elimine orice formă de discriminare, să încurajeze activ formarea
profesională la locul de muncă, eliminând toate barierele legate de
vârstă, şi să susţină concediile de studii pentru categoriile
defavorizate
Modul de

Organizarea de cursuri de formare profesională compatibile cu

implementare al

nevoile pieţei muncii

proiectului

- Contractarea proiectului;
-Organizarea/desfaşurarea procedurilor de achiziţie
publicăprevazute prin proiect;
-Implementarea, monitorizarea, evaluarea şi auditul proiectului

Sursa de

Buget local

finanţare

Buget de stat
Fonduri Europene – Fonduri Structurale şi de Coeziune 2014-2020
Sponsorizări/Finanţări nerambursabile asigurate prin programe ale
ambasadelor
Parteneriate

Instituţia care

Consiliul Local

răspunde de

Consiliul Judeţean

realizarea

AJOFM

proiectului
Termen de

2014-2018

realizare
Indicatori

-spaţiile sociale amenajate pentru activităţile proiectului;
-dotările necesare pentru realizarea activităţilor;
- numărul de beneficiari ai proiectului, pe categorii de activităţi
-întâlnirile publice organizate în cadrul campaniei
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43. Formarea cadrelor didactice şi a resurselor umane din unităţile de
învăţământ de la nivelul comunei Padina

Domeniu

Educaţie şi formare

Proiectul propus

Formarea cadrelor didactice şi a resurselor umane din unităţile de
învăţământ de la nivelul comunei Padina

Cadrul general

Misiunea prioritară a politicii educaţiei este aceea de a identifica
oportunităţile de îmbunătăţire a calităţii, de a promova procesele
eficiente de reformă, pentru a ajuta la progresul educaţiei.

Grup ţintǎ

Comunitatea locală
Unitatea Administrativ Teritorială Padina
Unitati Administrativ Teritoriale învecinate din judeţul Buzău
Cadrele didactice şi personalul auxiliar din unităţile de învăţământ
avute în vedere;
Preşcolarii/Şcolarii/Elevii din unităţile de învatamant vizate de proiect;

Obiective

- Creşterea calităţii serviciilor educaţionale oferite;
-Creşterea eficienţei procesului educaţional;
-Creşterea coeziunii sociale;
-Întărirea statututului profesional al specialiştilor care oferă servicii
educaţionale;
-Asigurarea mobilităţii personalului;
-Asigurarea competitivităţii între şcoli

Motivaţia

Resursele umane sunt factorul cheie al reformei educaţiei. Ele pot

proiectului

compromite totul sau pot salva totul. Pentru a avea o resursă umană de
calitate în educaţie trebuiesc luate următoarele măsuri: creşterea
calităţii formării iniţiale şi continue; profesionalizarea carierei
manageriale în învăţământul preuniversitar.
Perfecţionarea cadrelor didactice reprezintă o activitate cu conţinut
pedagogic şi social proiectată, realizată şi dezvoltată în cadrul
sistemului de învătământ, cu funcţie managerialăde reglare-autoreglare
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continuă a procesului de învăţământ, la toate nivelurile sale de
referintă (funcţional-structural-operaţional).
Analiza activităţii de perfecţionare a cadrelor didactice presupune
raportarea la conceptele pedagogice de formare, în general, şi de
formare continuă, în mod special. Formarea constituie funcţia central a
educaţiei (exprimată ca formare-dezvoltare permanentă necesară
pentru integrarea social optimă a personalităţii umane).
Formarea continuă a cadrelor didactice este realizată prin: activităţi de
perfecţionare metodică şi psihopedagogică realizate la nivelul
catedrelor sau al colectivelor de specialitate din unităţile de
invăţămănt; conferinţe, seminarii, dezbateri sau alte forme speciale de
perfecţionare, organizate la nivel interşcolar, teritorial şi naţional;
cursuri de perfecţionare a pregătirii de specialitate, metodice şi
psihopedagogice.
Prin politici educaţionale şi prin alocarea de resurse financiare, acest
model îşi propune să asigure dezvoltarea capitalului uman şi creşterea
competitivităţii prin formarea iniţială şi continuă, pentru integrarea pe
piaţa muncii a cât mai multe persoane care termină una din formele de
educaţie.
Prin implementarea proiectului se urmareşte:
- îmbunătăţirea calităţii actului educaţional corespunzător cerinţelor
psiho-pedagogice;
Modul de

