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MOTTO: 

Eu cred că veşnicia s-a născut la sat. 

Aici orice gând e mai încet 

şi inima-ţi zvâcneşte mai rar 

ca şi cum nu ţi-ar bate în piept 

ci adânc în pământ undeva. 

                         

 

                              Lucian Blaga 
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Cuvant inainte, 

adresat de Primarul Comunei Chiliile 

 

 

 

Dragi cetateni, 

 

De la inceput am fost constient ca Administratia Locala are obligatia sa 

propuna comunitatii programe pentru reabilitarea zonei. In aceste conditii, de cand mi-

ati acordat increderea dumneavoastra am facut tot ce mi-a stat in putinta sa 

modernizez aceasta comuna si sa o aduc la nivelul demn de a se integra in Uniunea 

Europeana. In contextul unei analize ample s-a putut observa ca factorul uman a fost 

elementul principal care a urmarit identificarea oportunitatilor si tocmai de aceea vreau 

sa va multumesc ca m-ati sprijinit si m-ati ajutat de fiecare data sa gasesc atat 

punctele tari sau slabe, cat si amenintarile si oportunitatile din localitatea pe care o 

reprezentam cu mandrie.  

Proiectele pe care le-am intreprins pana acum si cele viitoare sunt facute 

pentru a imbunatati viata locuitorilor comunei Chiliile. Aceasta strategie de dezvoltare 

locala vizeaza o perioada de 3 ani si poate fi realizata prin vointa dumnavoastra. Va 

reamintesc ca scopul acestei strategii este de a demara si finaliza proiectele prin care 

vom reusi sa modernizam aceasta regiune.  

Ca primar al comunei Chiliile va multumesc ca m-ati sprijinit pana acum si am 

incredere totala ca si de acum inainte vom forma o adevarata echipa si impreuna vom 

sarbatori finalizarea oricarui proiect evidentiat in strategia de dezvoltare locala.  
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 Pentru a atrage fonduri în vederea finanțării proiectelor de dezvoltare 

locală, este necesară elaborarea strategiei de dezvoltare a fiecărei comunități din 

România. 

Cred că fiecare generație își are propriile provocări iar de-a lungul istoriei 

acestea s-au confruntat cu responsabilități diferite. Responsabilitatea generației 

actuale  este de a crea o societate durabilă. 

Trebuie să asigurăm generațiilor care ne vor urma posibilitatea de a se bucura 

de minimum de cerințe pentru o viață sănătoasă. 

Implementând împreună Strategia de Dezvoltare a Comunei Chiliile  vom 

da cetățenilor posibilitatea de a-și aduce contribuția la creșterea gradului de 

bunăstare, de a lua atitudine și de a avea un cuvânt de spus. 

Mulțumesc pe această cale întregii comunități pentru solidaritatea, puterea 

și energia alocată finalizării acestui proiect. 

 

 
 
CU RESPECT PENTRU FIECARE DINTRE DUMNEAVOASTRĂ ,  

             

 

 

Primarul comunei Chiliile 

  ZAMAN VALENTIN-SORIN  
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CAPITOLUL I 

INTRODUCERE 

Strategia de dezvoltare a comunei Chiliile pentru perioada 2017 – 2020 

urmareste dezvoltarea durabila prin valorificarea potentialului local pentru a fi in 

concordanta cu obiectivul general al Planului National de Dezvoltare 2014 - 2020, 

care vizeaza „reducerea cat mai rapida a disparitatilor de dezvoltare socio economic 

intre Romania si Statele Membre ale Uniunii Europene” (sursa: PNDR 2014-2020). 

 

I.1 Dezvoltarea rurala. Uniunea Europeana 

Mai mult de 56% din populatia celor 28 de state membre ale Uniunii Europene 

traieste in zonele rurale, care acopera 91% din teritoriul european. Aceasta face ca 

politica de dezvoltare rurala sa fie un domeniu de importanta vitala. Cresterea 

animalelor si silvicultura raman factori esentiali pentru utilizarea terenurilor si 

gestionarea resurselor naturale din zonele rurale ale UE, reprezentand, in acelasi 

timp, o platforma pentru diversificarea economica in comunitatile rurale. Consolidarea 

politicii de dezvoltare rurala a devenit astfel o prioritate pentru Uniune. Multe din 

zonele rurale se confrunta cu probleme semnificative, cum ar fi venitul mediu pe cap 

de locuitor, care este mai scazut in zonele rurale decat in cele urbane, competentele 

sunt in numar mai mic, iar sectorul serviciilor este mai slab dezvoltat. Gospodarirea 

mediului rural implica de cele mai multe ori un cost financiar. Politica de dezvoltare 

rurala a UE vizeaza solutionarea problemelor cu care se confrunta zonele rurale si 

exploatarea potentialului acestora. Teoretic, fiecare stat membru poate decide si 

aplica politici de dezvoltare rurala complet independente. Dar aceasta abordare nu ar 

functiona bine in practica. Nu toate tarile Uniunii Europene ar putea sa isi permita 

politica de care au nevoie. Mai mult decat atat, multe dintre aspectele abordate de 

politica de dezvoltare rurala nu se limiteaza strict la teritoriul national sau la o regiune 

anume (de exemplu, poluarea nu are granite, iar lupta pentru un mediu durabil a 

devenit o preocupare la nivel European si international). De asemenea, politica de 

dezvoltare rurala se leaga de o serie de alte politici elaborate la nivelul UE. 
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Europa trebuie să își repună economia pe o traiectorie de creștere sustenabilă. 

Acest lucru necesită o combinație de consolidare bugetară, de reforme structurale și 

de investiții în favoarea unei creșteri sustenabile din punct de vedere al mediului. 

Fondul european de dezvoltare regională (FEDER), Fondul social european 

(FSE), Fondul de coeziune (FC), Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală 

(FEADR) și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (EMFF) urmăresc 

obiective politice complementare, iar gestionarea lor este partajată între statele 

membre și Comisie. Ele constituie principala sursă de investiții la nivelul UE pentru a 

ajuta statele membre să restabilească creșterea și să asigure o redresare bogată în 

locuri de muncă, garantând totodată o dezvoltare durabilă, în conformitate cu 

obiectivele strategiei Europa 2020. 

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) atribuie obiective clare 

pentru aceste instrumente. Comisia consideră că aceste obiective pot fi urmărite în 

mod mai eficace dacă cele cinci fonduri sunt mai bine coordonate pentru a evita 

suprapunerile și a maximiza sinergiile, dacă ele sunt integrate pe deplin în guvernanța 

economică a Uniunii Europene și contribuie la punerea în aplicare a strategiei Europa 

2020 prin implicarea părților interesate la nivel național, regional și local. 

Acesta este motivul pentru care Comisia a propus un regulament privind 

dispozițiile comune pentru toate cele cinci fonduri. Propunerea prevede o coordonare 

mult mai strânsă a fondurilor pentru a obține: 

 concentrarea resurselor asupra obiectivelor strategiei Europa 2020, prin 

intermediul unui set comun de obiective tematice la care fondurile vor contribui; 

 simplificare prin modalități de planificare și de punere în aplicare mai coerente; 

 mai mare atenție acordată rezultatelor, prin intermediul unui cadru și a unei 

rezerve de performanță; 

 armonizarea normelor de eligibilitate și extinderea opțiunilor simplificate în 

materie de costuri, pentru a reduce sarcina administrativă pentru beneficiari și 

autoritățile de management. 

În plus, propunerea prevede adoptarea de contracte de parteneriat care vor 

stabili angajamentele partenerilor la nivel național și regional. Aceste contracte vor fi 

corelate cu obiectivele strategiei Europa 2020 și cu programele naționale de reformă. 

Acestea vor stabili „o abordare integrată pentru dezvoltarea teritorială, susținută de 

toate fondurile aparținând cadrului strategic comun”. 
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În scopul de a facilita dezvoltarea contractelor de parteneriat și a programelor, 

propunerea prevede adoptarea unui cadru strategic comun (CSC). CSC ar trebui să 

sporească coerența între angajamentele politice asumate în contextul strategiei 

Europa 2020, precum și investițiile pe teren. El ar trebui să încurajeze integrarea, 

definind modalitățile de colaborare între fonduri. El va constitui o sursă de orientare 

strategică, care va trebui tradusă de către statele membre și regiuni în programarea 

fondurilor aparținând CSC, în contextual necesităților, oportunităților și provocărilor lor 

specifice. 

 

I.2 Dezvoltarea rurala. Romania 
 

Strategia de dezvoltare rurală a României pentru următorii ani se înscrie în 

contextul de reformă şi dezvoltare pe care UE şi-l propune prin strategia Europa 2020. 

Europa 2020  reprezintă strategia de creştere a Uniunii Europene pentru perioada 

2010-2020. Urmărind obiectivele strategiei Europa 2020 pentru o economie 

inteligentă, sustenabilă şi favorabilă incluziunii, strategia stabileşte ţinte ambiţioase 

pentru statele membre în domeniul educaţiei, inovării, energiei/mediului, ocupării forţei 

de muncă şi incluziunii sociale si îmbunătăţirea competitivităţii în general. Pe baza 

acestui document, fiecare stat membru îşi stabileşte ţinte şi planuri de acţiune la nivel 

naţional sub forma unui Plan Naţional de Reformă care este monitorizat în mod 

periodic. 

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru perioada 2014-2020 contribuie 

la realizarea unei creşteri inteligente prin sprijinirea formelor de cooperare între 

instituţiile de cercetare şi fermieri şi alţi actori ai economiei rurale dar şi prin sprijinirea 

componentei de formare profesională, dobândire de competenţe şi diseminare a 

informaţiei. De asemenea, PNDR are în vedere o creştere durabilă care pune accent 

pe scăderea emisiilor de carbon şi sprijinirea practicilor agricole prietenoase cu 

mediul. Nu în ultimul rând, sprijinul acordat investiţiilor în infrastructura şi economia 

rurală duce la reducerea sărăciei şi crearea de locuri de muncă în zonele rurale, 

contribuind astfel la o creştere favorabilă incluziunii. 

Urmând liniile trasate de această strategie ambiţioasă, PNDR îşi propune să 

răspundă obiectivelor generale ale Politicii Agricole Comune legate de securitatea 

alimentară, gestionarea durabilă a resurselor naturale şi dezvoltarea teritorială 

echilibrată, dar şi obiectivelor specifice ale dezvoltării rurale.  
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Astfel, abordând într-un mod strategic toate cele şase priorităţi de dezvoltare 

rurală, PNDR îşi propune să sprijine într-un mod sustenabil şi inteligent dezvoltarea 

economică şi socială a zonelor rurale din România. România se confruntă cu 

provocări enorme în atingerea potenţialului său economic şi social, în sectorul agro – 

alimentar şi forestier, precum şi la nivelul zonelor rurale. PIB-ul pe cap de locuitor este 

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

Din punct de vedere al dezvoltării, zonele rurale înregistrează un decalaj 

semnificativ faţă de zonele urbane şi se caracterizează prin: deficienţe structurale 

persistente (numărul mare al populaţiei ocupate în agricultură, îmbătrânirea populaţiei, 

un număr mare de exploataţii de subzistenţă etc.); valoare adăugată scăzută a 

produselor agro-alimentare; randamentele şi productivitatea muncii scăzute în special 

în agricultura de semisubzistenţă; spirit antreprenorial slab pentru dezvoltarea 

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

modestă orientare către export; investiţii insuficiente în cercetare şi dezvoltare; 

accesul la servicii şi infrastructură cu mult în urma zonelor urbane; creşterea continuă 

a disparităţilor regionale; o pondere ridicată a populaţiei expuse riscului de sărăcie şi 

excluziune socială; o administraţie publică ineficientă; o serie de riscuri pentru oameni 

şi mediu exacerbate de schimbările climatice şi care reprezintă o ameninţare pentru 

zonele rurale şi, în general, a teritoriului naţional. 

 

          

 
I.3 Strategia de dezvoltare durabila 
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Dezvoltarea durabila a devenit un obiectiv politic al Uniunii Europene începând 

cu anul 1997, prin includerea sa în Tratatul de la Maastricht. În anul 2001, Consiliul 

European de la Goteborg a adoptat Strategia de Dezvoltare Durabila a Uniunii 

Europene, careia i-a fost adaugata o dimensiune externa la Barcelona, în anul 2002. 

În anul 2005, Comisia Europeana a demarat un proces de revizuire a 

Strategiei, publicând, în luna februarie, o evaluare critica a progreselor înregistrate 

dupa 2001, care puncteaza si o serie de directii de actiune de urmat în continuare. 

Documentul a evidentiat si unele tendinte nesustenabile, cu efecte negative asupra 

mediului înconjurator, care puteau afecta dezvoltarea viitoare a Uniunii Europene, 

respective schimbarile climatice, amenintarile la adresa sanatatii publice, saracia si 

excluziunea sociala, epuizarea resurselor naturale si erodarea biodiversitatii. Ca 

urmare a identificarii acestor probleme, în iunie 2005, sefii de state si guverne ai tarilor 

Uniunii Europene au adoptat o Declaratie privind liniile directoare ale dezvoltarii 

durabile, care încorporeaza Agenda de la Lisabona, revizuita, pentru cresterea 

economica si crearea de noi locuri de munca drept o componenta esentiala a 

obiectivului atotcuprinzator al dezvoltarii durabile. Dupa o larga consultare, Comisia 

Europeana a prezentat, la 13 decembrie 2005, o propunere de revizuire a Strategiei 

de la Goteborg din 2001. 

Ca rezultat al acestui proces, Consiliul UE a adoptat, la 9 iunie 2006, Strategia 

reînnoita de Dezvoltare Durabila, pentru o Europa extinsa. Documentul este conceput 

într-o viziune strategica unitara si coerenta, având ca obiectiv general îmbunatatirea 

continua a calitatii vietii pentru generatiile prezente si viitoare prin crearea unor 

comunitati sustenabile, capabile sa gestioneze si sa foloseasca resursele în mod 

eficient si sa valorifice potentialul de inovare ecologica si sociala al economiei în 

vederea asigurarii prosperitatii, protectiei mediului si coeziunii sociale. prosperitatii, 

protectiei mediului si coeziunii sociale. 

Strategia UE pentru Dezvoltare Durabila, ce reprezinta fundamentul Strategiei 

Naționale a României în domeniu, completeaza Strategia de la Lisabona si se doreste 

a fi un catalizator pentru cei ce elaboreaza politici publice si pentru opinia publica, în 

scopul schimbarii comportamentului în societatea europeana si, respectiv, în 

societatea româneasca si implicarii active a factorilor decizionali, publici si privati, 

precum si a cetațenilor în elaborarea, implementarea si monitorizarea obiectivelor 

dezvoltarii durabile. 
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Responsabilitatea pentru implementarea Strategiei revine Uniunii Europene si 

statelor sale membre, implicând toate componentele institutionale la nivel comunitar si 

national. Este subliniata, de asemenea, importanta unei strânse conlucrari cu 

societatea civila, partenerii sociali, comunitatile locale si cetatenii pentru atingerea 

obiectivelor dezvoltarii durabile. 

 

I.3.1 Obiective: 
 

 Protecția mediului, prin masuri care sa permita disocierea cresterii economice de 

impactul negativ asupra mediului; 

 Echitatea si coeziunea sociala, prin respectarea drepturilor fundamentale, 

diversitații culturale, egalitații de sanse si prin combaterea discriminarii de orice fel; 

 Prosperitatea economica, prin promovarea cunoasterii, inovarii si competitivitații 

pentru asigurarea unor standarde de viața ridicate si unor locuri de munca 

abundente si bine platite; 

 Îndeplinirea responsabilitaților internaționale ale UE prin promovarea institutiilor 

democratice în slujba pacii, securitații si libertații, a principiilor si practicilor 

dezvoltarii durabile pretutindeni în lume. 

 

I.3.2 Principii: 
 

 Promovarea si protecția drepturilor fundamentale ale omului; 

 Solidaritatea în interiorul generațiilor si între generații; 

 Cultivarea unei societați deschise si democratice; 

 Informarea si implicarea activa a cetațenilor în procesul decizional; 

 Implicarea mediului de afaceri si a partenerilor sociali; 

 Coerența politicilor si calitatea guvernarii la nivel local, regional, național si global; 

 Integrarea politicilor economice, sociale si de mediu prin evaluari de impact si 

consultarea factorilor interesați; 

 Utilizarea cunostințelor moderne pentru asigurarea eficienței economice si 

investiționale; 

 Aplicarea principiului precautiunii în cazul informatiilor stiintifice incerte; 

 Aplicarea principiului “poluatorul plateste”. 
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I.4 Planificarea strategica 
 

Planificarea strategica este procesul de pregatire si argumentare publica a 

misiunii, prioritatilor de indeplinit in teritoriu, focalizarea pe problema si implicarea unui 

complex de actori publici, privati, politici nationali si internationali. Tot acest demers 

are ca tinta cresterea calitatii vietii. 

Planificarea strategica urmareste sa mentina o viziune clara a destinelor 

comunitatii si a teritoriului in termeni cat mai concreti si precisi. Are obiectivul de a 

orienta activitatile tuturor celor implicati in destinele comunitatii in beneficiul si in 

interesul comunitatii. Strategia de Dezvoltare Locala se subscrie cerintelor de 

dezvoltare ale Comunitatii Europene pe principii de Dezvoltare Durabila. Formularea 

programelor de dezvoltare locale solicita cresterea gradului de responsabilitate si 

implicarea factorilor decidenti, identificarea si valorificarea resurselor proprii si atrase, 

prin care se raspunde la cerintele comunitatii locale. 

Obiectivele dezvoltarii locale pot fi realizate de catre parteneri locali care sunt 

cei mai interesati in rezolvarea problemelor proprii ariilor lor de actiune si sunt 

organizati in parteneriat al dezvoltarii locale. 

Dezvoltarea locala presupune, deci, existenta unui cadru normativ procedural, 

al unui parteneriat local si al unei strategii de dezvoltare locala. Referitor la cadrul 

normativ-procedural, acesta permite manifestarea descentralizarii activitatilor si 

cresterea autonomiei locale. Principiul subsidiaritatii subliniaza necesitatea atribuirii 

oricarei obligatii publice celui mai scazut nivel de autoritate posibil, care are 

capacitatea sa si-o asume efectiv si eficient. Decizia, la nivelul parteneriatului local, 

presupune consultare si confruntare colectiva, precum si contributie individuala in 

aplicarea ei. Se bazeaza pe un volum mare de informatii, avand componente 

economice, tehnice, sociale etc 

Strategiile de dezvoltare locala sunt caracterizate de cel putin sapte trasaturi 

care se recomanda managerilor de la nivel local responsabili cu acest domeniu. Cele 

sapte caracteristici ale strategiilor sunt urmatoarele : imagine asupra viitorului, 
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creativitate, flexibilitate, activitate, create pentru actiune, orientare spre schimbare, 

orientare spre castig durabil. 

Strategia de dezvoltare locala este atat un proces de planificare, cat si un 

produs care promoveaza parteneriatul in randul diferitilor actori de pe plan local: 

1. administratia publica locala; 

2. comunitatea locala; 

3. sectorul privat; 

4. reprezentantii societatii civile  

cu scopul de a analiza, impreuna, problemele legate de dezvoltare, de imaginea 

creata pentru viitor/previziuni de viitor, de mobilizarea resurselor, de elaborarea 

strategiilor de dezvoltare, a proiectelor, precum si de implementarea, monitorizarea si 

evaluarea acestora. 

De asemenea, trebuie amintite si daca este posibil respectate, principiile 

adoptarii deciziilor potrivit Agendei 21 Lisabona: 

 

Democratia 

Administratia locala este controlata de populatia locala, prin intermediul 

reprezentantilor sai alesi. 

 

Subsidiaritatea 

Deciziile trebuie adopate la un nivel cat mai apropiat posibil de populatia afectata. 

 

Responsabilitatea 

Trebuie definita clar responsabilitatea fata de decizii. Competentele pentru adoptarea 

deciziilor trebuie adoptate din start. 

 

Transparenta 

Procesul de adoptare a deciziilor trebuie sa fie transparent. 

 

Participarea Publica 

Participarea cetatenilor in adoptarea deciziilor este un aspect-cheie in elaborarea unei 

Agende 21 locale. 
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Strategia de dezvoltare locala a comunei Chiliile  reprezinta instrumentul de 

lucru al administratiei publice locale si este agreat de intreaga comunitate locala. 