- Contractarea proiectului;

implementare al

-Organizarea/desfaşurarea procedurilor de achiziţie publică prevăzute

proiectului

prin proiect (achiziţie de servicii de formare/perfecţionare );
- Implementarea, monitorizarea, evaluarea şi auditul proiectului

Sursa de

Buget local

finanţare

Buget de stat
Fonduri europene / structurale
Parteneriate

Instituţia care

Consiliul Local
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răspunde de

Inspectoratul Şcolar Judeţean

realizarea
proiectului
Termen de

2015-2020

realizare
Indicatori

-cadrele didactice participante la cursuri de formare

44. Extinderea/modernizarea unităţior de învăţământ din comuna Padina

Domeniu

Educaţie şi formare

Proiectul

Extinderea/modernizarea

propus

Padina

Cadrul general

unităţilor

de

învăţământdin

comuna

Implementarea unor noi programe de investiţii şi continuarea
programelor existente în infrastructura de interes public în vederea
atingerii în ritm accelerat a condiţiilor de locuire conform cerinţelor
europene în vigoare

Grup ţintǎ

Comunitatea locală
Unitatea Administrativ Teritorială Padina
Unităţi Administrativ Teritoriale învecinate din judeţul Buzău
Preşcolarii şi elevii arondaţi unităţilor de învăţământ vizate de
proiect;
Populaţia preşcolara şi şcolara de la nivelul comunei Padina şi din
localităţile învecinate
Cadrele didactice şi personalul auxiliar din unităţile de învăţământ
vizate de proiect;
Viitorii copii arondaţi acestor unităţi de învăţământ;
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Agenţii Economici
Potenţialii investitori
Aparţinătorii familiilor stabilite în comuna Padina
Obiective

-Îmbunatatirea infrastructurii fizice de bază a localităţii Padina;
-Îmbunătăţirea calităţii infrastructurii de educaţie din comuna
Padina, judeţul Buzău şi a dotării acesteia în vederea asigurării unui
proces educaţional la standarde europene şi a asigurarii creşterii
participării copiilor la procesul educaţional;
-Îmbunătăţirea stării de sănătate a elevilor şi cadrelor didactice prin
crearea unor condiţii de igienă corespunzătoare determinate de
modernizarea clădirilor şi instalaţiilor existente.
-Facilitarea şi extinderea accesului la educaţie, prin crearea unui
spaţiu propice învăţării;
-Reducerea abandonului şcolar la nivelul comunităţii;
- Estetizarea spaţiului rural şi oferirea unui aspect modern al
localitatii;
-Crşsterea gradului de atractivitate a localităţii Padina;

Motivaţia

Prin implementarea acestui proiect se asigura creşterea calităţii

proiectului

serviciilor de educaţie şi stimularea participării copiilor la aceste
servicii, obiective care crează premisele necesare pentru asigurarea
populaţiei cu servicii esenţiale.
Necesitatea dotării corespunzatoare a unităţilor de învăţământ din
comuna Padina şi a extinderii/modernizarii acestora a determinat
autorităţile publice să promoveze acest proiect în cadrul unui program
de finanţare.
Prin implementarea proiectului se urmăreşte:
- crearea unei infrastructuri şcolare moderne, adecvată desfăşurării
procesului de învăţământ;
- îmbunătăţirea calităţii actului educaţional corespunzator cerinţelor
psihopedagogice şi asigurarea accesibilităţii copiilor la procesul de
învăţământ;
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- crearea unui cadru adecvat de educaţie în condiţii de siguranţă pentru
populaţia şcolara şi prescolara;
- asigurarea condiţiilor igienico-sanitare adecvate în vederea reducerii
cauzelor de îmbolnăvire a copiilor.
Prin efectele pe care le produce, proiectul contribuie deopotrivă la:
- creşterea atractivităţii economice şi, implicit, investiţionale a zonei;
- creşterea competitivităţii localităţii Padina în perspectiva dezvoltării
durabile şi a eficienţei energetice;
- creşterea atractivităţii turistice locale;
Modul de