Astfel, se va orienta gandirea, decizia si actiunea catre obiective superioare sau catre 

premisele obiectivelor. Totodata, prin acest mijloc se vor evita abaterile datorate 

urgentelor, avantajelor si dezavantajelor ce pot interveni in anumite momente. In 

aceste conditii, toti factorii interesati de progresul economico-social al comunei vor 

beneficia de acest ghid de prezentare a tuturor obiectivelor de dezvoltare, prin care se 

indica atat directiile de dezvoltare specifice, cat si actiunile punctuale ce se vor 

constitui ca viitoare proiecte ale administratiei publice locale. 

Utilizarea instrumentelor de consultare a comunitatii locale a determinat 

adaptarea tuturor propunerilor de actiuni pentru ca se dorea ca, la final, strategia de 

dezvoltare locala sa fie in consens cu aspiratiile locuitorilor comunei Chiliile. 

Importanta acestui aspect este data atat de certitudinea implicarii viitoare a comunitatii 

in implementarea strategiei de dezvoltare locala, cat si de posibilitatea asumarii 

depline si constiente a acesteia. 

In procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare, administratia publica locala 

lanseaza procedura de consultare a comunitatii din localitatea Chiliile asupra 

propunerii finale. 

Metodologic, prezenta strategie are la baza si se fundamenteaza pe 

urmatoarele instrumente si proceduri de lucru: 

o analiza de continut; 

o analiza de date statistice din surse organizate si realizate de consultant; 

o comparatii de date statistice inseriate si pe scale evolutive; 

o interviuri in profunzime cu factori decizionali si de opinie din structura   

domeniilor cheie analizate in cadrul studiului; 

o analiza SWOT; 

o interpretari aferente unor studii, rapoarte, cercetari, documente de politica,   

strategie si norme actionale europene, nationale, regionale, judetene si   

locale. 
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La fel de importanta in procesul de cercetare este validitatea interna si externa 

pentru ca se prezinta concluziile din datele colectate si se preocupa de ideea; daca 

fenomenul cercetat este reprezentativ. 

 

Auditul comunei Chiliile respecta si se conformeaza sinergic in desfasurarea sa 

cu documente legislative si de politica de dezvoltare, reper atat la nivel european si 

national, cat si regional-local. Dezvoltarea, pe termen mediu si lung a comunei Chiliile, 

trebuie sa fie in contextul geo-strategic, institutional, administrativ, economic, social si 

cultural european, iar obiectivele si prioritatile actionale ale acestuia trebuie construite 

in conformitate deplina cu Strategia de la Lisabona (revizuita) a Uniunii Europene sau 

cu Planul National de Dezvoltare al Romaniei pentru perioada 2014 – 2020. 

Viziunea de dezvoltare a comunei Chiliile trebuie sa inglobeze materializarea in 

timp a unor politici benefice comunitatii locale si cetatenilor comunei, ca viitori cetateni 

europeni. In aceste conditii, Chiliile trebuie sa se dezvolte ca un sat european, cu 

standarde de calitate aferente fiecarui domeniu cheie – infrastructura, industrie, 

agricultura, servicii publice si comerciale, resurse umane, asistenta sociala, educatie, 

sanatate, siguranta cetateanului etc, dar si sa se integreze si sa mobilizeze activ la 

nivel regional potentialul existent. Valorificarea acestuia, in paralel cu initierea, 

sustinerea si materializarea unor demersuri actionale si investitonale, se poate realiza 

prin atragerea de surse publice si private. 

Astfel, se propune ca localitatea Chiliile sa se impuna ca un actor local. 

 

I.5 Legislatie 
 
I.5.1 Legislatia europeana 
 

1. Regulamentul nr. 1311/2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru 

perioada 2014 – 2020 

2. Regulamentul nr. 1299/2013 al Parlamentului European privind dispozitii 

specifice pentru sprijinul din partea Fondului european de dezvoltare regionala 

pentru obiectivul de cooperare teritoriala europeana 

3. Regulamentul nr. 1300/2013 al Parlamentului European privind Fondul de 

coeziune si de abrogare a Regulamentului nr. 1084/2006 
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4. Regulamentul nr. 1301/2013 al Parlamentului European privind Fondul 

european de dezvoltare regionala si dispozitiile specifice aplicabile obiectivului 

referitor la investitiile pentru cresterea economica si locuri de munca si de 

abrogare a Regulamentului nr. 1080/2006 

5. Regulamentul nr. 1303/2013 al Parlamentului European de stabilire a unor 

dispozitii comune privind Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul 

social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru 

dezvoltare rurala si Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime, precum 

si de stabilire a unor dispozitii generale privind Fondul european de dezvoltare 

regionala, Fondul social european, Fondul de coeziune si Fondul european 

pentru pescuit si afaceri maritime si de abrogare a Regulamentului nr. 

1083/2006 al Consiliului 

6. Regulamentul nr. 1304/2013 al Parlamentului European privind Fondul social 

european si de abrogare a Regulamentului nr. 1081/2006 al Consiliului 

7. Regulamentul nr. 1305/2013 al parlamentului European privind sprijinul pentru 

dezvoltarea rurala acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala 

(FEADR)  si de abrogare a Regulamentului nr. 1689/2005 al Consiliului 

8. Regulamentul nr. 1302/2013 al Parlamentului European de modificare a 

Regulamentului nr. 1082/2006 privind o grupare europeana de cooperare 

teritoriala (GECT) in ceea ce priveste clarificarea, simplificarea si imbunatatirea 

constituirii si functionarii unor astfel de grupuri 

9. Regulamentul nr. 1306/2013 al Parlamentului European privind finantarea, 

gestionarea si monitorizarea politicii agricole commune 

10. Regulamentul nr. 1291/2013 al Parlamentului European de instituire a 

Programului-cadru pentru cercetare si inovare (2014-2020) – „Orizont 2020” 

11. Regulamentul nr 1293/2013 al Parlamentului European privind instituirea unui 

program pentru mediu si politici climatice (LIFE) 

12. Regulamentul nr. 1295/2013 al Parlamentului European privind instituirea 

programului „Europa creativa” 

13. Regulamentul nr. 1316/2013 al Parlamentului European de instituire a 

Mecanismului pentru Interconectarea Europei 

14. Regulamentul nr. 1287/2013 al Parlamentului European de instituire a unui 

program pentru competitivitatea intreprinderilor si a intreprinderilor mici si 

mijlocii 
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I.5.2 Legislatia nationala 
 

1. Conditionalitati ex-ante pentru accesarea fondurilor europene 2014-2020 in 

Romania 

2. Coordonatele majore ale procesului de programare a fondurilor europene 2014-

2020 in Romania 

3. Diagrama cadrului partenerial in Romania 

4. Brosura de prezentare - Politica de Coeziune a UE 2014 – 2020 

5. Politica de Coeziune a UE 2014 – 2020 

6. EUROPA 2020 - O strategie europeana pentru o crestere inteligenta, ecologica 

si favorabila incluziunii 

7. Obiective pentru strategia Europa 2020 

8. Programul national de reforma al Romaniei 2011 – 2013 

9. Programul de convergenta al Romaniei 2011-2014 

10. Recomandarea privind Programul national de reforma din 2011 al Romaniei si 

de emitere a unui aviz al Consiliului privind Programul de convergenta 

actualizat al Romaniei pentru perioada 2011-2014 

11. Recomandare privind Programul national de reforma din 2011 al Romaniei si 

de emitere a unui aviz al Consiliului privind Programul de convergenta 

actualizat al Romaniei pentru perioada 2011-2014 

 

Transport 
 

1. Master Planul General de Transport 

2. Liniile directoare pentru realizarea, dezvoltarea si modernizarea retelei de 

transport de interes national si European 

3. Strategia pentru transport durabil pe perioada 2007-2013 si 2020, 2030 

4. Plan strategic integrat in domeniul transporturilor si infrastructurii 
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5. Strategia de tansport intermodal in Romania 2020 

6. Strategia sectoriala pe termen mediu privind descentralizarea in cadrul 

Ministerului Transporturilor  

7. Programul prioritar de constructie a autostrazilor din Romania si a drumurilor 

nationale cu patru benzi de circulatie 

 

Educatie 
 

1. Strategia Natională de Cercetare şi Inovare 2014 – 2020 

2. Planul National pentru cercetare-dezvoltare si inovare (PNCDI) 

3. Strategia descentralizarii invatamantului preuniversitar 

4. Strategia de formare profesionala continua pe termen scurt si mediu 

5. Planul National de Actiune pentru Ocupare 

6. Strategia Nationala de Ocupare 

Sanatate 
 

1. Legea Nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma in domeniul sanatatii 

 

Asistenta sociala 

1. Strategia Guvernului Romaniei de incluziune a cetatenilor romani pentru 

perioada 2012-2020 

2. Planul National antisaracie si promovare a incluziunii sociale 

3. Strategia Nationala privind incluziunea sociala a persoanelor cu dizabilitati 

2014-2020 

4. Planul national de actiune pentru egalitatea de sanse intre femei si barbati 

5. Planul national de actiune pentru egalitatea de sanse intre femei si barbati 

6. Strategia nationala antidrog, in perioada 2005 – 2012 

 

 

 

I.5.3 Alte norme legislative interne: 
 

1. Legea 215 / 2001 privind administratia publica locala 

2. HG nr. 1115/2004 privind elaborarea in parteneriat a Planului National de 

Dezvoltare (MO nr. 694 / 02.08.2004) 
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3. Legea nr. 315 din 28/06/2004 privind dezvoltarea regionala in Romania 

4. H.G. 457/2008 privind cadrul institutional de coordonare si gestionare a 

instrumentelor structural 

5. H.G. nr. 759 din 11/07/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor 

efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale 

6. HOTĂRÂRE Nr. 175 din 3 martie 2010 privind aprobarea Normelor de 

implementare a Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii 

prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale 

ale Uniunii Europene alocate României.  

7. Hotărârea nr. 606 din 23 iunie 2010 privind stabilire măsuri de accelerare 

implementare instrumente structural 

8. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 9 din 17 februarie 2010 privind aprobarea 

Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru 

economia românească, inanţate din instrumentele structurale ale Uniunii 

Europene alocate României 

9. Hotărâre Nr. 1135 din 9 noiembrie 2011 pentru modificarea și completarea 

Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibibilitate a cheltuielilor 

efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin programele operaționale 

10. H.G. 802 din 04/08/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative din domeniul implementării instrumentelor structural 

11. H.G. 06 Stabilirea unor masuri de accelerare a implementarii instrumentelor 

structural. 

 

Pentru a putea participa la realizarea obiectivelor cuprinse in Programul 

National si Regional de dezvoltare, Primaria comunei Chiliile isi va desfasura 

activitatea in urmatoarele directii: 

1. Dezvoltarea infrastructurii de baza. 

2. Protectia mediului. 

3. Intarirea coeziunii sociale si reducerea saraciei. 

4. Regenerarea rurala. 

 

Conditii de implementare a strategiei: 

• acordul si sustinerea planului de catre cetateni; 
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• sustinerea din partea sectorului privat a strategiei dezvoltarii economice a 

serviciilor; 

• informarea permanenta a cetatenilor privind progresul implementarii planului. 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL II 

PREZENTAREA GENERALA A COMUNEI 

CHILIILE 
 

II.1  LOCALIZARE  

 Comuna Chiliile este aşezată în partea de nord a judeţului Buzău, în mica depresiune 

Chiliile - Căneşti, de-a lungul pârâului Saratel.  

Teritoriul administrativ al comunei Chiliile are o suprafaţa totală de 3566 ha. şi 

cuprinde un număr de 7 localităţi: localitatea reşedinţă, satul Chiliile şi un număr de 6 

sate aparţinătoare: Budeşti, Creveleşti, Ghiocari, Glodu Petcari, Poiana Pletari şi 

Trestioara.  

Modul de organizare a satelor diferă după locul de amplasare. Cele mai multe sunt 
răsfirate pe dealuri: Budeşti, Creveleşti,Trestioara, Ghiocari, Glodu Petcari şi Poiana 
Pletari, iar satul Chiliile pe terasa pârâului Sârârţel. 
Satele sunt alcătuite din pâlcuri de case (cătune), cu identităţi bine stabilite: 

- Răduţari, Brădeni, Jingari (satul Chiliile) 
- Sicari (satul Creveleşti) 
- Poieni (Poiana - Pletari) 

Satul resedinţă de comună este străbătut de DJ  102 F, Berca - Scorţoasa – Căneşti - 

Chiliile, care este şi principala arteră de circulaţie a comunei. Pe acelaşi drum sunt 

înşiruite satele Glodu Petcari şi Poiana Pletari. Satele Trestioara şi Budeşti sunt 

situate pe DC 94, care accede dinspre comuna Odăile. Din satele Chiliile şi 

Trestioara, pe drumuri săteşti nemodernizate, se ajunge în satul Creveşti şi tot din 

Chillile, se face legătura cu satul Ghiocari, tot prin drumuri săteşti menodernizate. 

Drumurile săteşti de pe raza teritorială a comunei Chiliile asigură legătura cu DJ 102 F 

şi DJ 203K, spre comuna Mînzăleşti. 



 

 

20 Strategie de Dezvoltare 2017 – 2020, Chiliile 

Satele sunt aşezate la altitudini cuprinse între 340 m. şi 820 m. Cel mai jos este situat 

satul Chiliile, căruia îi urmeză Ghiocari – 480 m., Trestioara  - 650 m., Glodu Petcari – 

670 m.,  Creveleşti – 730 m. şi Poiana Pletari – 810 m. Altitudinea maximă se 

regăseşte în satul Budeşti.  

Coordonatele geografice ale localităţii sunt: 45020' latitudine nordică şi 260 30' 
longitudine estică. 
Comuna Chiliile se învecinează cu : 

- comuna Lopătari cu o populaţie de 4515 locuitori, în partea de nord  
- comunele Mînzăleşti şi Scorţoasa, cu o populaţie de  3026 şi respectiv 3433 

locuitori la est 
- comuna Căneşti, cu o populaţie de 1091 locuitori în partea de sud 
- comunele Brăeşti şi Odăile, cu o populaţie de 2528 şi respectiv 1095 locuitori la 

vest  
 

Ocupaţiile principale ale locuitorilor sunt: creşterea animalelor, agricultura, în 

special cultivarea legumelor şi izolat a cerealelor  dar şi  a altor culturi pretabile zonei 

de deal şi anume a pomilor fructiferi. 

 

Comuna Chiliile este una dintre cele 82 comune ale judeţului Buzău.   

Devenită comună  în 1968, Chiliile este astăzi penultima comună din judeţ, după 
populaţie.  

Conform legii 351/2001 privind aprobarea Secţiunii IV a PATN, Chiliile  cuprinde  o 
localitate de rangul IV, respectiv satul reşedinţă de comună şi 6 localităţi de rangul V, 
respectiv satele componente. 

Elementele şi nivelul de dotare ale localităţilor rurale de rang IV şi de rang V sunt 

redate mai jos: 

Rangul IV este atribuit satelor resedinţă de comună. Dotările minime obligatorii 
necesare în vederea servirii tuturor satelor din cadrul comunei respective sunt: 

  - sediu de primărie; 

   - grădiniţă, şcoală primară şi gimnazială; 

   - dispensar medical, farmacie sau punct farmaceutic; 

   - poştă, servicii telefonice; 

   - sediu de poliţie şi de jandarmerie; 

   - cămin cultural cu bibliotecă; 

   - magazin general, spaţii pentru servicii; 
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   - teren de sport amenajat; 

   - parohie; 

   - cimitir; 

   - staţie/haltă C.F. sau staţie de transport auto; 

   - dispensar veterinar; 

   - - puncte locale pentru depozitarea controlată a deşeurilor; 

Aceste dotări sunt necesare şi în cazul satelor având o populaţie de până la 200 de 

locuitori, când satele respective sunt izolate, situate la distanţe de peste 3-5 km faţă 

de satul cel mai apropiat care dispune de astfel de dotări. 

   - alimentare cu apă prin cişmele stradale. 

 

II.2 Cadrul natural si calitatea factorilor de mediu 
 
II.2.1 Cadrul natural  

Relieful 
Suprafaţa comunei se suprapune zonei dealurilor subcarpatice, cu înălţimi medii de 
peste 600 m. 
Comuna Chiliile este încadrată de dealurile Măgura şi Bocu, culmile cele mai 
reprezentative fiind Bocu (825 m), Glodu (807 m) şi Piţigoiul (806 m), Măgura ( 850 m.). 
Principalele forme de relief sunt: 

 formele structurale 
 formele de eroziune 
 formele de acumulare 

Cea mai mare răspândire o au formele structurale reprezentate de creste şi mici 
platouri. Formele de eroziune au apărut ca rezultat al acţiunii apelor de suprafaţă, prin 
şiroire, teritoriul comunei prezentând foarte multe văiugi şi văi torenţiale precum şi 
fenomene carstice prin dizolvarea calcarului şi a sării.  
Formele de acumulare au apărut în principal datorită transportului şi depunerii 
materialului aluvionar, pe cursul Sărăţelului şi al afluienţilor principali ai acestuia dar şi 
din cauza fenomenelor de dezagregare fizică a rocii de bază. În aceste ultime acumulări 
se produc frecvent alunecări de teren în materialul deluvial. 
 

II.2.2. Clima si calitatea aerului 

Fiind situată la contactul dintre deal şi munte, Comuna Chiliile  dispune de o dinamică 

atmosferică activă. 

Clima este temperat – continentală moderată, cu o temperatură medie anuală de 80C.  
Din februarie până în iulie , temperatura medie este în creştere, apoi din septembrie 

scade până în ianuarie. 



 

 

22 Strategie de Dezvoltare 2017 – 2020, Chiliile 

Nivelul mediu anual ala precipitaţiilor de 600 – 700 mm. Cele mai mari cantităţi de 
precipitaţii se înregistrează  în lunile mai - iunie, ca o consecinţă a pătrunderii aerului 
maritim umed transportat de anticiclonul azoric şi ciclonii mediteraneeni. Cele mai 
puţine precipitaţii se înregistrează către sfârşitul perioadei reci, respectiv luna ianuarie. 
În această zonă bat frecvent vânturile: Crivăţul, influenţat de orientarea reliefului, 

Munteanul, direcţie nord-vest şi Austrul, direcţie sud-vest.  

II.2.3. Vegetatia si fauna 

Vegetaţia   

Vegetaţia este specifică zonei de deal; predominante sunt pădurile de foioase: fag, 

mesteacăn, stejar, larice, salcâm, dar întâlnim şi specii de conifere cum sunt: bradul, 

pinul şi molidul. 

Datorită condiţiilor climatice specifice zonei, de o parte şi de alta a Sărăţelului întâlnim 

liliacul sălbatic. Flora este completată de numeroase specii de plante erbacee cum 

sunt: leurda, aliorul, gărdurariţa, crinul de pădure, brânduşa galbenă, sângele 

voinicului, lăcrămioara, albăstreaua de munte, prezente în luminişurile pădurilor de 

fag, brad, mesteacăn şi molid. 

Fauna 

 

Fauna este reprezentată de animale ca: iepure, bursuc, vulpe, lup, porc mistreţ,  

căprioară, urs brun, veveriţă popândău şi hârciog, dar şi de anumite specii de păsări: 

sturz şi ciocănitoare. Tot aici întâlnim şi specii protejate cum sunt: cerbul carpatin, 

viezurea, râsul, potârnichea, prepeliţa 

Un element de faună deosebit de interesant este scorpionul carpatic, întâlnit pe valea 

Sărăţelului, o specie rară din clasa arahnidelor, pe care o mai găsim numai în Banat şi 

Oltenia. 

II.2.4 Solurile 

Solurile dominante din această zonă sunt cele brun roşcate.  

Resursele subsolului şi solului 

Ca importante resurse ale solului sunt de menţionat păşunile, fâneţele şi pădurile, care 
ocupă aproximativ 90%din teritoriul administrativ al comunei. Zona este recunoscută 
pentru rezervele de sare, din zona Budeşti 

II.2.5 Hidrografia 

Hidrologia 
Teritoriul comunei prezintă foarte multe văiugi şi văi torenţiale. Principalele surse de apă 
le reprezintă izvoarele cu debite mici. Apele sunt adunate de pârâul Sărăţel şi de 
afluientul principal al acestuia, Gârla Chiliile. Cursul lor are debite mici, în anii secetoşi 
transportul aluvionar încetând. 
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În partea de nord vest a comunei s-a format lacul Mocearu, care este alimentat de 
izvoare subterane şi se află situat la o altitudine de 863 m. Pe suprafaţa acestuia 
întâlnim elemente de plaur. 
Resursele subsolului şi solului 

Ca importante resurse ale solului sunt de menţionat păşunile, fâneţele şi pădurile, 

care ocupă aproximativ 90%din teritoriul administrativ al comunei. Zona este 

recunoscută pentru rezervele de sare, din zona Budeşti.  

II.2.6. Resurse naturale 

Resursele subsolului şi solului 

Ca importante resurse ale solului sunt de menţionat păşunile, fâneţele şi pădurile, care 
ocupă aproximativ 90%din teritoriul administrativ al comunei. Zona este recunoscută 
pentru rezervele de sare, din zona Budeşti.  

 

 

II.3. Repere istorice 

Evoluţia istorică a localităţilor componente ale comunei Chiliile reflectă dezvoltarea în 

timp a reţelei de aşezări în unitatea fizică a zonei subcarpatice buzoiene. Acestea au 

avut o dezvoltare istorică pe nuclee ce au luat fiinţă în perioade istorice diferite. 

Din povestirile si legendele transmise din bătrâni, s-ar înţelege că actuala comună 

Chiliile, ar fi fost întemeiată de doi fraţi călugări – Raduţă si Crivelescu, care s-ar fi 

stabilit în punctul cunoscut astăzi sub denumirea de Răduţari. Aici, şi-ar fi durat ei 

chiliile din bârne de stejar cioplite. Din această aşezare ar fi descins mai târziu 

satul Creveleşti si apoi un altul, la nord-vest de acesta, Budeşti, întemeiat de fraţii 

pădurari Ciobanu si Buda, la pădurea Vleoaca . 

Cam în acelaşi timp, alţi doi fraţi ar fi pus bazele satului Poiana Pletari, iar urmaşii lor, 

Gheorghică si Ion Pletea, au înfiinţat satul Glodul Petcari. Cele transmise din tată în 

fiu se confirmă în mare parte si documentar, nepotrivirile referindu-se în genere  la 

problema datării . 

În lucrarea “Toponimia românească“, Iorgu Iordan deriva denumirea comunei de la 

“Chilia”, toponimic legat de credinţe, superstiţii şi obiceiuri. Satul Chiliile, de pildă, este 

menţionat într-un document datând din secolul al XVIII- lea .  

În legatură cu acelaşi toponimic,  mai întâlnim la 1642  “Lacul Chiliilor“ (se pare că ar fi 

vorba de Lacul Mocearu) şi mai târziu, la 1658, termenul reapare cu ocazia unor 

vânzări “făcute de Vlad, fiul lui Răcnea, către Borcea, fiul lui Vlădan” .  

Din documentele vechi reiese că o parte din satele comunei Chiliile au o obârşie 

îndepărtată: satul Creveleşti (cu vechea variantă Criveala), este atestat la 1535, iar 

satul Trestioara, apare într-un act de vânzare – cumpărare la data de 11 iunie 1709. 
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Cu prilejul săpăturilor efectuate cu mulţi ani în urmă pentru fixarea temeliilor unor 

case, s-au descoperit mai multe monede, din care însă se păstrează doar una, de 

provenienţă turcească, care constituie un document material de pe vremea stăpânirii 

otomane. 

În comuna Chiliile lăcaşurile de cult sunt mărturia trecerii prin vremuri a locuitorilor săi 

şi sunt păstrate cu sfinţenie. Există biserici construite în aproape toate satele comunei: 

Biserica “Sf. Gheorghe“ din satul Budeşti, construită între anii 1832-1834 si reparată în 

anul 1887, Biserica “Sf. Treime“ din satul Trestioara, care datează din anul 1768, 

Biserica “Sf. Parascheva“ din satul Creveleşti, datând din anul 1780 şi apoi refacută in 

anul 1905, Biserica de lemn “Sf. Voievozi “, din satul Glodu Petcari, construită între 

anii 1849-1850. 

Biserica “Sf. Gheorghe “ din satul Budeşti, în care se mai află pictura originala 

asemănătoare celei de la Mănăstirea Voroneţ  şi casa “Chioreanu C. Nicolae “ fac 

parte din patrimoniul national, ca monumente istorice şi de arhitectură. 

 

Până în anul 1950, actuala comună Chiliile a purtat numele de Trestioara. În perioada 

1951 – 1968, comuna s-a numit Chiliile a fost cuprinsă în Raionul Beceni. Din 1968, 

după aprobarea Legii nr. 2 privind organizarea administrativ-teritorială a României (în 

vigoare şi în prezent), s-a revenit la sistemul de organizare pe 2 paliere: judeţ şi oraş-

comună şi, până în anul 1989 Chiliile a fost comună componentă a judeţului Buzău.  
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CAPITOLUL III 

ANALIZA SITUATIEI CURENTE 

 

 

Pentru a analiza situatia curenta s-a initiat evaluarea mediului economico social 

si a potentialului local pentru a forma si implementa politici si programe, bazate pe 

oportunitati locale si adresate necesitatilor zonale. 

Domeniile de analiza au fost grupate astfel: situatia economica, caracteristicile 

demografice, caracteristicile fortei de munca, pozitia geografica, infrastructura fizica si 

de comunicatii, mediul de afaceri, resursele educationale, sistemul social, urbanismul, 

patrimoniul, calitatea vietii si a mediului. Domeniile mentionate au fost impartite in 

diverse categorii pentru a cuprinde o paleta cat mai larga si reprezentativa a vietii 

economico-sociale a comunei Chiliile: 

 

1. Agricultura, silvicultura si dezvoltare rurala: 

                  Agricultura 

Productia vegetala 

Pomicultura 

Zootehnie 

Silvicultura 

2. Infrastructura si Mediu  

Infrastructura de transport 

Infrastructura de utilitati 

Sanatate 

Mediu 

3. Economic  

Comert 

Servicii 

4. Educatie si cultura  

Invatamant 
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Cultura 

5. Resurse Umane  

Populatia 

Piata muncii 

 

 

III.1. Agricultura, silvicultura si dezvoltare rurala 
 
III.1.1. Agricultura 

Zootehnia, pomicultura, cultivarea cerealelor se dezvolta in sector particular, 

cea mai mare parte a forţei de munca ocupata lucrând in acest domeniu. 

Suprafata locala administrativa a comunei Chiliile  este de 3566 ha din care: 

 suprafata agricola este de 1872 ha ; 

 suprafata neagricola  1694 ha ; . 

    Terenul arabil aflat pe raza comunei este de 57 ha, fanetele naturale si 

pasuni 1705 ha , livezile 108 ha . 

    Suprafata ocupata de paduri este de 1458 ha . 

Fondul funciar nu a suferit modificări majore în ultimii ani,  ponderea terenurilor 

împădurite şi a păşunilor menţinându-se la nivel de aproximativ 70% din total. In zona 

exista serviciul de consultanta agricola si aceasta este asigurat de reprezentantii 

primariei. 

Terenul agricol, în proporţie de 76,53 % se află în proprietate privată, iar 

terenurile neagricole în proporţie de 14,84%, nivel influenţat major de ponderea 

înregistrata la categoria păduri şi terenuri forestiere (90,63 % proprietate publică faţă 

de numai 9,37% proprietate privată). 

 

 

 

 

 

 

III.1.2. Productia vegetala 
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Resurse de teren   

Comuna Chiliile administrează în prezent un teritoriu de 3566 ha, reprezentând 

aproximativ 0,58% din suprafaţa judeţului Buzău1.  

Structura terenului dupa modul de folosinţă precum şi evoluţia structurii terenului 

agricol în intervalul 1990 – 2006, sunt prezentate în tabelele de mai jos   

Structura terenului după modul de folosinţă                                 UM –ha- 

 Folosinţa terenului 1990 2000 2006 

1.  Arabil 112233  7722  5577  

2.  Păşuni naturale şi fâneţe 11777722  11669977  11770055  

3.  Livezi  111144  110022  110088  

4.  Pădure 1297 1458 1458 

5.  Curţi şi clădiri 52 50 50 

6.  Alte terenuri 208 187 188 

 Total  3566 3566 3566 

              

Evoluţia structurii terenului agricol în perioada 1990-2006                          UM –ha- 

  FFoolloossiinnţţaa  tteerreennuulluuii  11999900  22000000  22000066  

  AAGGRRIICCOOLL,,  ddiinn  ccaarree::  22001100  11887722  11887722  

11..  AArraabbiill  112233  7722  5577  

33..  PPăăşşuunnii    11006666  11119977  11119977  

44..  FFâânneeţţee  770066  550000  550088  

55..  VViiii  ssii  ppeeppiinniieerree  vviittiiccoollee  11  11  22  

66..  LLiivveezzii  ssii  ppeeppiinniieerree  

ppoommiiccoollee  
111144  110022  110088  

 

Se constată că cea mai mare parte a teritoriului este acoperită cu păşuni naturale şi fâneţe, 

47,81%, adică 1705 ha., după care urmeză zona împădurită cu 40,89%, adică 1458 ha. 

Putem aprecia că fondul funciar nu a suferit modificări majore în ultimii ani, remarcându-se 

doar scăderea suprafeţelor de teren arabil (de la 123 ha. în anul 1990 la 57 ha. în anul 2006), 

ceea ce a determinat şi involuţia suprafeţelor de teren agricol ale comunei. De asemenea, 

este demnă de luat în considerare creşterea înregistrată la suprafeţele de pădure, de la 1297 

ha. În anul 1990, la 1458 ha în anul 2006 

                                                           
1
 Judeţul Buzău are o suprafaţă de 610255 ha şi cuprinde un număr de 5 centre urbane si 82 de comune. 



 

 

28 Strategie de Dezvoltare 2017 – 2020, Chiliile 

Restul categoriilor de teren nu au suferit modificări semnificative în sensul creşterii sau 

descreşterii suprafeţelor. 

. Structura fondului funciar după proprietari în anul 2006 
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Terenuri 

arabile 
57 1,60 - - - - -- 57  57 - - 

Păşuni 1197 33,57 12 12 - -  1185 226 959 - - 

Fâneţe 508 14,24 1 1 - -  507  507 - - 

Livezi 108 3,02 - - - -  108  108 - - 

Vii şi 

pepiniere 

viticole 

2 0,06 - - - - - 2 - 2 - - 

Terenuri 

agricole 

total 

1872 52,49 13 13 - -  1859 226 1633 - - 

Păduri şi 

alte 

terenuri 

forestiere 

1458 40,89 1376 1376 - -  82 - 82 - - 

Terenuri 

cu ape şi 

ape cu stuf 

29 0,81 29 28 1 - 1 - - - - - 

Căi de 

comunicaţi

i 

61 1,72 61 - 61 - 61 - - - - - 

Curţi şi 

construcţii 
50 1,40 3 2 1 - 1 47 - 47 - - 

Terenuri 

degradate 

şi 

neproducti

ve 

96 2,69 46 46 - -  50 - 50 - - 
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Terenuri 

neagricol

e total 

1694 47,51 1515 1452 63 - 63 179 - 179 - - 

Terenuri 

TOTAL 
3566 100 1528 1465 63  63 2038 226 1812 - - 

% 100 - 42,85 41,09 1,76  1,76 57,15 6,34 50,81 - - 

*Sursa: Primăria Comunei Chiliile 

Terenul agricol, în proporţie de 99,30% se află în proprietate privată, iar terenurile 
neagricole în proporţie de 10,54%, procentul mic al acesteia din urmă fiind influienţat 
major de gradul redus retrocedare înregistrat la pădure.  

Ca proprietar şi administrator al proprietăţii publice de interes local, Consiliul Local 

Chiliile deţine 1,76% din suprafaţa totală, respectiv, 63 ha, din care 61 ha o reprezintă 

căile de comunicaţie. În proprietate privată, unitatea administrativ-teritorială de ţine o 

suprafaţă de 226 ha păşuni, adică 6,34% din suprafaţa totală,  

Evidenţa cadastrală a comunei este în prezent realizată în colaborare cu Oficiul 
Judeţean de Cadastru, Geodezie si Cartografie Buzău,  primăria neavând organizat 
un compartiment propriu de cadastru, 

RESURSE FIZICE ŞI DE PRODUCŢIE    

Terenuri în intravilan  

Structura terenurilor cuprinse în intravilan poate fi urmărită prin analiza bilanţului 

teritorial întocmit şi cuprinse în Planul urbanistic general (PUG) al localităţii. 

BBiillaannţţuull  tteerriittoorriiaall    ppee  llooccaalliittăăţţii  ccoommppoonneennttee  aallee  ccoommuunneeii  CChhiilliiiillee,,  ccoonnffoorrmm  PPUUGG  

eellaabboorraatt  îînn  aannuull  22000000  eessttee  pprreezzeennttaatt  îînn  AAnneexxaa  22..  

IInnttrraavviillaannuull  ccoommuunneeii  CChhiilliiiillee  eessttee  ddee  116644,,33  hhaa,,  iiaarr  rreeppaarrttiiţţiiaa  ppee  ssaattee  eessttee  

uurrmmăăttooaarreeaa::  

 Chiliile 50,5 

 Budeşti 16 

 Creveleşti 28 

 Ghiocari 12 

 Glodu 
Petcari 

22,5 

 Poiana 
Pletari 

13 

 Trestioara 22,3 
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 Bilanţul teritorial întocmit pentru PUG, indică faptul că 30,74 % din intravilanul 
comunei se regăseşte în satul Chiliile, urmat de satul Creveleşti cu 17,04% si de 
satele Glodu Petcari şi Trestioara cu aproximativ 13,7% fiecare. În aceste 4 sate 
este concentrată 74,07 % din populaţia comunei Chiliile. 

 

 

Din punct de vedere al echipării cu utilităţi şi din perspectiva considerării terenurilor din 

intravilan ca resursă fizică şi de producţie, un handicap major îl reprezintă reţeaua 

improprie de alimentare cu apă,  lipsa reţelei de canalizare, a staţiei de tratare şi a 

reţelei de gaze naturale. 

 

Terenuri în proprietate publică 

Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei, a fost aprobat prin 

Hotararea Guvernului nr. 1348/2001 si însuşit de Consiliul local al comunei prin 

Hotărârea nr. 8/1999 (modificată şi completată de hotărârea nr. 9/2000).   

 

Acesta cuprinde ca bunuri imobile suprafeţe de teren plantat, terenuri libere, căi de 

circulaţie, poduri, reţele tehnico-edilitare şi clădiri de interes public cu terenul lor 

aferent.  

 

Ca principale construcţii de interes public pot fi menţionate:  

 construcţii de învăţământ (şcoli,  grădiniţe): suprafaţă construită de 660 
mp 

 construcţii pentru sănătate (cabinete medicale): suprafaţă construită 128 
mp 

 clădiri cu funcţie culturală şi de cult: suprafaţă construită 1687 mp 
 clădiri pentru funcţiuni administrative: suprafaţă construită 2237 mp 
  

Avand in vedere suprafata extrem de redusa a suprafetelor arabile, nu se poate 

vorbi despre practicarea agriculturii si a productiei vegetale. Izolat se cultiva porumb, 

cartof si legume, insa numai pentru consum propriu in gospodarii. 

 

 

III.1.3. Pomicultura 
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In comuna Chiliile , sectorul pomicol este dezvoltat si poate reprezenta o 

oportunitate de investitii ulterioare, livezile fiind intinse pe 108 ha fiind favorizate de 

conditiile pedoclimatice. 

Regimul termic al lunii iulie - gradientul termic vertical al acestei zone cuprinde 

21°C în zona depresionară şi 18° C pe versanţi. Această temperatură ridicată 

favorizează cultura pomilor fructiferi - pruni, meri, peri . 

 

 

 

 

III.1.4. Zootehnia 

 

O contributie importanta la dezvoltarea zootehniei in comuna Chiliile o are 

suprafata de pasune existenta. Efectivul de animale al comunei insumeaza  146 de 

bovine, 146 de porcine, 1.658 de ovine si caprine, 47 de cabaline si  185 familii de 

albine. Hrana animalelor este asigurata partial de cele peste 1185  ha de pasune, 

precum si de suprafetele cultivate cu plante de nutret.  

Efectivul de pasari al comunei se imparte in 2562 capete (gaini, gaste, rate si  

curci) care sunt crescute in gospodariile populatiei.  

Efectivele de animale din gospodăriile comunei Chiliile , se prezintă astfel: 

 

 

Localitatea Bovine Ovine şi 

Caprine 

Porcine Păsări Cabaline /  

magari 

Familii de 

albine  

Chiliile 30 225 32 660 14 77 

Budeşti 6 189 9 104 2 - 

Creveleşti 27 157 26 459 17 - 

Ghiocari 11 38 11 169 1 - 
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Glodu Petcari 37 192 29 474 4 - 

Poiana Pletari 7 198 11 170 1 28 

Trestioara 28 659 28 526 8 80 

Total 

comună 
146 1658 146 2562 47 

185 

 

Pentru a se ajunge la un standard european de dezvoltare, la nivelul comunei 

Chiliile exista infiintata  o asociatie pentru crescatorii de animale si totodota se doreste 

infiintarea unei asociatii  pentru producatorii mici in vederea reprezentarii intereselor 

acestora. Totodata este necesara si atragerea investitorilor in domeniul prelucrarii 

laptelui, a carnii de porc si a carnii de vita. 

 

 

 

III.1.5. Silvicultura 

 

Zona împădurită ocupă o  suprafata 1458 ha., 

Pădurea, care acoperă 40,89% din teritoriu oferă 

o serie de resurse naturale cu valoare economică 

dintre care cele mai importante sunt lemnul, 

ciupercile şi fructele de pădure (ghebe de pădure, 

mânătărci, păducel,  măces, cătină, zmeură, 

mure, gherghine) 

Zona împădurită este variată ca specii arboricole, dominante fiind însă pădurile de 

foioase. Speciile arboricole mai des întâlnite sunt: fagul, pinul, mesteacănul, stejarul, 

molidul, laricea, salcâmul. 

Păşunile naturale şi fâneţele ocupă o suprafaţă de 1705 ha. 

 

Fondul cinegetic este relativ variat şi cuprinde: lupi, porci mistreţi, căprioare, urşi bruni, 

iepuri, vulpi, veveriţe . 



 

 

33 Strategie de Dezvoltare 2017 – 2020, Chiliile 

Silvicultura, este o activitate importantă în economia comunei, dată fiind 

ponderea însemnată a suprafeţelor acoperite cu păduri (40,88%) în totalul suprafeţei 

comunei, adică 1458 ha din 3566 ha. Administrarea fondului forestier se realizează de 

către Ocolul Silvic Pîrscov, 1000 ha. şi Ocolul Silvic Vintilă Vodă, 376 ha. Ocolul silvic 

pîrscov administrează şi Fondul de vânătoare 4 Umbrărelu. 

 

 

III.2. Infrastructura si Mediu 

 

III.2.1. Infrastructura de transport 

Teritoriul comunei este străbătut pe o distanţă de 11 km. de DJ 102 F, Berca - 

Scorţoasa – Căneşti – Chiliile -Mînzăleşti, drum nemodernizat.  

Drumul comunal DC 94, accede dinspre comuna Canesti (lungime aproximativ 3 km, 

nemodernizat). şi drumul comunal DC 160 (lungime aproximativ 1,9 km, 

nemodernizat) spre localitatea Plaiul Nucului, sunt căile de legătură cu comunele din 

vecinătate. De asemenea, prin drumuri săteşti nemodernizate, din satul Ghiocari se 

face legătura cu DJ 203K şi comuna Mînzăleşti. 

O distanţă de 23 km. desparte comuna Chiliile de DN 10 Buzău – Braşov, principala 

axă de legătură a judeţului cu centrul ţării,  

Comuna Chiliile se află la o distanţă de 52 km. de municipiul Buzău, cele mai 

apropiate centre urbane fiind oraşul Pătîrlagele ( 64 km.) şi Nehoiu (77 km.) 

De asemenea, comuna Chiliile se află la o distanţă de cca. 23 km. de calea ferată 

Buzău – Nehoiaşu, cea mai apropiată staţie CFR fiind Berca. 

 

 

 

Fig.1 Comuna Chiliile în sistemul local de aşezări din care face parte 
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Trebuie menţionat starea reţelei de drumuri de pe raza comunei Chiliile a fost 

determinată de aşezarea acesteia într-o zona expusă riscului la alunecări de teren 

precum şi de lipsa unor investiţii durabile în infrastructură. 