- Realizarea documenţatiei tehnice necesare promovării proiectului

implementare

(Expertiză Tehnică, Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de

al

Intervenţie, Proiect Tehnic);

proiectului

- Contractarea proiectului;
-Organizarea/desfaşurarea procedurilor de achiziţie publică prevăzute
prin proiect;
- Implementarea, monitorizarea, evaluarea şi auditul proiectului

Sursa de

Buget local

finanţare

Buget de stat
Fonduri europene / structurale
Parteneriate

Instituţia care

Consiliul Local

răspunde de

Inspectoratul Scolar Judeţean

realizarea
proiectului
Termen de

2017-2020

realizare
Indicatori

Două unitaţi de învăţământ extinse si dotate la standarde moderne
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45. Reabilitare, extindere, modernizare şi dotare a căminului cultural din comuna
Padina
Domeniu

Cultură, sport şi agrement

Proiectul propus

Reabilitare, extindere, modernizare şi dotare a căminului cultural din
comuna Padina

Cadrul general

Implementarea unor noi programe de investiţii şi continuarea
programelor existente în infrastructura de interes public în vederea
atingerii în ritm accelerat a condiţiilor de locuire conform cerinţelor
europene în vigoare

Grup ţintǎ

Comunitatea locală
Unitatea Administrativ Teritorială Padina
Unităţi Administrativ Teritoriale învecinate din judeţul Buzău şi din
Regiunea de Dezvoltare Sud Muntenia
Turişti de tranzit, de week-end sau de sezon
Agenţii Economici
Potenţialii investitori
Aparţinătorii familiilor stabilite în comuna Padina

Obiective

- reabilitarea, extinderea şi modernizarea căminului culturaldin
comuna Padina;
- amenajarea infrastructurii de acces în jurul locaţiei vizate;
-Dezvoltarea

identităţii

comunităţii,

sporirea

implicării

şi

responsabilităţii în administrarea valorilor locale;
-Creşterea veniturilor atrase la bugetul local din taxe şi impozite
Motivaţia

Caminul cultural din comuna Padina necesită lucrări de reabilitare,

proiectului

extindere şi dotare modernă având în vedere că această locaţie
găzduieşte principalele evenimente culturale de la nivelul comunei
(spectacole, festivaluri, festivităţi etc).
Această locaţie urmează a fi amenajată cu o scenă modernă, culise,
cortină, scaune, instalaţie sonorizare modernă etc.
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Autoritatea publică locală a inclus această propunere ca prioritate în
perioada imediat următoare, de aceea această investiţie (apreciatăla
aproximativ 10 mld) se afla într-un stadiu de avansat; documentaţia
tehnică: Expertiză tehnică, Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de
Intervenţie si Proiect Tehnic, fiind în curs de realizare.
Modul de

- Contractarea proiectului;

implementare al

-Organizarea/desfaşurarea procedurilor de achiziţie publică prevăzute

proiectului

prin proiect;
-Implementarea, monitorizarea, evaluarea şi auditul proiectului

Sursa de

Buget local

finanţare

Buget de stat
Fonduri europene / structurale
Parteneriate

Instituţia care
răspunde de
realizarea
proiectului

Consiliul Local

Termen de
realizare

2015

Indicatori

Un camin cultural reabilitat, amenajat şi dotat la standarde moderne

46.Amenajare parc comunal pentru distracţie şi agrement la nivelul comunei
Padina

Domeniu

Cultură, sport şi agrement

Proiectul propus

Amenajare parc comunal pentru distracţie şi agrement la nivelul
comunei Padina

Cadrul general

Implementarea unor noi programe de investiţii şi continuarea
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programelor existente în infrastructura de interes public în vederea
atingerii în ritm accelerat a condiţiilor de locuire, conform cerinţelor
europene în vigoare
Grup ţintǎ

Comunitatea locală
Unitatea Administrativ Teritorială Padina
Unităţi Administrativ Teritoriale învecinate din judeţul Buzău şi din
Regiunea de Dezvoltare Sud Muntenia
Turişti de tranzit, de week-end sau de sezon
Agenţii Economici
Potenţialii investitori
Aparţinătorii familiilor stabilite în comuna Padina