Repartizarea pe sate componente a reţelei de drumuri a comunei Chiliile 

Localitatea 

Drumuri 

 

judeţene 

Drumuri  

comunale 

Drumuri 

 sătesti 

 Chiliile 7,5 - 9 

 Budeşti - 1,9 6 

 Creveleşti - - 5,5 

 Ghiocari 3,5 - 2,5 

 Glodu Petcari - - 3 

 Poiana Pletari - - 3,2 

 Trestioara - 3 2,5 

       TOTAL 11 4,9 31,7 
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Reţeaua căilor de comunicaţie existenta satisface in prezent o bună parte a 

necesităţilor actuale, dar este de remarcat starea proastă la majoritatea drumurilor, 

capacitatea gabaritică redusă a unor poduri şi podeţe, lipsa trotuarelor şi marcajelor 

corespunzătoare, lipsa parcărilor amenajate, lipsa şi neintreţinerea corespunzătoare a 

indicatoarelor rutiere şi neasigurarea şanţurilor şi rigolelor pentru scurgerea apelor 

pluviale. 

 

III.2.2. Infrastructura de utilitati 

 Alimentarea cu apa 

In comuna Chiliile exista un sistem centralizat de alimentare cu apa , prin proiectul 

„Sistem de alimentare cu apă în satele Chiliile, Creveleşti şi Trestioara”, finanţat prin 

Programul SAPARD, lungimea totala a retelelor de distribuitie a apei potabile este de 

17,5 km, deservind urmatoarele localitati componente: Crevelesti, Trestioara, Chiliile si 

Ghiocari .  

 

Totodata , in satul Glodu-Petcari  din  comuna Chiliile, în prezent alimentarea cu apă se 

relizează prin captări din surse de suprafaţă, cu colectare într-un  bazin colector de 300 

mc. Este o reţea sub standardele actuale, apa putând fi utilizată doar în scop menajer si 

pentru animale. Este lăudabil totuşi efortul autorităţii locale şi a comunităţii, care au 

reuşit construcţia acestui sistem prin eforturi proprii.  

Lungimea simplă a  reţelei de alimentare cu apă este de 3,5 km., ea regăsindu-se în 

satele: Ghiocari (1,5 km) şi Glodu Petcari (2 km). 

Capacitatea instalaţiilor de producere a apei potabile este de 65 mc./zi.  

 

Serviciul este asigurat de Primăria Chiliile. Astfel sunt deservite 220 gospodării ale 

populaţiei ,2 agenţi economici şi instituţii publice. 

Instalaţia centrală de alimentare cu apă deserveşte doar 65,08% din numărul 

gospodăriilor de la nivelul comunei, restul aprovizionându-se din cele 12 fântâni 

selecţionate; pe baza probelor prelevate. 

Canalizare 

I Comuna Chiliile nu dispune de reţea de canalizare şi nici de staţie de epurare. 
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Reziduurile solide sunt colectate de către locuitorii comunei individual si transportate 

la cele 4 rampe de gunoi din satele: Glodu Petcari, Chiliile, Trestioara şi Creveleşti. 

Aceste rampe nu sunt ecologice şi nu au autorizaţie sanitară.  

Gospodăriile individuale au puţuri uscate, de tip rural, de la care depunerile 

sunt vidanjate periodic. Apele uzate menajere, rezultate de la instituţiile publice si 

agenţii economici sunt colectate şi preepurate in instalaţiile proprii de preepurare 

(bazine vidanjabile) ale acestora. 

 

 

Apele pluviale, parţial sunt colectate de reţeaua de rigole stradale ale localităţii 

iar parţial se scurg liber, in ambele situaţii, aceste ape se infiltrează in substrat sau se 

descarca in paraiele care traverseaza comuna. 

Alimentarea cu căldură 

In comuna Chiliile  asigurarea incalzirii locuinţelor se realizeaza cu sobe ce 

folosesc drept combustibil lemn. 

Construcţiile mai noi au centrale termice pe lemne ce asigura alimentarea cu 

energie termica. Prepararea hranei la bucătării se realizeaza la maşini de gătit tip 

aragaz folosind drept combustibil gaze lichefiate îmbuteliate sau la sobe cu plita 

folosind combustibil solid - lemne. 

              Alimentarea cu energie electrica 

In prezent comuna Chiliile este racordata la sistemul energetic naţional prin 

intermediul statiei de alimentare-transformare de 20 KV care se gaseste in majoritatea 

satelor componente ale comunei. Consumatorii casnici individuali si agenţii economici 

sunt alimentati cu energie electrica prin reţelele electrice de medie/joasa tensiune 

precum si posturile de transformare existente si figurate in planuri. Reţelele electrice 

sunt executate preponderent aerian, pe stâlpi de beton si lemn.  

             Telefonie si cablu TV 

Localitatile componente ale comunei sunt prevăzute cu instalatii de telefonie 

avand ca abonaţi agenţi economici si casnici. Reţelele de telefonie sunt pozate aerian 
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pe stâlpi de lemn si stâlpii de beton ai reţelei electrice de joasa tensiune. Din punctul 

de vedere al telefoniei mobile, teritoriul comunei este acoperit de antenele 

principalelor companii: Vodafone, Orange, Telekom, Digi Mobil. Exista cablu TV prin 

DOLCE si DIGI pe intreg teritoriul localitatii. 

Gospodăria comunala 

Pentru salubrizarea localităţii, este în curs de implementare un proiect promovat în 

cadrul Programului PHARE 2004 – Coeziune Economică şi Socială „Schema de 

investiţii pentru proiecte mici de gestionare a deşeurilor”,  urmând a se pune la punct un 

sistem de management integrat al deşeurilor cu realizarea unei staţii de transfer la 

Berca. Pentru realizarea acestui proiect, s-a încheiat un acord de parteneriat între 

Consiliul Judeţean Buzău şi Consiliul Local al Comunei Berca, acesta din urmă, în 

calitate de lider al grupului de parteneri format din comunele. Berca, Scorţoasa, 

Căneşti, Chiliile, Bozioru, Brăeşti, Cozieni, Odăile, Pîrscov, Săpoca şi Tisău. 

 În urma implementarii proiectului menţionat, comuna Chiliile va dispune de 10 

tomberoane  ecologice pentru colectarea gunoiului menajer, care, prin mijloace auto, va 

fi transportat la staţia de transfer Berca. 

 

Legat de faptul că nu există reţea de canalizare, staţie de epurare a apelor uzate, şi de 

colectarea defectuoasă a gunoiului menajer, serviciile publice deconcentrate de la 

nivelul judeţului cu competenţe de monitorizare şi control pe această linie, au sesizat o 

serie de probleme cu care se confruntă comunitatea locală, dintre care amintim: 

 

- Depozitarea necontrolată a deşeurilor menajere şi a resturilor vegetale, 

 invocându-se de fiecare dată “obiceiurile tradiţionale” de la sate; depozitarea 

gunoaielor de-a lungul cursurilor de apă dulce şi de-a lungul văilor naturale, în cazul 

ploilor abundente, conduc la apariţia inundaţiilor şi la poluarea terenurilor agricole: 

facem precizarea că în prezent, reziduurile solide nu sunt colectate de la locuitorii 

comunei de către un serviciu organizat în cadrul primăriei; populaţia transportă gunoiul 

individual la rampele de gunoi, care nu sunt amenajate conform normelor sanitare şi 

nu au autorizaţie sanitară de funcţionare. pe teritoriul administrativ al comunei se 

întâlnesc depozite ocazionale de gunoi 

 

- Din cele 12 fântâni, au fost testate  toate; 10% din probele recoltate de nu s- 
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au încadrat în parametrii de potabilitate, motivat în principal de : existenţa surselor de 

poluare a apei în apropierea fântanilor (grajduri, latrine, coteţe de păsari şi porci, 

depozite neorganizate de reziduuri zootehnice şi menajere direct pe sol), dotarea de 

construcţie deficitară, igienizarea si dezinfecţia necorespunzătoare (nu se face cu 

periodicitatea prevăzută în normele sanitare)  

 

III.2.3. Sanatate 

Analiza privind asistenta medicala in comuna Chiliile a scos in evidenta 

urmatoarele informatii: 

 în prezent în comuna Chiliile funcţionează 1 cabinet medical de familie. 

Acesta este deservit de 1 medici şi 1 cadru mediu sanitare.; 

 distanta fata de cel mai apropiat spital – 25 km. 

III.2.4. Mediu 

Activitatea umana are efecte complexe asupra mediului natural, atat pozitive, 

cat si negative. Solul este prima resursa ce poate fi transformata intens datorita 

factorului antropic. Exista o serie de activitati prin care se ajunge la degradarea 

solurilor. Intre acestea se enumera: 

 Aplicarea unor agrotehnici necorespunzatoare care duc la tasarea 

solului; 

 Poluarea solului prin tratamente chimice intense si irationale (pesticide, 

ingrasaminte chimice) ce afecteaza panza freatica; 

 Poluarea solului si a panzei freatice prin deversarea si imprastierea de 

dejectii animale. 

 Defrisarile irationale practicate in paduri transforma dramatic mediul natural atat 

din punct de vedere peisagistic, cat si din punctul de vedere al echilibrului bio-pedo-

climatic, fondul forestier avand un rol foarte important in pastrarea acestui echilibru.  

 Depozitarea gunoaielor in locuri neamenajate da un aspect dezolant 

adaugandu-se toxicitate unora dintre materialele aruncate. 



 

 

39 Strategie de Dezvoltare 2017 – 2020, Chiliile 

 

 

 

III.3. Economic 

Potentialul economic cat si structurile economice pentru valorificarea acestuia 

au avut o dinamica ascendenta, desi acestea nu sunt dominant agricole, insa confera 

comunei Chiliile un suport sporit de dezvoltare in perspectiva. 

Aceasta situatie poate fi defavorizata prin pozitia localitatii intr-o zona 

caracterizata prin diverse disfunctionalitati demografice, economice, sociale si de 

echipare edilitara, dar acesta nu este un impediment pentru locuitorii din Chiliile. 

Activităţile economice care s-au dezvoltat în comuna Chiliile, s-au bazat în mare 

măsură pe valorificarea resurselor locale, în special a lemnului, şi a produselor 

vegetale. 

Silvicultura, este o activitate importantă în economia comunei, dată fiind ponderea 

însemnată a suprafeţelor acoperite cu păduri (40,88%) în totalul suprafeţei comunei, 

adică 1458 ha din 3566 ha. Administrarea fondului forestier se realizează de către 

Ocolul Silvic Pîrscov, 1000 ha. şi Ocolul Silvic Vintilă Vodă, 376 ha. Ocolul silvic 

pîrscov administrează şi Fondul de vânătoare 4 Umbrărelu. 
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Sectorul IMM şi alţi agenţi economici (AF şi PF) 

DDiinn  ddaatteellee  ssttaattiissttiiccee  pprreezzeennttaattee  îînn  ttaabbeelleellee  ddee  mmaaii  jjooss  ppuutteemm  ttrraaggee  ccoonncclluuzziiaa  ccăă  

aaccttiivviittăăţţiillee  ddee  pprroodduuccţţiiee  ssuunntt  ffooaarrttee  ssllaabb  rreepprreezzeennttaattee  îînn  sseeccttoorruull  îînnttrreepprriinnddeerriilloorr  

mmiiccii  şşii  mmiijjlloocciiii,,  ppee  tteerriittoorriiuull  ccoommuunneeii  ddeessffăăşşuurrâânndduu--şşii  aaccttiivviittaatteeaa  55  aaggeennţţii  

eeccoonnoommiiccii,,  îînn  ddoommeenniiiillee::  pprreelluuccrraarreeaa  lleemmnnuulluuii,,  ccoommeerrţţ  ccuu  aammăănnuunnttuull  mmiixxtt,,  

ttrraannssppoorrtt  mmăărrffuurrii  şşii  ppeerrssooaannee,,  aaggrroo--zzooootteehhnniiee..    

În afara activităţii societăţilor comerciale sectorului privat i se adaugă şi activitatea a 3 

persoane fizice  autorizate, în domeniile: alimentaţie publică şi comerţ cu amănuntul 

mixt. 

Structura sectorului IMM pe domenii principale de activitate* 

 Sector de activitate Număr de firme 

înregistrate la 

ORC 

1.  Comerţ cu amănuntul 

alimentar 

- 

2.  Comerţ cu amănuntul 

nealimentar 

- 

3.  Comerţ cu amănuntul mixt 2 

4.  Comerţ cu ridicata si 

depozitare 

- 

5.  Alimentaţie publică - 

6.  Transporturi de mărfuri şi 

persoane 

1 

7.  Construcţii - 

8.  Activităţi de producţie, 

Din care: 

- industrie textilă 
- prelucrarea lemnului  
- industrie alimentară 
- prelucrare metale 
- meşteşugărească 
- extractive 

 

 

 

1 

9.  Unităţi agro - zootehnice 1 
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10.  Asigurări, bănci  

11.  Servicii de reparaţii, întreţinere  

12.  Servicii de publicitate, management, 

informare etc. 

 

13.  Nedefinit   

 Total  5 

                                                                                                                 * Sursa: Primăria comunei Chiliile, date 31.12.2007 

Deşi activităţile economice sunt foarte puţin prezente şi diversificate, toţi agenţii 

economici (SC CHILIANCA SRL, SC MOSCU TRANS SRL, SC LAUMARV SRL,SC 

MIHAELA COM SRL, FP DASCĂLU DUMITRU,) au un rol important în viaţa şi 

activitatea comunităţii, mai ales ţinând cont de gradul de izolare relativ ridicat al 

acesteia, determinat în principal de aşezare şi accesibilitatea redusă. 

 

III.3.1. Comert si servicii 

Zona comerciala este reprezentata doar in satul de resedinta de comuna, fiind 

alcatuita din dotari si spatii comerciale si de alimentatie publica cu caracter privat, dar 

acestea nu se constituie intr-un adevarat centru comercial. In societatile comerciale 

existente se desfac in proportie de 90% produse alimentare si 10%,cele nealimentare. 

Astfel, locuitorii sunt nevoiti sa mearga in municipiul Buzau sau in comuna cu mai 

multi agenti economici in activitate , respectiv  Berca  sau Lopatari ,   pentru a se 

aproviziona. 

 

III.4. Turism 

Localitatea Chiliile  este una dintre cele mai atractive ţinuturi de pe Valea 

Buzăului. Aici s-au păstrat tradiţiile şi meşteşugurile. Aceste activitati se desfasoara in 

prezent in cadrul gospodăriilor individuale, nu sunt organizate prin acţiuni de 

promovare si marketing si nu dispun de spatii in care sa poata fi prezentate si 

valorificate, ele deservind in prezent strict gospodăriile in care se desfasoara. 

Poziționarea geografică a localității în subcarpații Buzăului, în  imediata apropiere de 

Carpații de curbură și vârfurile Ivănețu și Penteleu, într-o zonă de un pitoresc 

deosebit, cu mult spațiu verde (pășuni, fânețe dar și mari suprafețe de păduri), cu floră 

și faună specifice, oferă vizitatorilor priveliști de o frumusețe naturală neștirbită, cu aer 
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curat, climă moderată, fără poluare și mai puțin atinse de elementele civilizației 

moderne. 

Este o zonă”de țară” clasică, ideală pentru petrecerea timpului liber dar și pentru 

drumeții și excursii. 

 

Ţinutul Chiliilor” este unul dintre cele mai captivante din judeţul Buzău şi face o notă 

distinctă prin peisajele pe care le oferă, “desprinse parcă din “România pitorească” a 

lui Alexandru Vlahuţă şi rivalizând cu poalele Munţilor Apuseni”2 

 

Amplasarea geografică este minunată, locuitorii sunt ospitalieri, talentaţi şi prietenoşi, 

zona cuprinde ape curgătoare, dealuri line, păduri de foioase şi conifere iar clima este 

blândă. 

 

Referitor la comuna Chiliile, Ghidul Monografic al Judeţului Buzău, consemnează 

următoarea prezentare: 

“Codrii seculari ai Munţilor Buzăului au adăpostit încă din timpurile când istoria 

locurilor era la începuturi, locuinţe durate din lemnul pădurilor ori din piatra muntelui, 

strânse laolaltă în luminişuri largi ori răsfirate pe fundul văilor sau pe versanţii îndulciţi 

cu terase. 

Dacă cel care şi-a ridicat primul adăpostul lângă izvoarele Sărăţelului nu şi-a 

împrumutat numele ţinutului, atunci, ca să se recunoască fiinţa satului de mai târziu, 

împrejurimilor li s-a spus Chiliile....... 

                                                           
2
 Ghid monografic al judeţului Buzău, Editura ANASTASIA – INA, Colecţia Mileniul III 



 

 

43 Strategie de Dezvoltare 2017 – 2020, Chiliile 

Apărate de măreţia dealurilor Bocu şi Dîlma, aşezările clădite în pieptul muntelui sunt 

descoperite şi astăzi abia după ce pătrunzi, cu piciorul, încâlcela potecilor ascunse 

după un plan ticluit de pădurea mamă”. 

 

      

 
 

Vorbind de potenţialul turistic al comunei Chiliile, nu putem omite zona Mocearu,  cu 

rezervaţia naturală Lacul Mocearu, în suprafata de 6 ha luciu de apă, astăzi în 

administrarea Direcţiei Silvice Buzău,  vârful Măgura, ce simbolizează, de departe, 

acoperişul acestor locuri şi de pe care,  se observă cu uşurinţă vârful Ivaneţu (cel mai 

înalt din Munţii Buzăului), Biserica “Sf. Gheorghe “ din satul Budeşti, construită între 

anii 1832-1834 şi Casa “Chioreanu C. Nicolae“, acestea din urmă fiind parte a 

patrimoniului naţional . 

 

Tot în satul Budeşti, pe culmea ce stă strajă satului spre vârful Pinul cel Mare, se 

poate admira o serie de sculpturi în piatră: “Tronul Domnitorului Negru - Vodă“ , 
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“Sculptori “, “Vântul” şi “Anotimpurile” (sculptură în piatră cu copac) şi “Babele de la 

Chiliile“.  

 

Principala cale de acces în comună urmează cursul Sărăţelului, începând de la 

vărsarea sa în râul Buzău. Indiferent de anotimp, o călătorie până la izvoarele 

Sărăţelului, oferă vizitatorului impresii de neuitat. 

Comuna Chiliile mai are şi alte porţi la fel de primitoare: urmând Valea Slănicului, pe 

un drum de numai 6 km dinspre comuna Lopătari, sau dinspre nord –vest, intrare 

străjuită de bătrâna şi veşnic tânara pădure a Bocului. Pentru a ajunge la Chiliile prin 

această poartă, părăseşti şoseaua judeţeană de pe Valea Slănicului la Beceni. Va fi 

un drum de câteva ore, dar poţi admira peisajul petrolier de la Arbanaşi, platourile 

roditoare de la Balta Tocila, care te fac să crezi că nu ai părăsit încă zona deluroasă, 

resturile unei străvechi frământări geologice de la Grabicina şi îţi poţi îngădui o “haltă“ 

în pădurea Bocului, unde te întâmpină căprioarele şi te ameţeşte uriaşul cor format din 

toate păsările munţilor.  

 

Aici, tradiţiile şi obiceiurile din vechime se păstrează cu sfinţenie: masa comună în 

curtea bisericii, după terminarea sfintelor slujbe de Paşti şi Crăciun, “Colindul ursului” 

din ziua de Anul Nou, “Sorcova” din ziua Sfântului Vasile  si,  mai nou , “ Sărbatoare în 

sat “, organizată de Primăria comunei Chiliile si Consiliul local    

de ziua Sfinţilor Împărati Constantin şi Elena, în data de 21 mai, prilej cu care toţi 

locuitorii comunei se adună în satul centru, undeva între două văi care par a se uni nu 

departe de acest loc.   

         

Principalele evenimente ale comunităţii precum şi periodicitatea desfăşurării acestora:  

Evenimentul Data şi periodicitate 

Hramurile bisericilor: 

 „Sf. Parascheva”, sat Creveleşti   

 

14 octombrie, în fiecare an 



 

 

45 Strategie de Dezvoltare 2017 – 2020, Chiliile 

 „Sf. Gheorghe”, sat Budeşti 23 aprilie, în fiecare an 

 „Sf. Treime”, sat Trestioara Sărbătoarea Rusaliilor, în fiecare 

an 

 „Sf. Vievozi”, Sat Glodu Petcari 26 octombrie, în fiecare an 

 „Sf. Apostolo Petru şi Pavel”, sat Chiliile 20 iunie în fiecare an 

Sărbătoarea eroilor 9 mai, în fiecare an 

Sărbătoare în sat – satul Chiliile În fiecare an în apropierea zilei de 

21 mai 

 

 

 

        

Din cadrul unitatilor cu profil turistic se poate menţiona cele 3 pensiuni 

agroturistice de 3 margarete denumite “Lacul Mocearu ” si “Lacul Zanelor  amplasate 

in  zona turistica Mocearu – Lacul Mocearu , unde se desfasoara ocazional 

evenimente de reuniuni si aniversari si se pot face si trasee de echitatie in aer liber .  

Comuna Chiliile  face parte din Grupul de Acţiune Locala Valea Slanicului 

Buzau care pe langa obiective de natura economica cuprinde si obiective din sectorul 

turismului. 

Obiectivul general din acest sector este dezvoltarea activitatilor turistice în 

zonele rurale care sa contribuie la creşterea numărului de locuri de munca si a 

veniturilor alternative, precum si la creşterea atractivitatii spaţiului rural. 

Obiective specifice prevăzute de grup sunt urmatoarele: 
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 Crearea si menţinerea locurilor de munca prin activitati de turism, 

în special pentru tineri si femei; 

 Creşterea valorii adaugate în activitati de turism; 

 Crearea, îmbunatatirea si diversificarea infrastructurii si serviciilor 

turistice; 

 Creşterea numărului de turişti si a duratei vizitelor. 

Obiective operaţionale in sectorul turism vor fi: 

 Creşterea si îmbunatatirea structurilor de primire turistice la scara 

mica; 

 Dezvoltarea sistemelor de informare si promovare turistica; 

 Crearea facilitaţilor recreaţionale în vederea asigurarii accesului la 

zonele naturale de interes turistic. 

Comuna Chiliile , dispune de un important potential turistic datorita cadrului 

natural deosebit si a elementelor de patrimoniu construit. In scopul dezvoltării 

sectorului turistic se propun: 

 Informarea si stimularea locuitorilor in vederea dezvoltării agroturismului; 

 Dezvoltarea turismului itinerant prin identificarea si marcarea de trasee 

de orientare turistica pentru turiştii amatori de drumeţii; 

 Amenajarea zonei in care se desfasoara evenimentul folcloric “ 

Sarbatoare-n sat ” organizat in luna mai, cu spatii de parcare, cu dotări 

specifice ( grupuri sanitare, mic punct de alimentatie publica etc.) 

 Semnalizarea corespunzătoare si promovarea obiectivelor de patrimoniu 

existente pe raza comunei: -  Biserica sf. Gheorghe din satul Budesti ; 

-  Sculpturile in piatra cu copac din satul Budesti ; 

-  Malul cu sare - satul Budesti . 

Relieful specific zonei de deal este favorabil dezvoltării turismului itinerant. 

Amintim aici principalele trasee turistice ce cuprind si teritoriul administrativ al  

comunei Chiliile  spre urmatoarele obiective: 

 Focul Viu – comuna Lopatari ; 
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 Piatra alba “La Grunj” – comuna Manzalesti ; 

 Vulcanii Noroiosi – comuna Berca ; 

  

 Masivul Penteleu ; 

 Chiliile rupestre si vestigiile istorice din Bozioru si Braiesti ; 
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 Tabara de sculptura – comuna Magura ; 

 Muzeul Chihlimbarului – comuna Colti ; 
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 Manastirile Ciolanu si Ratesti  

 
 

 
Această situare constituie un mare avantaj pentru includerea comunei 

într-un circuit turistic prin partea nordică a județului. 
 
 
III.5. Educatie si cultura 
 
III.5.1. Invatamant 
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În comuna Chiliile există o singura unittate de învăţământ preşcolar, şcolar 

primar şi şcolar gimnazial. În prezent, procesul de învăţământ se desfăşoară în 1 

unităţi şcolare (1 grădiniţe cu program normal, 1 şcoli  cu clasele I – VIII), pe parcursul 

unui an scolar înregistrându-se un număr mediu de 28 elevi şi preşcolari, care învaţă 

în 4 de săli de clasă. 

 

 In învăţământ, la nivelul comunei Chiliile, sunt încadrate 7 persoane, ca 

personal didactic, auxiliar şi nedidactic, din care 1 educatori şi 6 învăţători şi profesori. 

 

Reteaua de invatamant a comunei este redata in tabelul urmator: 
 

INVATAMANT NUMAR 

Unitati de invatamant - total 2 

Scoli  1 

Gradinite 1 

 
Institutiile de învatamânt de pe raza comunei sunt reprezentate de grădiniţe, 

scoli primare si gimnaziale.   

La nivelul comunei Chiliile exista o singura unitate de invatamant functionala – Scoala 

Gimnaziala cu clasele I-VIII Chiliile  , unitate cu personalitate juridica, ce are arondata 

Gradinita cu program normal Chiliile .  Activitatea se desfăşoară în condiţii de simultan. 

Gradul de confort a acestei unitati de invatamant este unul care răspunde 

standardelor Uniunii Europene in acest domeniu, cu  apa curenta si instalatie de 

canalizare, cu  incalzire centrala , pe lemn, cladirea fiind reabilitata in anul 2010. 

unitatea scolara  este utilata cu calculatoare si acces la internet pentru a facilita 

deprinderea abilitaţilor de utilizare a internetului si a calculatorului. 

 

De asemenea, se impune înfiinţarea unor centre tip after-school, unde copii sa isi 

pregateasca temele pentru a doua zi si sa participe la activitati sociale si educative 

specifice vârstei acestora. Aceste spatii trebuie utilate cu calculatoare si acces la 
internet pentru a facilita deprinderea abilitaţilor de utilizare a internetului si a 

calculatorului. 

Facem precizarea că pe teritoriul administrativ al comunei mai sunt 4 localuri de 
şcoală care în prezent nu funcţionează, motivat de numărul foarte redus al populaţiei 
de vârstă şcolară 
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In ceea ce priveşte posibilitatea de desfasurare a activitatilor sportive, aceasta 

este asigurata in incinta  scolii, intr-o sala special amenajata in acest sens,  in care pot 

sa fie practicate activitati sportive diverse in condiţii moderne,  cat sit e terenul de 

sport din fata scolii.  

 

III.5.2. Cultura 

În comună funcţionează în prezent 2 biblioteci, din care una şcolară şi  una publică.  

Biblioteca publică a comunei Chiliile dispune 4297 unităţi de bibliotecă şi are 74 

utilizatori activi. Oferă publicului cititor servicii de împrumut la domiciliu. 

Comuna Chiliile are 5 cămine culturale, în satele Chiliile, Budeşti, Creveleşti, 

Glodu Petcari şi Trestioara. Căminele culturale Chiliile, Glodu Petcari şi 

Trestioara, sunt funcţionale în prezent şi au dotări corespunzătoare, iar celelalte 

necesită reabilitare. 

  

Printre cele mai importante evenimente care constituie patrimoniul cultural al 

localităţii, se numără sarbatoarea locala anuala ce are loc in  data de 21 mai a fiecarui 

an , denumita “Sarbatoare-n sat ”. 

Alte institutii importante din comuna Chiliile : Primaria, Politia, Scoala . 

 

 

III.6. Resurse Umane 
 
 

Comuna Chiliile  se incadreaza in categoria unitatilor administrativ-teritoriale de 

talie mica. Populatia totala a comunei este de 620 persoane. Studiile anterioare 

demografice au aratat, ca in zona locuitorii sunt dispusi astfel: 

Localitate (sat) 
Populaţie *  

1992 

Populaţie * 

2002 

Populaţie ** 

 2007 

Populatie 2011 

Chiliile 192 173 219 158 

Budesti 84 60 49 37 
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Crevelesti 161 132 110 117 

Ghiocari 63 73 48 45 

Glodu Petcari 197 146 107 114 

Poiana Pletari 73 69 61 48 

Trestioara 156 126 105 101 

Total 926 779 699 620 

                                                                                                                                                                   * Date  recensământ 1992, 
2002,2011 
                                                                                                                                              ** DJS Buzau, Primăria Chiliile 

Repartizarea populaţiei comunei pe cele 7 sate componente indică o concentrare de 

32% în satul reşedinţă şi respectiv 68% în celelalte 6 sate aparţinătoare. Dintre 

acestea, trei cuprind 46% din populaţie: Creveleşti, Glodu Petcari şi Trestioara. 

   

Pe categorii de sex, populatia stabila a comunei Chiliile  se prezinta astfel: 

- Feminine – 358 persoane 

- Masculine  - 262 persoane, 

 

Valori ale fondului construit  

 

Conform datelor statistice  de la recensământul din 2002, ponderea în total fond 

construit la nivelul comunei o deţin locuinţele construite în perioada 1900 – 1970 

(78,9%). La nivel median se situează ponderea locuinţelor construite în intervalul 1971 

– 1991 (14,4%), care este urmată de cea a locuinţelor realizate în perioada 1992 – 

2000 (4,2%). Ponderile menţionate se regăsesc la nivel de comună, dar sunt urmate 

îndeaproape de cele înregistrate pe sate componente.  

Dacă se consideră că 20-30 de ani este un interval de timp care implică lucrări de 

reparaţii majore sau consolidări atunci se poate observa că aproximativ 93% din 

locuinţe  au o vechime mai mare de 30 de ani.  
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Principalii indicatori privind locuirea şi resursele pe gospodării, înregistraţi la 

recensământul din anul 2002, se prezintă după cum urmează: 
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Indicatorii consideraţi în aprecierea locuirii şi resurselor pe gospodării nu prezintă diferenţe semnificative între 

satele componente ale comunei. 

Indicatori principali Chiliile Budeşti Creveleşti Ghiocari 
Glodu 

 Petcari 

Poiana 

 Pletari 

Trestioara TOTAL 

Număr clădiri 114 41 76 34 100 40 84 489 

Număr locuinţe 114 41 76 34 100 40 84 489 

Număr camere de locuit 319 122 217 85 268 103 243 1357 

Suprafaţa locuibila (mp) 2572 1789 2657 908 3955 1278 3647 16.806 

Suprafata medie/ locuinta 22,56 43,63 34,96 26,70 39,55 31,95 43,41 34,36 

Suprafata medie/ camera 8,06 14,66 12,24 10,68 14,75 12,40 15,00 12,38 

Suprafata medie/ persoană 16,27 48,35 22,70 20,17 34,69 26,62 36,10 27,10 

Numărul gospodăriilor 

 populaţiei 
80 22 64 25 66 30 51 338 

Numărul persoanelor  

inregistrate in gospodarie 
158 37 117 45 114 48 101 620 

Numarul mediu de persoane 

 pe o gospodarie 
2,08 1,76 1,94 1,70 1,90 1,64 2,10 1,91 

Numarul mediu de persoane 

 pe locuinta 
1,82 1,40 1,76 1,35 1,34 1,57 1,56 1,55 

Persoane plecate pentru o  

perioadă îndelungată 
1 1 - 1 2 1 - 6 

Persoane venite pentru  

o perioadă îndelungată 
- - - - 3 - - 3 

Numărul populaţiei stabile 158 37 117 45 114 48 101 620 
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Din punct de vedere al statutului juridic, fondul de locuit este în totalitate privat ceea ce ridică problema asigurării 

necesarului pentru locuinţe sociale, acţiuni de relocare, sau situaţii de forţă majoră din fondul public. 

Evoluţia indicatorilor demografici în ultimii ani 

*  

 

Anul Natalitate Mortalitate Spor natural Spor natural la 1000 loc. 

2007 4,29 20,03 -11 -15,75 

2008 4,1 33,1 -21 -34,42 

2009 5,4 21,6 -12 -16,44 

2010 1,3 28,6 -21 -26,65 

2011 10,1 21,5 -9 -11,3 

 

III.6.2 Piata muncii 

Comuna Chiliile  nu dispune de un potential uman relativ sporit de locuitori 

activi, activitatile agricole constituie principala sursa de venituri si de ocupare a 

resurselor de munca. Declinul volumului de activitati locale in ramurile de baza are 

consecinte negative asupra folosirii resurselor de munca, asupra calitatii vietii 

populatiei si a asigurarii resurselor financiare necesare realizarii unor programe de 

modernizare a localitatii. In cadrul localitatilor comunei nu sunt satisfacute posibilitatile 

de ocupare integrala a potentialului fortei de munca, deplasarile pentru exercitarea 

activitatii spre parcul industrial Buzau sunt numeroase si determina mentinerea 

fenomenului de navetism. 

 

 

 

 

 



 

 

56 Strategie de Dezvoltare 2017 – 2020, Chiliile 

 

CAPITOLUL IV 

ANALIZA SWOT 

 

Analiza SWOT este o metodologie de analiza a unui proiect. Numele este 

descriptiv: Strengths (puncte tari), Weaknesses (puncte slabe), Opportunities 

(oportunitati), Threats (riscuri). Punctele forte si cele slabe sunt legate de comuna si 

de strategiile acesteia, si de modul cum se compara cu concurenta. Oportunitatile si 

amenintarile vin dinspre mediul de piata si din directia concurentei; de regula sunt 

factori asupra carora zona in general nu are nici un control. Analiza SWOT ia în 

considerare organizarea asezarii, performantele acesteia, produsele cheie si pietele 

strategice. 

Analiza SWOT permite concentrarea atentiei asupra zonelor cheie si realizarea 

de prezumtii (presupuneri) în zonele asupra carora exista cunostinte mai putin 

detaliate. In urma acestei analize se poate decide daca zona îsi poate îndeplini planul, 

si in ce conditii. 

Pentru a avea certitudine ca politicile si programele existente corespund 

necesitatilor de dezvoltare a comunei Chiliile, in cadrul limitarilor impunse de resursele 

locale disponibile si pentru accesarea fondurilor prin care UE sustine politica de 

dezvoltare regionala s-a impus elaborarea strategiei de dezvoltare locala pentru 

perioada 2014 - 2020. 

Unele "oportunitati" si "amenintari" vor aparea din "punctele tari" si "punctele 

slabe" ale comunei. Amenintarile pot fi concrete sau potentiale. 

In urma analizei SWOT s-au identificat trei principii prioritare care trebuie sa 

stea la baza elaborarii strategiei in vederea dezvoltarii durabile, si anume: 
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 Viata economica a comunei trebuie revigorata si dezvoltata in toate domeniile 

sale: agricultura, zootehnie, industrie, comert si silvicultura. Consilul Local va trebui sa 

investeasca pentru vitalizarea vietii economice a comunei. Trebuie sa fie prioritatea 

numarul unu, deoarece  produce cele mai mari efecte. 

   Infrastructura necesita imbunatatirii continuu, de aceea investitiile trebuie 

facute dupa anumite criterii economice astfel incat sa produca cele mai mari efecte 

benefice: 

- siguranta locuitorilor comunei impotriva calamitatilor; 

- raportul valoarea investitie/ efecte economico-financiare produse; 

- raportul valoare investitie/numarul beneficiarilor. 

 Conex factorului economic un alt  punct important pentru cresterea atractivitatii 

comunei il constituie facilitatile culturale si de agrement pe care le ofera sau pe care ar 

putea sa le ofere Chiliile, astfel incat confortul social al locuitorilor sa fie imbunatatit. 

Complementar acest lucru va creste si atractivitatea turistica a comunei. 

 

 

 

IV.1 Agricultura, silvicultura si dezvoltare rurala 
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 Suprafaţă mare de pădure. 

 Agricultura şi zootehnia practicate din cele mai vechi timpuri. 

 Condiţii pedoclimatice favorabile pomiculturii. 

 Aşezare favorabilă, în apropierea oraşelor: Buzau  (55 km),  

 Acces rapid la DN 10 şi la o serie de drumuri judeţene. 

  Relieful, clima şi calitatea solului favorizează dezvoltarea agricolă.  
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 Suprafata mica de teren arabil; 

 Dotarea tehnica slaba a tuturor sectoarelor din agricultura; 

 Nu exista sisteme de colectare, prelucrare si valorificare superioara a 

produselor agricole; 

 Lipsa resurselor materiale care sa faciliteze angajarea specialistilor in 

agricultura in domeniul rural in stadiul actual (slaba eficienta economica 

a exploatarilor agricole nu permite angajarea in totalitate a specialistilor 

existenti); 

 Forta de munca este  imbatranita si insuficienta; 

 Promovarea insuficienta a zonei rurale si a produselor specifice; 

 Diversificarea slaba a activitatilor economice in zona rurala; 

 Deficitul resurselor financiare pentru modernizarea si popularea 

infrastructurii zootehnice; 

 Accesul redus la informatii si servicii de consultanta datorita numarului 

mic de posturi alocate pentru aceste tipuri de servicii. 
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 Infiintarea de exploatatii agricole; 

 Infiintarea de puncte de colectare si prelucrare a materiilor prime 

rezultate din agricultura; 

 Infiintarea de complexuri agro-zootehnice; 

 Infiintarea de puncte de prelucrare a materiilor prime din zootehnie; 

 Existenta cadrului legislativ pentru infiintarea si dezvoltarea exploatatiilor 

agricole si puncte de colectare cereale; 

 Existenta Planului National Strategic pentru Dezvoltare Rurala si a 

programului FEADR. 
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 Slaba informare a agricultorilor cu privire la normele europene; 

 Cadrul legislativ instabil; 

 Lipsa unui cadru legal pentru protejarea productiei agricole interne; 

 Concurenta importului de produse agroalimentare de pe piata UE; 

 Cunostinte insuficiente legate de elaborarea si administrarea proiectelor 

finantate din Fondurile Structurale FEADR.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.2 Infrastructura si mediu 
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 Acces la drumul national DN 10; 

 Acces la cale ferata , distanta de 25 km ;. 

 Infrastructura de transport bine dezvoltata; 

 Orase importante apropiate: Buzau 55 km; 

 Telefonia fixa in procent de 100%, in reteaua Romtelecom; 

 Infrastructura de telefonia mobila in procent de 100%; 

 Existenta retelei de cablu TV in comuna Chiliile, in procent de 100%; 

 Utilizarea redusa a pesticidelor si ingrasamintelor; 

 1 cabinete medical de familie; 
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 Inexistenta sistemului de canalizare; 

 Inexistenta retea de alimentare si distributie cu gaze naturale;  

 Inexistenta activitatilor in domeniile industriei usoare si alimentatiei; 

 Infrastructura de transport slab dezvoltata; 

 Interesul scazut al agentilor economici in protectia mediului inconjurator; 

 Educatia ecologica este superficiala; 

 Insuficienta preocupare a agentilor economici in recuperarea si 

refolosirea ambalajelor. 
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 Modernizare drumuri comunale; 

 Realizare retea de alimentare si distributie cu gaze naturale; 

 Extinderea retelei de alimentare cu apa potabila a comunei; 

 Realizare retea de canalizare si statie de epurare si tratare a apelor 

reziduale in comuna; 

 Amenajarea si dotarea unui centru de joaca si recreere pentru copii; 

 Organizarea sistemului de colectare selectiva a spatiului de depozitare 

temporara si transportul deseurilor. 

 Imbunatatiri funciare in vederea amenajarii pajistilor necesare asigurarii 

hranei animalelor 

 Modernizarea si reabilitarea retelei de iluminat public din comuna 

 Infiintarea perdelelor forestiere 
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 Lipsa resurselor financiare pentru finantarea si co-finantarea proiectelor 

finantate prin Fonduri Structurale; 

 Lipsa informatiilor legate de normele europene de mediu in randul 

micilor intreprinzatori; 

 Cunostinte insuficiente legate de elaborarea si administrarea proiectelor 

finantate din Fondurile Structurale pentru proiecte de infrastructura si 

mediu; 

 Mentalitatea de indiferenta fata de protectia mediului. 