Obiective

- Amenajarea unui parc comunal pentru distracţie şi agrement la
nivelul comunei Padina;
-construcţia infrastructurii de acces în interiorul şi în jurul locaţiei
vizate;
- Creşterea importanţei turismului, ca factor care stimulează creşterea
economică în regiuni, respectând principiile dezvoltării durabile şi ale
protecţiei mediului;
-Dezvoltarea

identităţii

comunităţii,

sporirea

implicarii

şi

responsabilităţii în administrarea valorilor locale;
-Creşterea numărului de turişti romani şi străini în zona Padina;
-Creşterea veniturilor atrase la bugetul local din taxe şi impozite
-Valorificarea resurselor naturale ale comunei pentru crearea
infrastructurii de agrement
Motivaţia

Suprafaţa spaţiilor verzi şi a locurilor de joacă este insuficientă în

proiectului

raport cu populaţia
Analiza chestionarealor aplicate la nivelul comunei Padina a
identificat acest proiect în lista de investiţii potenţiale la nivelul
comunei pentru perioada 2014-2020.
Nevoia de a amenaja şi extinde suprafaţa parcurilor şi a locurilor de
joacă se va concretiza într-un proiect ce vizează: alei e acces în
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interiorul şi exteriorul parcului, bănci, fantani arteziene, flori şi
arbuşti ornamentali şi va cuprinde un spaţiu de joacă pentru copii
dotat la standarde moderne.
Modul de

Realizarea documentaţiei tehnice necesare promovării proiectului

implementare al

(Studiu de fezabilitate, Proiect Tehnic);

proiectului

- Contractarea proiectului;
-Organizarea/desfaşurarea procedurilor de achiziţie publică prevăzute
prin proiect;
-Implementarea, monitorizarea, evaluarea şi auditul proiectului

Sursa de

Buget local

finanţare

Buget de stat
Fonduri europene / structurale
Parteneriate

Instituţia care
răspunde de
realizarea
proiectului

Consiliul Local

Termen de
realizare
Indicatori

2018-2020
Amenajarea unui parc comunalpentru distracţie şi agrement,
inclusiv cu spaţii de joacă pentru copii, la nivelul comunei Padina

47. Amenajarea unei săli de educaţie fizică şi sport la şcoala nr. 2 din Satul Nou,
comuna Padina, judeţul Buzău

Domeniu

Cultură, sport şi agrement

Proiectul propus

Amenajarea unei săli de educaţie fizică şi sport la şcoala nr. 2 din Satul
Nou, comuna Padina, judeţul Buzău

Cadrul general

Implementarea unor noi programe de investiţii şi continuarea
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programelor existente în infrastructura de interes public în vederea
atingerii în ritm accelerat a condiţiilor de locuire, conform cerinţelor
europene în vigoare
Grup ţintǎ

Comunitatea locală
Unitatea Administrativ Teritorială Padina
Unităţi Administrativ Teritoriale învecinate din judeţul Buzău
Preşcolarii şi elevii arondaţi unităţilor de învăţământ vizate de proiect;
Populaţia preşcolara şi şcolara de la nivelul comunei Padina şi din
localităţile învecinate
Cadrele didactice şi personalul auxiliar din unităţile de învăţământ
vizate de proiect;
Viitorii copii arondaţi acestor unităţi de învăţământ;
Agenţii Economici
Potenţialii investitori
Aparţinătorii familiilor stabilite în comuna Padina

Obiective

-Îmbunatăţirea infrastructurii fizice de bază a localităţii Padina;
-Îmbunătăţirea calităţii infrastructurii de educaţie din comuna Padina,
judeţul Buzău şi a dotării acesteia în vederea asigurării unui proces
educaţional la standarde europene ţi a asigurării creşterii participării
copiilor la procesul educaţional;
-Îmbunătăţirea stării de sănătate a elevilor şi cadrelor didactice prin
crearea unor condiţii de educaţie corespunzătoare.
-Facilitarea şi extinderea accesului la educaţie, prin crearea unui spaţiu
propice învaţării;
-Reducerea abandonului şcolar la nivelul comunităţii;
- Estetizarea spaţiului rural şi oferirea unui aspect modern al
localităţii;
-Creşterea gradului de atractivitate a localităţii Padina;

Motivaţia

Sportul este cea mai bună metodă pentru a asigura populaţiei o viaţă

proiectului

sănătoasă, pentru a dezvolta spiritul de echipă şi pentru a asigura
populaţiei o posibilitate de petrecere a timpului liber.
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Prin implementarea acestui proiect se asigură creşterea calităţii
serviciilor de educaţie şi stimularea participării copiilor la aceste
servicii, obiective care crează premisele necesare pentru asigurarea
populaţiei cu servicii esenţiale.
Prin implementarea proiectului se urmareşte:
- crearea unei infrastructuri şcolare moderne, adecvată desfăşurării
procesului de învăţământ;
- îmbunătăţirea calităţii actului educaţional corespunzator cerinţelor
psihopedagogice şi asigurarea accesibilităţii copiilor la procesul de
învaţământ;
- crearea unui cadru adecvat de educaţie în condiţii de siguranţă pentru
populaţia şcolară şi preşcolară;
- asigurarea condiţiilor igienico-sanitare adecvate în vederea reducerii
cauzelor de îmbolnăvire a copiilor.
Prin efectele pe care le produce, proiectul contribuie deopotriva la:
- creşterea atractivităţii economice şi, implicit, investiţionale a zonei;
- creşterea competitivităţii localităţii Padina în perspectiva dezvoltării
durabile şi a eficienţei energetice;
- creşterea atractivităţii turistice locale;
Modul de

- Realizarea documentaţiei tehnice necesare promovării proiectului

implementare al

(Studiu de fezabilitate, Proiect Tehnic);

proiectului

- Contractarea proiectului;
-Organizarea/desfaşurarea procedurilor de achiziţie publică prevăzute
prin proiect;
- Implementarea, monitorizarea, evaluarea şi auditul proiectului

Sursa de

Buget local

finanţare

Buget de stat
Fonduri europene / structurale
Parteneriate

Instituţia care

Consiliul Local

răspunde de

Inspectoratul Şcolar Judeţean
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realizarea
proiectului
Termen de
realizare

2017

Indicatori

Înfiinţarea unei săli de sport funcţionale în cadrul scolii nr. 2 din Satul
Nou, comuna Padina, judeţul Buzău

48. Amenajarea în scop turistic a monumentului istoric “Crucea Curiganului” din
comuna Padina, judeţul Buzău

Domeniu

Cultură, sport şi agrement

Proiectul propus

Amenajarea în scop turistic a monumentului istoric “Crucea
Curiganului” din comuna Padina, judeţul Buzău

Cadrul general

Implementarea unor noi programe de investiţii şi continuarea
programelor existente în infrastructura de interes public în vederea
atingerii în ritm accelerat a condiţiilor de locuire conform cerinţelor
europene în vigoare

Grup ţintǎ

Comunitatea locală
Unitatea Administrativ Teritorială Padina
Unităţi Administrativ Teritoriale învecinate din judeţul Buzău şi din
Regiunea de Dezvoltare Sud Muntenia
Turişti de tranzit, de week-end sau de sezon
Agenţii Economici
Potenţialii investitori
Aparţinătorii familiilor stabilite în comuna Padina

Obiective

- conservarea monumentului istoric “Crucea Curiganului” din comuna
Padina;
-construcţia infrastructurii de acces în jurul locaţiei vizate;
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- Creşterea importanţei turismului, ca factor care stimulează creşterea
economică în regiuni, respectând principiile dezvoltării durabile şi ale
protecţiei mediului;
-Dezvoltarea

identităţii

comunităţii,

sporirea

implicării

şi

responsabilităţii în administrarea valorilor locale;
-Creşterea numărului de turişti romani şi străini în zona Padina;
-Creşterea veniturilor atrase la bugetul local din taxe şi impozite
Motivaţia

Crucea Curiganului are o semnificaţie aparte pentru satul Padina,

proiectului

deseori fiind invocată de memoria colectivă ca un fragment de piatră
din istoria acestei comune, mărturie a trecutului, prezentă în tradiţia
populară dar şi în cataloagele de monumente feudale.
Monument votiv ridicat în anul 1832 (dupa alte surse 1836) pe movila
Curiganul, această cruce se află pe marginea unui străvechi drum
medieval- “drumul Buzăului", care la începutul secolului al XIX-lea va
face parte din reţeaua de drumuri de poştă ce asigura legătura între
Buzău şi Slobozia.
Autoritatea publică locală a iniţiat acest proiect de conservare şi
valorificare a patrimoniului local, completând această investiţie şi cu o
campanie de promovare realizată în scop turistic