 

 

 

 

 

 

 

IV.3. Economic 
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 Potential existent pentru obtinerea de produse ecologice; 

 Apropierea de orasul Buzau; 

 Localitatea are acces la DN 10; 

 Traditii locale in cresterea animalelor; 

 Existenta unei comunitati de afaceri locale, in faza incipienta, 

reprezentata prin cateva societati comerciale in domeniul agricol, servicii 

si comert; 

 Starea buna a spatiilor disponibile ce pot fi utilizate pentru a demara 

activitati antreprenoriale in zona; 

 Existenta resurselor pentru sustinerea serviciului centrului de 

consultanta in comuna. 
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 Infrastructura neadecvata, absenta canalizarii, absenta retelei de 

distributie a gazelor naturale pe anumite portiuni, stare improprie a 

unora din drumurile comunale; 

 Inexistenta intreprinderilor in domeniile industriei usoare si alimentare; 

 Ponderea ineexistenta a investitiilor straine; 

 Lipsa resurselor financiare la nivel local insuficiente pentru sprijinirea 

si/sau promovarea unor investitii; 

 Slaba informare asupra culturii asociative, a infiintarii de asociatii; 

 Lipsa unui sistem de sprijin pentru implementare notiunilor de marketing; 

 Slaba implementare a sistemului de asigurare a calitatii productiei si 

produselor; 

 Slaba preocupare pentru introducerea noilor tehnologii si pentru 

activitatea de cercetare-dezvoltare; 

 Slaba informare, cu privire la normele europene. 
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 Existenta resurselor locale, putin sau necorespunzator valorificate in 

prezent; 

 Programe guvernamentale pentru sprijinirea initiativelor locale, in special 

in domeniul dezvoltarii zootehniei si a infrastructurii aferente; 

 Reconversia unor capacitati economice aflate in conservare in capacitati 

cu profil nou de fabricatie; 

 Reconversia unor capacitati, in special agricole, spre arii de 

productivitate adaptate conditiilor locale; 

 Existenta unor cladiri si terenuri disponibile pentru dezvoltari 

antreprenoriale; 

 Cresterea asistentei financiare din partea Uniunii Europene pentru IMM-

uri, prin Fondurile Structurale; 

 Diversificarea programelor nationale de sprijin pentru IMM, acordarea de 

granturi; 

 Posibilitatea accesarii creditelor cu dobanda subventionata pentru 

crearea de noi locuri de 
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  munca in mediul rural; 

 Existenta programelor guvernamentale de sustinere a sectorului IMM; 

 Disponibilitatea de a incheia relatii de parteneriat a autoritatilor locale, cu 

investitori locali sau straini; 

 Prezenta in zona, activitatea si deschiderea la incheierea de 

parteneriate a unor organizatii neguvernamentale care au capacitatea 

sa atraga fonduri extrabugetare. 
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 Instabilitatea legislativa; 

 Interes redus al investitorilor pentru demararea de afaceri in comuna, 

datorita infrastructurii fizice si sociale neadecvate, raportat la potentialul 

comunei; 

 Lipsa de receptivitate si flexibilitate a populatiei locale la cerintele pietei 

care determina decalaje economice mari, greu de recuperat; 

 Oferte de creditare greu accesibile (garantii mari); 

 Rata ridicata a dobanzii la credite; 

 Reducerea ponderii populatiei active si imbatranirea acesteia; 

 Scaderea continua a productiei prin scaderea productivitatii muncii; 

 Cresterea ponderii muncii la negru, cu efecte negative asupra pietei 

muncii, economiei locale si asistentei sociale in perspectiva la nivel 

national. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

64 Strategie de Dezvoltare 2017 – 2020, Chiliile 

 

 

 

IV.4. Turism 
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 Existenta conditiilor dezvoltarii turismului ecologic si de agrement; 

 Existenta a importante suprafete impadurite. 

 Turismul in zona Chiliile este intr-o continua dezvoltare, luand in 

considerare pitorescul si frumusetea zonei,neafectate de industrializare. 

 Obiective turistice reprezentative: Zona Mocearu – Lacul Mocearu  si 

Varful Magura , Zona Budesti – Sculpturile in piatra cu copac ; Biserica 

Sf. Gheorghe “ din satul Budesti, Pensiunile agroturistice din zona 

Mocearu – Pensiunea “Lacul Mocearu “ si Pensiunea “Lacul Zanelor” , 

Varful “Pitigoiu” si varful “Bocu”  

 Manifestări folclorice: "Sarbatoare-n sat” 
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 Resurse financiare insuficiente, investitii autohtone si straine aproape 

inexistente; 

 Insuficienta locurilor de cazare; 

 Pregatire profesionala de slaba calitate in domeniul serviciilor turistice; 

 Lipsa de preocupare a cetatenilor privind conservarea mediului; 

 Inexistenta unor forme de promovare a comunei pentru cresterea 

numarului de turisti pe teritoriul acesteia. 
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 Imbunatatirea conditiilor infrastructurii fizice si de utilitati; 

 Incurajarea unor noi forme de turism (de agrement, rural, ecologic); 

 Extinderea retelei de ferme si gospodarii autorizate pentru practicarea 

agro-turismului; 

 Disponibilitatea unor resurse suplimentare, posibil a fi accesate prin 

utilizarea programelor de finantare ale Uniunii Europene. 
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 Reactia redusa a mediului local la schimbarile si provocarile zilelor 

noastre, conducand la scaderea competitivitatii teritoriului comunei, in 

favoarea altor teritorii, considerate mai interesante de catre turisti si 

investitorii in turism; 

 Nepromovarea suficienta a zonei pentru atragerea turistilor; 

 Migrarea turistica catre alte regiuni care isi exploateaza potentialul. 

 

 

 

IV.5. Educatie si cultura 
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 Existenta in comuna a 2 unităţi şcolare (1 grădiniţe cu program normal, 

1 şcoli  cu clasele I – VIII – functionale ); 

 In comună funcţionează în prezent 2 biblioteci, din care 1 şcolara şi una 

publică. 
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  Populatia scolarizata in invatamantul primar si invatamantul gimnazial in 

scadere datorita scaderii demografice a populatiei; 

 Insuficienta cuprinderii scolarilor in invatamantul liceal, in comuna nu 

exista liceu; 

 Nivelul relativ redus al pregatirii scolare si respectiv profesionale a 

majoritatii locuitorilor comunei. 
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 Amenajare si dotare spatiu de joaca si recreere. 

 Extinderea si modernizarea caminului cultural  

 Existenta unor programe comunitare si nationale de asigurare a 

accesului la educatie pentru populatiile dezavantajate. 
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 Scaderea gradului de instructie scolara a populatiei tinere; 

 Scaderea natalitatii datorita nesigurantei zilei de maine; 

 Cresterea negativa a sporului migratoriu; 

 Accentuarea procesului de imbatranire a populatiei. 
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IV.6. Resurse umane - piata muncii 
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 Populatia comunei Cislau in numar de 620 din care: populatie activa 356 

locuitori ; 

 Ospitalitatea recunoscuta a locuitorilor; 

 Rata infractionalitatii extrem de redusa. 
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 Imbatranirea populatiei (spor natural negativ si migrarea tinerilor spre 

centre urbane); 

 Lipsa locurilor de munca 

 Numar relativ mare al pensionarilor; 

 Adaptarea mai lenta a populatiei rurale mature si varstnice la 

schimbarile si provocarile lumii actuale, in general, si la fenomenul 

mobilitatii si reconversiei profesionale, in special; 

 Migrarea persoanelor tinere spre mediul urban si strainatate, 

 Capacitatea financiara relativ scazuta a locuitorilor zonei. 
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 Posibilitatea accesarii unor programe de finantare guvernamentale 

pentru reconversie profesionala si crearea de noi locuri de munca 

pentru someri; 

 Fondurile comunitare puse la dispozitie dupa 2014 - 2020 in domeniul  

social; 

 Existenta strategiei nationale antisaracie; 

 Existenta unor exemple de succes ale unor localnici cu initiativa; 

 Grad redus de ocupare profesionala, deci potential important al fortei de 

munca locale, la salarii competitive la nivel regional (fata de polii de 

crestere); 

 Implicarea autoritatilor locale in problemele comunitatii. 
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 Scaderea numarului persoanelor calificate, prin iesirea acestora din 

viata activa; 

 Cresterea somajului in randul tinerilor absolventi; 

 Cresterea ponderii muncii la negru, cu efecte negative asupra pietei 

muncii, economiei locale si asistentei sociale in perspectiva; 

 Estomparea traditiilor locale, odata cu trecerea timpului. 
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CAPITOLUL V 

OBIECTIVELE STRATEGIEI LOCALE 

 DE DEZVOLTARE DURABILA 
 

 

Strategia de Dezvoltare Locala se adreseaza comunitatii locale, care si-a aratat 

interesul pentru obiectivele prezentei strategii si pe care le sustinem, asa cum reiese 

din consultarea comunitatii. 

Principalele obiective ale dezvoltarii durabile ale comunei Chiliile  constau in: 

1. dezvoltarea infrastructurii de baza a comunei;  

2. protectia mediului;  

3. intarirea coeziunii sociale si reducerea saraciei;  

4. dezvoltarea si promovarea turismului;  

5. regenerare rurala. 

Formularea strategiei porneste de la urmatoarele premise: 

 sa imbunatateasca conditiile de viata ale locuitorilor (locuinte si locuri de munca 

la standarde europene);  

 sa ridice standardul calitativ al designului comunei, al constructiilor, serviciilor si 

al imaginii in general;  

 sa ofere oportunitati pentru interventia sectorului privat in operatiunile comunei, 

fie sub forma investitiilor directe in proiecte izolate, fie sub forma parteneriatelor 

sau consultarilor permanente intre parteneri;  

 sa permita o anumita flexibilitate de adaptare la inevitabilele schimbari ce au 

loc in comuna. De aceea, procesul de planificare trebuie sa fie creativ, 

participativ si anticipativ. 

In conformitate cu premisele de formulare a strategiei si cu perspectivele de 

dezvoltare a comunei Chiliile, conceptul strategic trebuie formulat astfel incat 

transpunerea sa intr-un plan strategic sa asigure un pachet de actiuni care vor 

conduce la cresterea economica, cresterea bazei de impozitare, crearea de locuri de 

munca si imbunatatirea calitatii mediului de viata al comunitatii. 

Conceptul strategic de dezvoltare se traduce astfel printr-o dezvoltare 

economica datorata pozitiei geostrategice a comunei, determinata de atragerea de 
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firme/activitati economice/investitii. In acest sens, trebuie urmate doua puncte 

prioritare: cresterea gradului de atractivitate a comunei (prin imbunatatirea imaginii, a 

calitatii vietii, prin revitalizare rurala) si facilitati de atragere a firmelor private (prin 

investitii in infrastructura, oferta de terenuri si cladiri, servicii strategice, facilitati 

fiscale, etc.) 

Avand in vedere ca o localitate nu este un sistem inchis, iar realizarea celor 

cinci obiective generale se intemeiaza pe aplicarea unui management care sa 

conduca la dezvoltare si/sau regenerare rurala, politicile, planificarea strategica rurala, 

precum si realizarea programelor si proiectelor se vor face cu respectarea 

urmatoarelor principii: 

 dezvoltarea durabila, astfel incat pe termen lung sa se produca schimbari 

majore de cultura si atitudine in ceea ce priveste utilizarea resurselor de catre 

populatie si operatorii de piata; 

 intarirea capacitatii institutionale: prin management eficient, definirea serviciilor 

publice in raport cu resursele financiare actuale, cu obiectivele dezvoltarii 

durabile, precum si cu doleantele si cerintele comunitatii;  

 twining municipal in scopul schimbului de informatii intre comune cu privire la 

utilizarea celor mai bune practici (in managementul rural sau managementul de 

proiect); realizarea programelor si proiectelor prin parteneriat public-privat;  

 realizarea acelor programe si proiecte pe care sectorul privat nu le poate 

realiza; 

 integrarea politicilor atat pe orizontala, pentru a se realiza un efect sinergic 

simultan intre sectoare, cat si pe verticala, avand in vedere corelarea si 

integrarea politicilor de dezvoltare a comunei cu politicile de dezvoltare ale 

judetului si ale regiunii din care face parte;  

 managementul resurselor, ce presupune integrarea fluxurilor de resurse 

energetice, materiale, financiare si umane, precum si integrarea fluxurilor de 

resurse energetice si materiale intr-un ciclu natural; 

 utilizarea mecanismelor de piata pentru a atinge tinta durabilitatii, respectiv 

emiterea de reglementari pentru eco-taxe si functionarea utilitatilor publice in 

sistem de piata, evaluarea investitiilor dupa criterii de mediu, luarea in 

considerare a problemelor de mediu la intocmirea bugetului local; 

 descentralizarea managementului in sectorul energetic;  
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 design-ul durabil arhitectonic in temeiul caruia se stabilesc reguli privitoare la 

materialele de constructii, design-ul unei cladiri, bioclimatul, densitatea cladirilor 

intr-un areal, orientarea spatiala a cladirilor, „structuri verzi" in jurul cladirilor, 

microclimat, eficienta energetica;  

 realizarea unui program sau proiect fara a afecta cultura unei comunitati, ori 

pentru a recupera mostenirea culturala a unei comunitati si/sau traditiile Intregii 

comunitati locale; 

 interzicerea multiplicarii serviciilor publice, daca acestea nu servesc unei nevoi 

locale; 

 fixarea regulilor de utilizare rationala a terenurilor pentru toate proiectele de 

dezvoltare in baza planului de urbanism general, ca instrument de planificare 

spatiala;  

 analiza capacitatii tehnice de executie; 

 evaluarea eficientei utilizarii resurselor financiare si umane; 

 evaluarea viabilitatii financiare a unui program sau proiect prin prisma 

veniturilor fiscale obtinute; 

 identificarea nevoilor comunitatii locale si a prioritatilor acesteia;  

 corespondenta intre lansarea unui program sau proiect si nevoile comunitatii; 

 evaluarea nevoilor comunitatilor sarace si a capacitatii administratiei locale de a 

asigura accesul acestora la locuinta, locuri de munca si serviciile publice de 

baza; 

 protectia mediului inconjurator; 

 realizarea unui program sau proiect in parteneriat cu sectorul privat, ori 

realizarea unui program sau proiect de catre sectorul privat, pentru a transfera 

costurile unei investitii, daca exista oportunitatea de a obtine profituri viitoare; 

 asigurarea publicitatii informatiilor cu impact in investitii (informatii topografice, 

informatii statistice privind economia locala si regionala, regulamentul de 

urbanism, planul de urbanism general si planurile de urbanism zonal). 

 

 

V.1. Obiective generale 

Principalele obiective ale strategiei de dezvoltare locale a comunei Chiliile sunt: 

 Asigurarea conditilor pentru crearea unor activitati rentabile in agricultura, 

zootehnie si alte ramuri ale economiei; 
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 Acoperirea terenurilor neproductive si a terenurilor degradate prin plantarea 

arborilor; 

 Protejarea mediului prin conformarea progresiva cu standardele de mediu din 

Uniunea Europeana pe care Romania va trebui sa le atinga in totalitate; 

 Optimizarea sistemului de sanatate local; 

 Garantarea accesului neingradit al populatiei si al consumatorilor economici la 

infrastructura (apa, canalizare, distributie gaze, cai de transport, telefonie); 

 Dezvoltarea turismului si a sectorului conex; 

 Ajustarea la standardele europene a scolilor si gradinitelor; 

 Luarea de masuri pentru excluderile sociale, a inlaturarii dezechilibrelor sociale 

si cresterea ratei de ocupare prin crearea de noi oportunitati investitionale. 

 Optimizarea, dezvoltarea si dotarea serviciilor pentru situatii de urgenta ; 

 

 

 

V.2. Obiective specifice 
 
V.2.1. Agricultura si dezvoltare rurala 

Agricultura 

 Dezvoltarea agriculturii prin utilizarea unor tehnici specifice si constituirea unor 

sisteme pentru adaptabilitatea la conditile climatice; 

 Varietatea activitatilor in domeniile zootehnice si agricole generatoare de venit la 

bugetul local; 

 Sprijinirea organizarii de asociatii ale producatorilor comunei pentru a beneficia de 

oportunitatile care decurg din aceasta; 

 Profitabilizarea practicilor agricole pentru a facilita si productivitatea lucrarii aplicate 

pe terenurilor agricole. 

 

Silvicultura 

 Plantarea arborilor pe terenurile neproductive ale comunei; 

 Conservarea si protejarea capitalului silvic al comunei. 
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V.2.2. Infrastructura si Mediu 

 

Transport 

 Reabilitarea si modernizarea drumurilor comunale care presteaza in folosul public 

nevoile curente ale locuitorilor si activitatilor economice; 

 Amenajare parc eolian/ fotovoltaic  

 Corelarea sistemului de transport al persoanelor sau de marfuri. 

 

Utilitati 

 Infiintarea sistemelor de furnizare a gazelor naturale si de canalizare capabile sa 

deserveasca tuturor locuitorilor comunei; 

 Reabilitarea retelelor de utilitati publice existente in comuna  

 Dotarea serviiilor publice existente in comuna ; 

 Dotarile lucrarilor de interes public extinse pentru diversificarea serviciilor publice 

arondate spatiului rural; 

 Restaurarea cladirilor din patrimoniu si punerea in valoare a acestora; 

 Respectarea regulilor de folosire durabila a terenurilor din comuna conform 

planului de urbanism general, ca instrument de planificare spatiala. 

 

Sanatate 

 Imbunatatirea serviciilor de asistenta medicala; 

 Oferirea unor servicii medicale de calitate catre cetatenii comunei Chiliile  ; 

 Influentarea in mod sistematizat si organizat a populatiei cu privire la accesarea 

serviciilor de sanatate la o perioada regulata de timp pentru prevenirea situatiilor 

de urgenta prin sustinerea si promovarea modului de viata sanatos. 

 

Mediu 

 Prevenirea poluarii si pastrarea calitatii aerului si a solului ; 

 Informarea populatiei asupra riscurilor cauzate de deversarea apelor uzate in locuri 

neamenajate,  
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 Folosirea echilibrata a resurselor de apa si prevenirea poluarii; 

 Sustinerea si informarea practicilor de agricultura ecologica; 

 Infiintarea sistemului de epurare a apelor uzate; 

 Inlaturarea deseurilor de pe cursurile de apa si a domeniului public; 

 Organizarea mecanismelor de colectare selectiva a deseurilor; 

 Crearea unui sistem integrat de gestionare a deseurilor; 

 Acoperirea suprafetelor degradate prin plantarea arborilor pentru prevenirea 

degradarii  terenurilor. 

 Amenajarea unui parc comunal. 

 

 

 

V.2.3. Economie 

 Sprijinirea si promovarea unei industrii diversificate, mobile si capabile sa dea 

posibilitatea de implinire profesionala si materiala a locuitorilor comunei; 

 Economie productiva de venit la bugetul local; 

 Constituirea unei industrii nepoluante si durabile. 

 Infiintare puncte de colectare fructe de padure; 

 Incurajarea infiintarii de ateliere mestesugaresti ; 

 Cresterea vizibilitatii produselor autohtone ; 

 

Comert si Servicii 

 Diversificarea de servicii oferite catre cetatenii comunei Chiliile  prin marirea 

numarului societatilor comerciale; 

 Promovarea si sustinerea unor tehnici eficiente de marketing pentru atragerea 

turistilor in comuna. 
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Mediu de afaceri 

 Protejarea intreprinderilor mici care desfasoara activitati productive si participa la 

dezvoltarea zonei. 

 Infiintarea unor asociatii de producatori  si sprijinirea asociatiilor  crescatorilor de 

animale   

 

V.2.4. Turism 

 Promovarea produselor turistice cu oferte variate pentru atragerea turistilor; 

 Pregatirea prin programe speciale a practicanti de agroturism zonali; 

 Construirea de pensiuni si agropensiuni; 

 Sustinerea prin actiuni eficiente de promovare a evenimentelor locale; 

 Promovarea de masuri eficiente de marketing. 

 

V.2.5. Educatie si cultura 

Invatamant 

 Accesul neingradit de implinire individuala prin educatie; 

 Accesul la un sistem educational perfomant, flexibil si adaptat conditiilor din mediul 

rural; 

 Organizarea unei baze materiale capabile sa multumeasca nevoile legate de actul 

educational; 

 Orientarea si sprijinirea persoanelor tinere in domeniul formarii profesionale; 

 Crearea sanselor pentru reformarea persoanelor adulte. 

 

Cultura 

 Instruirea si transmiterea practicilor traditionale generatiilor viitoare; 

 Accesul transparent la sursele de informare traditionale si moderne; 

 Structura spatiilor destinate activitatilor socio-culturale in concordanta cu 

necesitatile si mijloacele moderne. 

 

 

V.2.6. Resurse Umane 
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Populatia 

 Organizarea de conditii atractive pentru tineri, atat pentru cei din comuna cat si 

pentru cei din exteriorul comunei pentru atragerea acestora in comuna;  

 Crearea de facilitati si conditii pentru familile de tineri. 

 

Piata muncii  

 Infiintarea suficienta de locuri de munca in domenii variate de activitate pentru 

satisfacerea nevoilor de trai; 

 Crearea de posibilitati pentru reconversia profesionala in sectoarele importante de 

pe piata fortei de munca. 

 

Servicii Sociale 

 Sustinerea si dezvoltarea serviciilor de asistenta sociala pentru persoanele aflate 

in dificultate (minori, persoane varstnice, persoane cu dizabilitati); 

 Intarirea legaturilor dintre Administratia Publica Locala si societatea civila pentru 

rezolvarea problemelor de interes comunitar . 

 

 

CAPITOLUL VI 

PLANUL LOCAL DE ACTIUNE PENTRU 

DEZVOLTAREA DURABILA 
 

 

VI.1. Consideratii generale 

Planul Local de Actiune – este instrument de planificare si implementare, 

contine un set de elemente pe domenii de activitate ce se aplica intr-un termen 

determinat in scopul realizarii obiectivelor generale stabilite intr-o strategie. 