Modul de

Realizarea documentaţiei tehnice necesare promovării proiectului

implementare al

(expertiză tehnică, studiu de fezabilitate/Documentaţie de Avizare a

proiectului

Lucrărilor de Intervenţie, Proiect Tehnic);
- Contractarea proiectului;
-Organizarea/desfaşurarea procedurilor de achiziţie publică prevazute
prin proiect;
-Implementarea, monitorizarea, evaluarea şi auditul proiectului

Sursa de

Buget local

finanţare

Buget de stat
Fonduri europene / structurale
Parteneriate
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Instituţia care
răspunde de
realizarea
proiectului

Consiliul Local

Termen de
realizare

2020

Indicatori

Conservarea monumentului istoric al comunei Padina
Campanie de promovare turistică realizata în acest scop

49.Înfiinţarea unei baze de agrement în comuna Padina, judeţul Buzău

Domeniu

Cultură, sport şi agrement

Proiectul propus

Înfiinţarea unei baze de agrement în comuna Padina, judeţul Buzău

Cadrul general

Implementarea unor noi programe de investiţii şi continuarea
programelor existente în infrastructura de interes public în vederea
atingerii în ritm accelerat a condiţiilor de locuire conform cerinţelor
europene în vigoare

Grup ţintǎ

Comunitatea locală
Unitatea Administrativ Teritorială Padina
Unităţi Administrativ Teritoriale învecinate din judeţul Buzău şi din
Regiunea de Dezvoltare Sud Muntenia
Turişti de tranzit, de week-end sau de sezon
Agenţii Economici
Potenţialii investitori
Aparţinătorii familiilor stabilite în comuna Padina

Obiective

- Amenajarea unei baze de agrement la nivelul comunei Padina;
-construcţia infrastructurii de acces în jurul locaţiei vizate;
-Crearea de noi locuri de muncă pentru funcţionarea acestei baze;
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- Creşterea importanţei turismului, ca factor care stimulează creşterea
economică în regiuni, respectând principiile dezvoltării durabile şi ale
protecţiei mediului;
-Dezvoltarea

identităţii

comunităţii,

sporirea

implicării

şi

responsabilităţii în administrarea valorilor locale;
-Creşterea numărului de turişti romani şi străini în zona Padina;
-Creşterea veniturilor atrase la bugetul local din taxe şi impozite
Motivaţia

Necesitatea de a dezvolta noi posibilităţi de petrecere a timpului liber

proiectului

şi de a practica sport a stat la baza ideii acestui proiect.
În comuna Padina nu există o bază de agrement care să ofere servicii
turistice şi de agrement complete. În plus, prin caracteristicile sale,
proiectul va asigura şi o creştere a atractivităţii localităţii în scop
turistic, domeniu în care comuna Padina nu excelează.
Turismul este considerat o strategie de viitor, ce poate contribui la
reducerea mobilităţii populaţiei, la crearea de locuri de munca şi, nu în
ultimul rând, la dezvoltarea socio-economică a zonelor defavorizate.
Prin acest proiect se va amenaja o locaţie ce va capata şi destinaţia
turisticăîn acest scop, întrucat va fi dotată cu piscină, terasă,
restaurant, jacuzzi, teren de minifotbal, centru de echitaţie etc
Zona de agrement se va întinde pe o suprafaţă considerabilă. Pe langa
alte facilităţi (ATV-uri, jacuzzi, minipiscina pentru copii, piscina
descoperită, terenuri de sport) va fi luată în considerare şi posibilitatea
de campare cu cortul.
Investiţiile în astfel de obiective reprezintă un instrument cheie pentru
creşterea atractivităţii zonei. Dezvoltarea activităţii turistice în zona va
creşte gama de bunuri şi servicii achiziţionate ulterior de turişti,
inclusiv bunuri şi servicii produse de alte sectoare economice.

Modul de

Realizarea documentaţiei tehnice necesare promovării proiectului

implementare al

(expertiză tehnică, studiu de fezabilitate/Documentaţie de Avizare a

proiectului

Lucrarilor de Intervenţie, Proiect Tehnic);
- Contractarea proiectului;
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-Organizarea/desfaşurarea procedurilor de achiziţie publică prevăzute
prin proiect;
-Implementarea, monitorizarea, evaluarea şi auditul proiectului

Sursa de

Buget local

finanţare

Buget de stat
Fonduri europene / structurale
Parteneriate

Instituţia care
răspunde de
realizarea
proiectului

Consiliul Local

Termen de
realizare

2020

Indicatori

Funcţionarea unei baze de agrement la nivelul comunei Padina

50. Înfiinţarea unei baze sportive moderne în localitatea Padina, judeţul Buzău

Domeniu

Cultură, sport şi agrement

Proiectul propus

Înfiinţarea unei baze sportive moderne în localitatea Padina, judeţul
Buzău

Cadrul general

Implementarea unor noi programe de investiţii şi continuarea
programelor existente în infrastructura de interes public în vederea
atingerii în ritm accelerat a condiţiilor de locuire conform cerinţelor
europene în vigoare

Grup ţintǎ

Comunitatea locală
Unitatea Administrativ Teritorială Padina
Unităţi Administrativ Teritoriale învecinate din judeţul Buzău şi din
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Regiunea de Dezvoltare Sud Muntenia
Turişti de tranzit, de week-end sau de sezon
Agenţii Economici
Potenţialii investitori
Aparţinătorii familiilor stabilite în comuna Padina
Obiective

Înfiinţarea unei baze sportive cu teren de fotbal, pistă de atletism,
teren de tenis de camp, teren de baschet. Creşterea gradului de
importanţă a sportului în viaţa copiilor.
-Crearea de noi locuri de muncă pentru funcţionarea acestui complex
sportiv
- Creşterea importanţei turismului şi culturii, ca factor care stimulează
creşterea economică în regiuni, respectând principiile dezvoltării
durabile şi ale protecţiei mediului;
-Creşterea numărului de turişti români şi străini în zona Padina;
-Creşterea veniturilor atrase la bugetul local din taxe şi impozite

Motivaţia

La nivelul comunei Padina sunt numeroşi copii cu potenţial sportiv

proiectului

care nu îşi pot fructifica talentul din pricina inexistenţei unei baze
sportive care să permită practicarea sporturilor de performanţă
Necesitatea de a asigura un cadru favorabil practicării sporturilor de
performanţă a determinat autoritatea publică locală să iniţieze acest
proiect.
Primăria Comunei Padinadispune de un teren pe care poate să-l
utilizeze în acest scop, este nevoie de atragerea de fonduri/investiţii
pentru realizarea proiectului

Modul de

Realizarea documentaţiei tehnice necesare promovării proiectului

implementare al

(expertiză tehnică, studiu de fezabilitate/Documentaţie de Avizare a

proiectului

Lucrarilor de Intervenţie, Proiect Tehnic);
- Contractarea proiectului;
-Organizarea/desfaşurarea procedurilor de achiziţie publică prevăzute
prin proiect;
-Implementarea, monitorizarea, evaluarea şi auditul proiectului
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Sursa de

Buget local

finanţare

Buget de stat
Fonduri europene / structurale
Parteneriate

Instituţia care
răspunde de
realizarea
proiectului

Consiliul Local

Termen de
realizare

2020

Indicatori

Existenţa unei baze sportive moderne funcţionale până în anul 2020

51. Reabilitarea/modernizarea Bibliotecii comunale din Padina şi introducerea
sistemului e-Bibliotecă

Domeniu

Cultură, sport Şi agrement

Proiectul propus

Reabilitarea/modernizarea Bibliotecii comunale din Padina şi
introducerea sistemului e-Bibliotecă

Cadrul general

Implementarea unor noi programe de investiţii şi continuarea
programelor existente în infrastructura de interes public în vederea
atingerii în ritm accelerat a condiţiilor de locuire conform cerinţelor
europene în vigoare

Grup ţintǎ

Populaţia de pe raza comunei Padina
Aparţinătorii acestora
Mediul de afaceri din zonă
Turiştii care tranzitează localitatea