           Modul de realizare al Planului Local de Actiune trebuie sa corespunda 

termenului fixat pentru realizarea Strategiei de Dezvoltare Locala.  
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Planul Local de Actiune este procesul participativ de dezvoltare a unui plan 

relativ scurt care are la baza resurse disponibile pentru a atinge obiective limitate, de 

obicei intr-o zona bine stabilita.  

 Stabilirea Planului Local de Actiune se va face in intrevale cat mai scurte, astfel 

incat tintele fixate sa tina cont de situatia macroeconomica atat la nivel national, 

regional si local cat si de parerile cetatenilor comunei. Planul local de actiune se va 

revizui la o perioada de 2 ani, dupa recomandarea specialistilor, chiar daca a fost 

proiectat pe 7 ani, pentru a preveni erorile care pot sa apara in privinta proiectiilor 

resurselor unui proiect. 

 

VI.2. Principii si conditii 

Pentru realizarea Planului Local de Actiune, Primaria comunei Chiliile, ca 

autoritate publica locala, trebuie sa-si intareasca capacitatea institutionala la toate 

nivelele de decizie si executie, aceasta presupunand atragerea si furnizarea de 

resurse financiare suficiente si mobilizarea resurselor umane, identificarea celor mai 

eficiente mecanisme de comunicare, dar si analizarea cadrului administrativ de 

alocare a responsabilitatilor. 

 Rezolvarea problemelor curente, cat si a celor de perspectiva depinde in foarte 

mare masura de gradul de competenta al conducerii administratiei publice locale. 

 Inchegarea capacitatii institutionale este un proces de durata in care 

administratia publica trebuie sa actioneze pentru schimbarea radicala a atitudinii 

functionarului public fata de accesul cetatenilor la activitatea administratiei. 

 In acest sens o principala preocupare a autoritatii publice locale a fost de 

armonizare a procedurilor administrative cu cele ale Uniunii Europene. 

 In ceea ce priveste relatia cu cetateanul, autoritatea publica locala a demarat 

un amplu proces de consultare a opiniei cetetenilor, cu privire la obiectivele strategice 

din perioada 2014 - 2020. 

 

VI.3. Obiective generale 
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Principalele obiective ale strategiei de dezvoltare locala a comunei Chiliile sunt: 

 Garantarea accesului la infrastructura (apa, distributie gaze, cai de transport) al 

populatiei si al consumatorilor economici; 

 Organizarea in conformitate cu necesitatile si standarde europene a scolilor si 

gradinitelor; 

 Optimizarea si dezvoltarea infrastructurii de transport, telecomunicatii si 

energie; 

 Protejarea mediului prin conformarea progresiva cu standardele de mediu din 

Uniunea Europeana pe care Romania va trebui sa le atinga in totalitate; 

 Optimizarea sistemului de sanatate local; 

 Optimizarea, dezvoltarea si dotarea serviciilor pentru situatii de urgenta ; 

 Garantarea conditiilor pentru crearea unor activitati rentabile in zootehnie si 

agricultura; 

 Sustinerea sectorului turistic  de agrement in special; 

 Constructia de camine sociale pentru copii si batrani; 

 Combaterea excluderii si dezechilibrelor sociale prin crearea de noi oportunitati 

investitionale. 

 Atragerea de investitii interne/externe prin parteneriat, concesionare sau alte 

forme legale, cu suprafete de teren aflate in domeniul public/privat al comunei, 

pentru a crea cat mai multe locuri de munca. 

 

VI.4. Consolidarea capacitatii institutionale a primariei 

Conditiile de baza ale unei dezvoltari social - economice rapide sunt sustinerea 

si participarea activa, respectarea legilor si onorarea obligatiilor autoritatii publice 

locale, precum si implicarea cetatenilor la luarea deciziilor in ceea ce priveste 

rezolvarea propriilor probleme.  

In acest scop autoritatea publica locala, fiind o interfata intre cetatean si 

institutiile statului, trebuie sa elaboreze si sa dezvolte un sistem de administrare bazat 

pe promovarea autonomiei locale reale si consolidarea cadrului institutional. 

Activitatea publica locala va fi orientata spre: 
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 Sprijinirea dezvoltarii comunitatii in scopul rezolvarii tuturor problemelor 

comunei; 

 Sustinerea dezvoltarii infrastructurii prioritare pentru comunitate (aprovizionarea 

cu apa, caldura,energie electrica, etc.) ; 

 Sporirea responsabilitatii persoanelor cu functii de raspundere pentru depasirea 

limitelor stabilite de cheltuieli si utilizarea neeconomica a alocatiilor bugetare; 

 Controlarea stricta a bugetului local si distribuirea lui in mod eficient; 

 Ajustarea in continuare a cheltuielilor bugetare la posibilitatile reale de 

acumulare a veniturilor la buget. 

 

Eficientizarea gestionarii mijloacelor publice, prin: 

 Organizarea licitatiilor de cumparare pentru achizitionarea de marfuri, lucrari si 

servicii pentru necesitatile institutiilor bugetare din banii publici; 

 Stoparea cresterii volumului de cheltuieli, inclusiv prin reducerea numarului de 

personal angajat in institutiile bugetare, acolo unde este cazul; 

 Reevaluarea intregului sistem de servicii publice si transmiterea unor activitati 

catre sfera privata. 

 

Consolidarea finantelor publice: 

 Asigurarea cu surse financiare a masurilor pentru satisfacerea necesitatilor 

social-economice si culturale ale populatiei, pentru dezvoltarea comunei; 

 Intreprinderea unor masuri concrete pentru acumularea veniturilor proprii si 

mentinerea echilibrului bugetar; 

 Constituirea de fonduri extrabugetare pentru sustinerea unor programe de 

interes local; 

 Sustinerea dezvoltarii antreprenoriatului ca motor de crestere a economiei de 

piata. 

 

Stabilirea si promovarea parteneriatului: 

 Sprijinirea organizatiilor nonguvernamentale; 
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 Participarea la proiecte investitionale comune cu sectorul economic in 

domeniile social, cultural si de mediu. 

 

Consolidarea managementului administratiei publice locale consta in: 

a. Dezvoltarea managementul resurselor umane 

 Preocuparea autoritatii locale pentru pregatirea continua a functionarilor publici pe 

domeniile prioritare dezvoltarii comunei. 

b. Dezvoltarea nivelului de pregatire profesionala 

 Identificarea necesitatilor si oportunitatilor de instruire; 

 Corelarea necesitatilor cu potentialul uman existent; 

 Identificarea unui sistem de training adecvat. 

 

c. Folosirea eficienta a resurselor umane 

 Identificarea regulamentului de organizare si functionare a personalului si a 

regulamentului de ordine interna; 

 Personalul trebuie sa lucreze in domenii de activitate bine definite. 

 

d. Cresterea responsabilitatii si a independentei profesionale 

 Responsabilitate functionarilor publici in conformitate cu prevederile legale; 

 Constientizarea importantei activitatii fiecarui angajat; 

 Transparenta functionarii sistemului institutional pentru fiecare angajat; 

 Acordarea de stimulente financiare in functie de eficienta si competivitatea 

activitatilor depuse. 

 

e. Schimbarea de fond a raportului dintre administratie si cetatean 

 Serviciul public orientat in folosul cetateanului; 

 Eliminarea blocajelor birocratice cu care sunt confruntati cetatenii si agentii 

economici; 



 

 

79 Strategie de Dezvoltare 2017 – 2020, Chiliile 

 Intarirea si extinderea cadrului de participare a societatii civile la procesul 

decizional; 

 Crearea unei strategii de comunicare operativa cu cetatenii; 

 Implementarea unui sistem de management al calitatii.  

 

f. Realizarea unui sistem de monitorizare a calitatii serviciilor publice 

 Administrarea eficienta a banilor publici; 

 Dezvoltarea comunei prin implementarea de proiecte cu finantare nerambursabila; 

 Cheltuirea eficienta a veniturilor. 

 

g. Dezvoltarea managementul informatiilor 

 Corelarea si integrarea bazelor de date din institutie; 

 Analizarea nevoilor in domeniul software. 

 

 

VI.5. Proiectia financiara 

 

 Planificarea strategica din punct de vedere financiar este greu de realizat 

datorita schimbarilor legislatiei. Din aceeasi cauza, bugetul local pe urmatorii 7 ani nu 

se poate exprima exact.  

 Repartizarea veniturilor arata gradul mare de dependenta fata de bugetul de 

stat si necesitatea alocarii unor sume care sa permita macar asigurarea unui buget 

minim de functionare. 
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VVII..  OOBBIIEECCTTIIVVEELLEE  DDEEZZVVOOLLTTĂĂRRIIII  CCOOMMUUNNEEII  

CCHHIILLIIIILLEE  

  2200001177  ––  22002200  

 

      

1. INFRASTRUCTURĂ TEHNICO – EDILITARĂ ŞI 

SOCIALĂ 
  

OOBBIIEECCTTIIVVEE  SSTTRRAATTEEGGIICCEE  

 

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

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

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

 Înfiinţarea / reabilitarea, dezvoltarea / extinderea şi modernizarea infrastructurii 
sportive şi de agrement conform standardelor europene ( 

 Dezvoltarea activităţilor / serviciilor aferente activităţilor tehnico-edilitare şi sociale 
la nivelul întregii comune conform standardelor europene 

 Informarea şi publicitatea pentru promovarea oportunităţilor zonei   

 Crearea unei infrastructuri integrate pentru situaţii de urgenţă 

 

2. ACTIVITĂŢI ECONOMICE LOCALE 
  

OOBBIIEECCTTIIVVEE  SSTTRRAATTEEGGIICCEE  
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 Înfiinţarea de ferme şi exploataţii agricole în vederea aplicării unor tehnologii 
performante care să conducă la realizarea de produse şi culturi specifice 
zonei, capabile să reziste concurenţei pe piaţa europeană. 

 

 Sprijinirea creării de IMM-uri şi dezvoltarea de mici unităţi economice 
nepoluante, diversificarea activităţilor de colectare, prelucrare, producţie şi 
desfacere a materiilor prime şi a produselor locale 

 

 Revigorarea unor activităţi economice şi meşteşugăreşti în cadrul unor 
unităţi  de prelucrare şi producţie nepoluante 

 

 Înfiinţarea şi dezvoltarea de unităţi şi complexe comerciale şi de prestări 
servicii 

 

 Dezvoltarea de pensiuni agroturistice acreditate, care să ofere turiştilor 
programe specifice şi pachete de servicii adecvate  

 

 

3. RESURSE SOCIO – UMANE 
  

OOBBIIEECCTTIIVVEE  SSTTRRAATTEEGGIICCEE  

  

 Menţinerea şi integrarea tinerilor în viaţa social-economică a comunei prin crearea 
de  programe de calificare/recalificare care să conducă la o absorbţie a tinerilor pe 
piaţa muncii şi să răspundă oportunităţilor de dezvoltare locală  

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

 Creşterea gradului de implicare a tinerilor în viaţa comunităţii prin dezvoltarea de 
parteneriate şi schimburi de experienţă cu ONG-uri de tineret din ţară şi din 
străinătate, active în domenii ca: social, cultural, sportive, protecţia mediului, 
educaţie civică, turism etc. 

 Servicii sociale pentru grupurile ţintă bazate pe analizarea şi identificarea corectă a 
nevoilor specifice (persoane varstnice, familii tinere, copii aflaţi in dificultate, femei 
victime ale violentei domestice) 

 Valorificarea tradiţiilor şi obiceiurilor locale (permanentizarea unor sărbători şi 
evenimente din cadrul comunităţii şi transmiterea valorilor locale) 
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4. MEDIU ŞI RESURSE NATURALE 
  

OOBBIIEECCTTIIVVEE  SSTTRRAATTEEGGIICCEE  

  

 Protejarea şi îmbunătăţirea calităţii mediului (exploatarea raţională a masei 
lemnoase, împădurirea terenurilor degradabile etc.) 

 Gestionarea durabilă a resurselor naturale (extracţia pietrei de stâncă, a sării, 
regularizarea pâraielor precum şi a torenţilor pentru protecţie, irigaţie, etc.. 

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

 Managementul  integrat al deşeurilor (sistem de colectare, sortare şi depozitare 
selectivă si ecologica a deşeurilor etc.) 

 Campanii de informare şi educare a cetăţenilor în vederea depozitării deşeurilor 
menajere şi protecţiei mediului 
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VVIIII..  PPRRIIOORRIITTĂĂŢŢII  AALLEE  DDEEZZVVOOLLTTĂĂRRIIII  CCOOMMUUNNEEII  CCHHIILLII IILLEE    

22001177––  22002200  

1. INFRASTRUCTURA TEHNICO – EDILITARĂ ŞI 

SOCIALĂ 

  

                      ÎNFIINŢAREA / REABILITAREA, DEZVOLTAREA /  EXTINDEREA ŞI  

                                                MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII TEHNICO – EDILITARE ŞI A REŢELELOR  

                                                 DE UTILITĂŢI PUBLICE LA NIVELUL ÎNTREGII COMUNE CONFORM  

                                                 STANDARDELOR EUROPENE 

 

Programe şi proiecte prioritare 

 Extinderea reţelei de alimentare cu apă în toate satele comunei  

 Înfiinţarea reţelei de canalizare pentru toate satele comunei 

 Realizare staţie de epurare şi tratarea apelor uzate 

 Reabilitarea şi modernizarea drumurilor comunale şi săteşti 

 Construirea/reabilitarea de poduri, podeţe şi punţi pietonale pe drumurile de legătură dintre satele 
comunei 

 Marcaje şi indicatoare rutiere corespunzătoare 

 Amenajarea de parcări auto şi de trotuare în centrul civic al comunei şi în zonele turistice 

 Reabilitarea reţelei de joasă tensiune şi a iluminatului public 

 Amenajarea spaţiilor de depozitare a deşeurilor menajere şi dotarea acestora cu conteinere/tomberoane 
ecologice 

 Crearea de locuri de joacă pentru copii 

 Dotare şi amenajare spaţii publice 

 Amenajare şi dotare corespunzătoare a unui spaţiu pentru piaţă/târg 

 Reabilitarea şi modernizarea  cladirilor publice ;  

 Punere la dispoziţie teren pentru amplasare de relee de telefonie mobilă 

  

                                                          ÎNFIINŢAREA / REABILITAREA, DEZVOLTAREA / EXTINDEREA                 
ŞI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII SOCIO – SANITARE LA NIVELUL 
ÎNTREGII COMUNE CONFORM STANDARDELOR EUROPENE  

Programe şi proiecte prioritare 

 Reabilitarea /modernizarea, dispensarului uman în satul de reşedinţă al comunei şi realizarea de puncte 
sanitare/de prim ajutor  în toate satele comunei 

 Înfiinţare cabinet stomatologic 
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 Înfiinţarea unui centru de zi la nivel de comună pentru copii care provin din familii cu posibilităţi materiale 
reduse 

 Farmacie umană/punct farmaceutic/farmacie mobilă în satul de reşedinţă 

 Cămin de bătrâni 

 Farmacie veterinară/punct farmaceutic în satul de reşedinţă 

 Extindere şi amenajare cimitire 

 

                                           ÎNFIINŢAREA / REABILITAREA, DEZVOLTAREA / EXTINDEREA ŞI 
MODERNIZAREA  INFRASTRUCTURII CULTURAL – EDUCATIVE LA 
NIVELUL ÎNTREGII COMUNE CONFORM STANDARDELOR EUROPENE 

Programe şi proiecte prioritare 

 Reabilitarea, modernizarea şi dotarea corespunzătoare a localurilor şcolilor şi  grădiniţelor 

 Reabilitarea căminelor culturale, dotarea corespunzătoare pentru desfăşurarea diverselor evenimente ale 
comunităţii 

 Înfiinţarea „Clubului tineretului”  

 Înfiinţarea „Clubului pensionarilor” 

 Reabilitarea bisericilor (izolaţie termică, instalaţie de încălzire, instalaţie de sonorizare)din satele comunei; 

 Reabilitarea monumentelor istorice şi de arhitectură locale  
 

 ÎNFIINŢAREA / REABILITAREA, DEZVOLTAREA / EXTINDEREA ŞI 

MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII SPORTIVE ŞI DE AGREMENT LA 

NIVELUL ÎNTREGII COMUNE CONFORM STANDARDELOR EUROPENE  

Programe şi proiecte prioritare 

 Parc de agrement Lacul Mocearu 

 Bază sportivă 

 Amenajarea şi marcarea unor trasee turistice 

 Amenajare parc comunal; 

 

                                         DEZVOLTAREA ACTIVITĂŢILOR / SERVICIILOR AFERENTE 

INFRASTRUCTURII TEHNICO – EDILITARE LA NIVELUL ÎNTREGII 

COMUNE CONFORM STANDARDELOR EUROPENE 

Programe şi proiecte prioritare 

 Înfiinţarea  si dotarea  serviciilor comunitare de utilitati publice: apa-canal, salubrizare, iluminat , transport 
local; 

 Înfiinţarea serviciului public de asistenţă socială 

 Înfiinţarea serviciului public de transport şcolar 

 

 
 

                                              INFORMAREA ŞI PUBLICITATEA PENTRU PROMOVAREA         

OPORTUNITĂŢILOR ZONEI   
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Programe şi proiecte prioritare 

 Centru de informare/consultanţă pentru oportunităţile oferite de zonă 

 Centre de acces internet în toate satele comunei 

 Actualizarea şi întreţinerea permanentă a paginei web a primăriei 

 Publicaţie locala cu apariţie lunară 

 Promovarea potenţialului comunei cu prilejul diverselor manifestări organizate la nivel judeţean şi naţional 

 

                                        CREAREA UNEI INFRASTRUCTURI INTEGRATE PENTRU SITUAŢII DE 

URGENŢĂ 

Programe şi proiecte prioritare 

 Asocierea cu comunele de pe valea pârâului Sărăţel pentru realizarea unui sistem integrat pentru situaţii 
de urgenţă 

 Procurare autospecială pentru stingerea incendiilor 

 Punct de prim-ajutor dotat cu autosanitară 

 Platforma de aterizare pentru elicopter în caz de urgenţe majore 

 Dotare serviciu pentru situatii de urgenta  

 

 

 

2. ACTIVITĂŢI ECONOMICE LOCALE 

  

                          ÎNFIINŢAREA DE FERME ŞI EXPLOATAŢII AGRICOLE ÎN VEDEREA APLICĂRII    

                                          UNOR TEHNOLOGII PERFORMANTE CARE SĂ CONDUCĂ LA REALIZAREA DE 

                                       PRODUSE ŞI CULTURI SPECIFICE ZONEI, CAPABILE SĂ REZISTE CONCURENŢEI  

                                          PE PIAŢA EUROPEANĂ. 

PROGRAME ŞI PROIECTE PRIORITARE 

 Înfiinţarea de pepiniere pentru cultura pomilor fructiferi şi a răchitei  
 Înfiinţarea de plantaţii intensive de prun autohton, măr şi păr 
 Înfiinţarea de ferme şi exploataţii agrozootehnice şi pomicole 
 Organizarea fermierilor, producătorilor agricoli şi a crescătorilor de animale în asociaţii care să permită un 

management mai bun al activităţilor desfăşurate 
 Constituirea de asociaţii de proprietari de terenuri care să poată achiziţiona şi utiliza maşini şi utilaje 

agricole pentru propriile exploataţii agricole  
 Înfiinţarea unui centru de instruire, informare, consultanţă, schimburi de experinţă pentru fermieri şi pentru 

specialişti din domeniul agricol, în vederea accesării oportunităţilor de finanţare (fonduri europene şi / sau 
guvernamentale etc.) şi a facilităţilor disponibile (subvenţii etc.) 