Obiective

-Îmbunătăţirea infrastructurii fizice de bază a localităţii Padina;
-Îmbunătăţirea accesului la educaţie şi cultură pentru membrii
comunităţii din Padina;
- crearea şi întărirea deprinderilor de lectură la copii
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-susţinerea educaţiei individuale şi autodidacte la toate nivelurile;
-oferirea de posibilităţi pentru dezvoltarea creativităţii personale;
-asigurarea accesului cetăţenilor la toate tipurile de informaţie
comunitară;
-oferirea de servicii informaţionale adecvate firmelor, asociaţiilor şi
grupurilor de interese locale;
-facilitarea deprinderii abilităţilor informaţionale şi de operare a
calculatorului;
-cresterea gradului de atractivitate a localităţii Padina;
Motivaţia

Adaptarea la noile cerinţe ale societăţii informaţionale a determinat

proiectului

iniţierea acestui proiect, proiect ce presupune utilizarea unui sistem
electronic de acces la volumul de carte disponibil în cadrul bibliotecii
comunale Padina.
În acest fel, cetaţenilor li se oferă o alternativă pentru accesul la
cultură, alternativă ce nu necesitădeplasarea repetată la ghişeele
instituţiei respective.
În acest fel, toţi cei care dispun de o conexiune la Internet, acasă sau
la serviciu, precum şi cei care accesează Internetul din locuri
publice, pot să descarce volumul de carte de care au nevoie din faţa
calculatorului.Prin

implementarea acestui

proiect se

asigura

creşterea calităţii serviciilor de educaţie şi stimularea participării
elevilor la aceste servicii, obiective care crează premisele necesare
pentru asigurarea populaţiei cu servicii esenţiale.
În situatiile clasice, accesul la fondul de carte din cadrul bibliotecilor
locale se realizează prin metodele déjà cunoscute: prin împrumutul
la domiciliu cu ajutorul secţiilor specializate (bibliotecile având
datoria să asigure tuturor locuitorilor pe care îi deservesc dreptul de
a împrumuta documente la domiciliu), ori -mai nou- prin
intermediul bibliobuzelor (existând câteva biblioteci care deţin
servicii de împrumut mobile).
Prin acest proiect însâ, autoritatea publica locală intenţionează
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săcreeze facilitatea accesării fondului de carte al bibliotecii locale, ori
a celei judeţene, de către toţi cetaţenii interesaţi, direct de la
domiciliu, scopul fiind acela de a oferi online, nelimitat şi indiferent
de timp, accesul la aceste informaţii.
Proiectul presupune achiziţia echipamentelor soft necesare pentru
asigurarea acestui serviciu, instalarea acestora la institutiile vizate şi,
prin intermediul portalului electronic al instituţiei de cultură, să se
poată realiza – fără restricţii -

accesul către fondul de carte

electronic al bibliotecilor.
În prezent, biblioteca judeţeana deţine un astfel de fond de carte online, însă acesta nu poate fi accesat decât la sediul instituţiei.
Implementarea acestui proiect pilot, prin efectele multiplicatoare pe
care le produce, contribuie deopotrivă la:
- creşterea atractivităţii economice şi, implicit, investiţionale a zonei;
-

creşterea competitivităţii localităţii Padina în perspectiva

dezvoltării durabile şi a eficienţei energetice;
- creşterea atractivităţii turistice locale;

Modul de

Realizarea documentaţiei tehnice necesare promovării proiectului

implementare al

(expertiză tehnică, studiu de fezabilitate/Documentaţie de Avizare a

proiectului

Lucrarilor de Intervenţie, Proiect Tehnic);
- Contractarea proiectului;
-Organizarea/desfaşurarea procedurilor de achiziţie publică
prevăzute prin proiect;
-Implementarea, monitorizarea, evaluarea şi auditul proiectului

Sursa de finanţare

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene / structurale
Parteneriate
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Instituţia care
răspunde de
realizarea
proiectului

Consiliul Local

Termen de
realizare
Indicatori

2020
Prin implementarea proiectului vor rezulta următoarele: dotarea cu
echipamente

IT

compatibile

cu

soluţia

identificată

prin

documentaţia tehnică a proiectului, spaţii special amenajate în acest
sens în cadrul bibliotecilor, un numar tot mai mare de beneficiari
interesaţi de această facilitate, conectarea ulterioară şi la alte
biblioteci ce permit acest serviciu, pentru a putea creşte fondul de
carte disponibil al proiectului.
Minim 300 de cărţi disponibile online până în 2020
- numărul de spaţii amenajate şi dotate corespunzător prin proiect
-numărul de accesări on-line a acestui serviciu
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