 Înfiinţarea unui centru pentru combaterea bolilor şi a dăunătorilor 
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Obiectivul strategic: SPRIJINIREA CREĂRII DE IMM-URI ŞI DEZVOLTAREA DE MICI  UNITĂŢI 

ECONOMICE NEPOLUANTE, DIVERSIFICAREA ACTIVITĂŢILOR DE 

COLECTARE, PRELUCRARE, PRODUCŢIE ŞI COMERCIALIZARE A 

MATERIILOR PRIME ŞI A PRODUSELOR LOCALE  

Programe şi proiecte prioritare 

 Centru de colectare a laptelui 
 Puncte  de colectare şi valorificare a  mierii de albine, fructelor, fructelor de pădure, ciupercilor, plantelor 

medicinale, etc. 
 Uscător de fructe; procesare fructe pentru obţinerea alcoolului 
 Înfiinţarea unor puncte de sacrificare a animalelor, dotate conform standardelor europene 
 IMM-uri cu specific local: debitare şi prelucrare lemn, gatere, brichetare rumeguş, concasare piatră de 

stâncă, confecţionare tuburi pentru fântâni 
 

 REVIGORAREA UNOR ACTIVITĂŢI ECONOMICE ŞI MEŞTEŞUGĂREŞTI 

TRADIŢIONALE ÎN CADRUL UNOR UNITĂŢI  DE PRELUCRARE ŞI 

PRODUCŢIE  NEPOLUANTE 

Programe şi proiecte prioritare 

 Centre meşteşugăreşti, activităţi artizanale (lemn, răchită, piatră) 

 Crearea de unităţi economice de prelucrare şi producţie (sortare, ambalare, conservare şi refrigerare 
legume şi fructe) nepoluante 

 Cresterea vizibilitatii produselor autohtone  

 

: ÎNFIINŢAREA ŞI DEZVOLTAREA DE UNITĂŢI ŞI COMPLEXE COMERCIALE 

ŞI DE PRESTĂRI SERVICII 

Programe şi proiecte prioritare 

 Complex de servicii şi mică industrie (reparaţii obiecte de uz casnic, frizerie, coafură, cismărie, croitorie, 
tricotaje, confecţionare unelte de uz gospodăresc, fierărie, tâmplărie, etc.)  

 Înfiinţarea unui magazin de tip „Economat” 
 Înfiinţarea de mici magazine (puncte comerciale) pentru desfacerea produselor de strictă necesitate în 

toate satele comunei 
 

 ÎNFIINŢAREA ŞI DEZVOLTAREA DE PENSIUNI AGROTURISTICE 

ACREDITATE, CARE SĂ OFERE TURIŞTILOR PROGRAME SPECIFICE ŞI 

PACHETE DE SERVICII ADECVATE  

Programe şi proiecte prioritare 

 Înfiinţarea de pensiuni, cabane turistice şi vânătoreşti 

 Organizarea proprietarilor de pensiuni şi de cabane în asociaţii care să permită oferirea de programe 
specifice şi pachete de servicii integrate (trasee turistice, drumeţii, ateliere meşteşugăreşti specifice, 
meniuri bazate pe produse naturale şi tradiţionale etc.) 

 Înfiinţarea şi dezvoltarea de parteneriate public-privat pentru dezvoltarea unei zone turistice 

 Elaborarea şi implementarea unor programe de marketing pentru zona turistică 
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 Înfiinţarea unei mini-staţiuni balneoclimaterice cu posibilităţi de cazare, agrement şi tratament în zona 
Budeşti 

 Concesionarea de către autoritatea locală a fondului de vânătoare administrat de Direcţia Silvică, în 
scopul valorificării vânatului 

 Centru de închirieri ATV-uri pentru turismul montan 

 

 

 

3. RESURSE SOCIO – UMANE 

 MENŢINEREA ŞI INTEGRAREA TINERILOR ÎN VIAŢA SOCIAL-

ECONOMICĂ A COMUNEI PRIN CREAREA DE ŞCOLI PROFESIONALE 

(DE ARTE ŞI MESERII), CARE SĂ DISPUNĂ DE ATELIERE ŞI DE 

PERSONAL CALIFICAT ADECVAT, CARE SĂ CONDUCĂ LA O 

ABSORBŢIE A TINERILOR PE PIAŢA MUNCII ŞI SĂ RĂSPUNDĂ 

OPORTUNITĂŢILOR DE DEZVOLTARE LOCALĂ  

Programe şi proiecte prioritare 

 Oferirea de programe de calificare în meseriile solicitate pe piaţa muncii locale (meşteşuguri, agroturism, 
pomicultură, viticultură, apicultură, creşterea animalelor, prelucrarea lemnului, etc.) 

 Organizarea de activităţi de consiliere profesională şi plasare a forţei de muncă 

 Organizarea de cursuri de recalificare/reconversie profesională 

 Acordare terenuri pentru locuinţe şi gospodării de către autoritatea publică locală 

 Organizarea de campanii, dezbateri în instituţii de învăţământ şi instituţii publice, schimburi de experienţă, 
vizite şi întâlniri de lucru  

 Înfiinţarea unui centru de resurse 
 

 DEZVOLTAREA DE ACTIVITĂŢI FORMATIVE PENTRU ASIGURAREA 

IMPLEMENTĂRII STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ 

Programe şi proiecte prioritare 

 Organizarea de cursuri de formare continuă în domeniile educaţional, cultural, sanitar, social 

 Organizarea de traininguri (instruiri, seminarii, ateliere de lucru) în domeniul managementului de proiecte 
(iniţiere, scriere, implementare, monitorizare şi evaluare) 

 

                                                          CREŞTEREA GRADULUI DE IMPLICARE A TINERILOR ÎN VIAŢA 

COMUNITĂŢII PRIN DEZVOLTAREA DE PARTENERIATE ŞI SCHIMBURI 

DE EXPERIENŢĂ CU ONG-URI DE TINERET DIN ŢARĂ ŞI DIN 

STRĂINĂTATE, ACTIVE ÎN DOMENII CA: SOCIAL, CULTURAL, 

SPORTIVE, PROTECŢIA MEDIULUI, EDUCAŢIE CIVICĂ, TURISM ETC. 

Programe şi proiecte prioritare 

 Înfiinţarea unui ONG pentru tineret şi afilierea acestuia la reţele naţionale şi internaţionale active în 
domenii ca: social, cultural, sportive, protecţia mediului, educaţie civică, turism, dezvoltare comunitară 
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 SERVICII SOCIALE PENTRU GRUPURILE ŢINTĂ BAZATE PE 

ANALIZAREA ŞI IDENTIFICAREA CORECTĂ A NEVOILOR SPECIFICE 

(PERSOANE VARSTNICE, COPII AFLATI IN DIFICULTATE, FEMEI 

VICTIME ALE VIOLENTEI DOMESTICE, COMUNITATEA ROMA) 

Programe şi proiecte prioritare 

 Servicii de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice, formarea de personal 

 Fundaţie umanitară pentru ocrotirea persoanelor aflate în dificultate 

 Programe de educaţie sanitară pe grupuri ţintă 

 Formare de asistenţi maternali 

 Înfiinţarea unei cantine sociale 

 Infiintare complex social; 

 Infiintare  centre/camine sociale    
 

 VALORIFICAREA TRADIŢIILOR ŞI OBICEIURILOR LOCALE 

PERMANENTIZAREA UNOR SĂRBĂTORI ŞI EVENIMENTE DIN CADRUL 

COMUNITĂŢII ŞI TRANSMITEREA VALORILOR LOCALE 

 

Programe şi proiecte prioritare 
 

 Stabilirea unui calendar al evenimentelor tradiţionale locale şi popularizarea acestuia  

 Permanentizarea unor evenimente şi sărbători ale comunităţii (Întâlnirea anuală a fiilor satului, Sărbătoare 
în sat – 21 mai, hramurile bisericilor şi altele) 

 

4. MEDIU ŞI RESURSE NATURALE 

  

 PROTEJAREA ŞI ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII MEDIULUI  

Programe şi proiecte prioritare 

 Lucrări de amenajare şi ameliorare silvică în zonele cu defrişări de păduri  

 Înfiinţarea de pepiniere pentru obţinerea puietului necesar împăduririi 

 Programe de informare, conştientizare şi educaţie ecologică a proprietarilor de păduri 

 Înfiinţarea unor spaţii special amenajate pentru hrănirea animalelor sălbatice 

 Programe de exploatare raţională a masei lemnoase 
 

 GESTIONAREA DURABILĂ A RESURSELOR NATURALE  

Programe şi proiecte prioritare 

 Regularizarea albiilor pâraielor prin construirea de gabioane, amenajare de diguri şi protecţii de maluri   
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 Captarea şi valorificarea surselor de apă termală 

 Amenajare torenţi şi consolidare/impadurire  terenuri degradate 
 

 VALORIFICAREA RESURSELOR LOCALE  PENTRU PRODUCEREA DE 

ENERGIE ALTERNATIVĂ  

Programe şi proiecte prioritare 

 Utilizarea deşeurilor combustibile (lemn, cauciuc, PET, carton) în producerea de energie alternativă 

 Înfiinţarea unei staţii de biogaz  

 Captarea energiei solare şi eoliene – amenajare parc fotovoltaic /eolian . 
 

 MANAGEMENTUL  INTEGRAT AL DEŞEURILOR (SISTEM DE 

COLECTARE, SORTARE ŞI DEPOZITARE SELECTIVĂ SI ECOLOGICA A 

DEŞEURILOR ETC.) 

Programe şi proiecte prioritare 

 Promovarea incurajarii , colectare, sortare şi depozitare selectivă a deşeurilor  
 

 EDUCAREA CETĂŢENILOR ÎN VEDEREA DEPOZITĂRII DEŞEURILOR 

MENAJERE ŞI PROTECŢIEI MEDIULUI 

Programe şi proiecte prioritare 

 Programe de informare, conştientizare, mediatizare şi educaţie ecologică 

 Programe de informare, conştientizare şi educaţie ecologică a proprietarilor de păduri şi terenuri agricole  
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CAPITOLUL VII 

PORTOFOLIU DE PROIECTE PRIORITARE 

PENTRU PERIOADA 2017 - 2020 

 

 

1.REABILITARE SI MODERNIZAREA  DRUMURILOR  COMUNALE SI SATESTI  

 

MANGER DE PROIECT / 

SOLICITANT   
Consiliul  Local  

VALOAREA PROIECTULUI 

(estimativ): 
Neevaluata inca 

SURSA DE FINANTARE Buget local 

Fond european pentru dezvoltare rurala 

 

ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA 

 

FONDUL EUROPEAN FEADR 

Fond European pentru Dezvoltare Rurala 

 

DOMENIU DE APLICABILITATE 

 

 

Crearea si modernizarea infrastructurii fizice de 

baza 

AUTORITATEA DE MANAGEMENT Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale 

ORGANISM INTERMEDIAR Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si 

Pescuit 

Oficiul Judetean de Plati pentru Dezvoltare Rurala 

si Pescuit 

 

LOCALIZAREA PROIECTULUI 

 

ROMANIA 

REGIUNEA PROIECTULUI 

JUDETUL 

LOCALITATEA 

 

Regiunea 2 – Sud Est 

Buzau  

Chiliile  

 

 

 

DESCRIEREA PROIECTULUI 
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OBIECTIVE Modernizarea drumurilor locale va avea efecte 

benefice asupra dezvoltarii economice viitoare a 

comunei prin conectarea diferitelor zone la 

drumurile locale, imbunatatirea legaturilor rutiere 

cu comunele invecinate si cu satele componente. 

Va deveni o zona de interes atat pentru investitori 

cat si pentru turistii care  tranziteaza comuna. 

REZULTATELE OBTINUTE - reabilitarea si consolidarea retelei de drumuri 

locale; 

- accesul populatiei la locuri de munca, servicii 

medicale, educatie, cultura, recreere; 

- consolidarea terenurilor afectate de alunecari; 

- fluidizarea transportului de marfuri cu impact 

direct asupra dezvoltarii economice echilibrate 

POTENTIALI BENEFICIARI AI 

PROIECTULUI/GRUPUL TINTA 

- locuitorii comunei Chiliile; 

- potentialii investitori; 

- participantii  la traficul rutier care tranziteaza 

comuna; 

ACTIVITATILE PROIECTULUI Realizarea studiului de fezabilitate  

Elaborarea proiectului tehnic 

Aprobarea inceperii proiectului 

Pregatirea si depunerea cererii de finantare 

Contractarea proiectului 

Organizarea licitatiilor 

Monitorizare, evaluare, control 

Auditul proiectului 

DURATA PROIECTULUI 36 luni 

JUSTIFICAREA NECESITATII 

IMPLEMENTARII PROIECTULUI 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de 

Dezvoltare Locala. 

De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice 

realizate in procesul de elaborare a strategiei de 

dezvoltare locala, a fost remarcata importanta 

unanim exprimata a locuitorilor comunei. 
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2. REALIZAREA /MODERNIZAREA  TROTUARELOR IN COMUNA 

 

MANGER DE PROIECT / 

SOLICITANT   
Consiliul  Local  

 

VALOAREA PROIECTULUI 

(estimativ): 

 

Neevaluata inca 

 

SURSA DE FINANTARE Buget local 

Fond european pentru dezvoltare rurala 

 

ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA 

 

FONDUL EUROPEAN FEADR 

Fond European pentru Dezvoltare Rurala 

 

DOMENIU DE APLICABILITATE 

 

 

Crearea si modernizarea infrastructurii fizice de 

baza 

 

AUTORITATEA DE MANAGEMENT 

 

 

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale 

ORGANISM INTERMEDIAR Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si 

Pescuit 

Oficiul Judetean de Plati pentru Dezvoltare Rurala 

si Pescuit 

 

LOCALIZAREA PROIECTULUI 

 

 

ROMANIA 

REGIUNEA PROIECTULUI 

JUDETUL 

LOCALITATEA 

 

 

Regiunea  – Sud Est  

Buzau  

Chiliile 

 

 

 

 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

 

OBIECTIVE Prin realizarea acestui proiect se urmareste 

imbunatatirea accesului populatiei si agentilor 
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economici la infrastructura de baza. 

REZULTATELE OBTINUTE - reabilitarea si consolidarea retelei de drumuri 

locale; 

- investitii noi in dezvoltarea comunei. 

POTENTIALI BENEFICIARI AI 

PROIECTULUI/GRUPUL TINTA 

- locuitorii comunei Chiliile; 

- potentiali investitori; 

- participantii  la traficul rutier care tranziteaza 

comuna; 

ACTIVITATILE PROIECTULUI Realizarea studiului de fezabilitate  

Elaborarea proiectului tehnic 

Aprobarea inceperii proiectului 

Pregatirea si depunerea cererii de finantare 

Contractarea proiectului 

Organizarea licitatiilor 

Monitorizare, evaluare, control 

Auditul proiectului 

DURATA PROIECTULUI 24 luni 

JUSTIFICAREA NECESITATII 

IMPLEMENTARII PROIECTULUI 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de 

Dezvoltare Locala. 

De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice 

realizate in procesul de elaborare a strategiei de 

dezvoltare locala, a fost remarcata importanta 

unanim exprimata a locuitorilor comunei. 
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3. EXTINDEREA SI REABILITAREA  RETELEI DE ALIMENTARE CU APA POTABILA 

 

MANGER DE PROIECT / 

SOLICITANT   
Consiliul  Local  

 

VALOAREA PROIECTULUI 

(estimativ): 

 

Neevaluata inca 

 

SURSA DE FINANTARE Buget local 

Fond european pentru dezvoltare rurala 

 

ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA 

 

FONDUL EUROPEAN FEADR 

Fond European pentru Dezvoltare Rurala 

 

DOMENIU DE APLICABILITATE 

 

 

Crearea si modernizarea infrastructurii fizice de 

baza 

 

AUTORITATEA DE MANAGEMENT 

 

 

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale 

ORGANISM INTERMEDIAR Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si 

Pescuit 

Oficiul Judetean de Plati pentru Dezvoltare Rurala 

si Pescuit 

 

LOCALIZAREA PROIECTULUI 

 

 

ROMANIA 

REGIUNEA PROIECTULUI 

JUDETUL 

LOCALITATEA 

 

 

Regiunea – Sud Est 

Buzau  

Chiliile 

 

 

 

 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

 

 

 

 

Realizarea retelei de apa urmareste sa atinga 

urmatoarele obiective: 

- acoperirea necesarului de apa pentru noile 
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OBIECTIVE locuinte cuprinse in intravilan; 

- utilizarea eficienta a resurselor de apa; 

- asigurarea serviciilor de apa la tarife accesibile; 

- asigurarea calitatii corespunzatoare a apei 

potabile in toata comuna; 

Realizarea retelei de alimentare cu apa potabila 

are ca obiectiv identificarea si realizarea unei 

solutii alternative de alimentare cu apa, precum 

forajele de mare adancime. 

REZULTATELE OBTINUTE - accesul populatiei la infrastructura edilitara; 

- scaderea factorilor de risc pentru sanatatea 

populatiei; 

- imbunatatirea conditiilor de viata a locuitorilor; 

POTENTIALI BENEFICIARI AI 

PROIECTULUI/GRUPUL TINTA 

- locuitorii comunei Chiliile; 

- potentiali investitori; 

- potentiali turisti; 

ACTIVITATILE PROIECTULUI Realizarea studiului de fezabilitate  

Elaborarea proiectului tehnic 

Aprobarea inceperii proiectului 

Pregatirea si depunerea cererii de finantare 

Contractarea proiectului 

Organizarea licitatiilor 

Monitorizare, evaluare, control 

Auditul proiectului 

DURATA PROIECTULUI 24 luni 

JUSTIFICAREA NECESITATII 

IMPLEMENTARII PROIECTULUI 

Stimularea cooperarii intre autoritatile locale si 

imbunatatirea capacitatii acestora de a atrage 

credite pentru investitii. 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de 

Dezvoltare Locala. 

De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice 

realizate in procesul de elaborare a strategiei de 

dezvoltare locala, a fost remarcata importanta 

unanim exprimata a locuitorilor comunei. 
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4. REALIZAREA RETELEI DE CANALIZARE SI A STATIEI DE EPURARE 

 

MANGER DE PROIECT / 

SOLICITANT   
Consiliul  Local  

 

VALOAREA PROIECTULUI 

(estimativ): 

 

Neevaluata inca 

 

SURSA DE FINANTARE Buget local 

Fond european pentru dezvoltare rurala 

 

ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA 

 

FONDUL EUROPEAN FEADR 

Fond European pentru Dezvoltare Rurala 

 

DOMENIU DE APLICABILITATE 

 

 

Crearea si modernizarea infrastructurii fizice de 

baza 

 

AUTORITATEA DE MANAGEMENT 

 

 

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale 

ORGANISM INTERMEDIAR Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si 

Pescuit 

Oficiul Judetean de Plati pentru Dezvoltare Rurala 

si Pescuit 

 

LOCALIZAREA PROIECTULUI 

 

 

ROMANIA 

REGIUNEA PROIECTULUI 

JUDETUL 

LOCALITATEA 

 

 

Regiunea – Sud Est 

Buzau  

Chiliile 

 

 

 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

 

 

 

 

Realizarea sistemului de canalizare va avea 

efecte benefice asupra dezvoltarii economice a 

zonei prin crearea de noi locuri de munca, care 
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OBIECTIVE 

vor stabiliza forta de munca in zona si vor creste 

calificarea acesteia. Vor fi revigorate domenii ca 

proiectarea si constructiile. 

Zona va deveni mai atractiva pentru investitori, iar 

activitatea acestora va genera venituri 

suplimentare la bugetul local. Proiectul va avea 

impact economic si social direct asupra 

comunitatii prin existenta unor resurse financiare 

pentru finantarea si dezvoltarea unor activitati in 

domeniul sanatatii, invatamantului, culturii. 

Personalul solicitantului se va califica si 

experimenta in derularea unor proiecte cu 

finantare externa si vor fi capabili de atragerea si 

derularea ulterioara a altor proiecte similare. Prin 

aplicarea proiectului de realizare a statiei de 

epurare se vor atinge obiectivele: 

- imbunatatirea infrastructurii de mediu; 

- stabilirea si mentinerea unui program de politici 

de evacuare a namolului/biomasei; 

- stabilirea si mentinerea unui program de 

reducere a infiltratiilor apelor uzate din canalizare; 

 

 

REZULTATELE OBTINUTE 

Realizarea retelei de canalizare va avea 

urmatoarele rezultate: 

- accesul populatiei la infrastructura edilitara; 

- scaderea factorilor de risc pentru sanatatea 

populatiei; 

- imbunatatirea conditiilor de viata a locuitorilor 

comunei; 

- scaderea factorului de poluare; 

- reducerea efectelor unor riscuri naturale; 

Lucrarile de realizare a statiei de epurare vor avea 

urmatoarele efecte: 

- racordarea tuturor zonelor din comuna la 

sistemul de canalizare pentru o tratare 

corespunzatoare; 

- imbunatatirea calitatii apei conform ultimelor 

standarde europene; 

- namolul rezultat, in cazul in care va fi 

corespunzator, in urma procesului de tratare va fi 

utilizat in agricultura. 

POTENTIALI BENEFICIARI AI 

PROIECTULUI/GRUPUL TINTA 

- locuitorii comunei Chiliile; 

- potentiali investitori; 

- potentiali turisti; 
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ACTIVITATILE PROIECTULUI Realizarea studiului de fezabilitate  

Elaborarea proiectului tehnic 

Aprobarea inceperii proiectului 

Pregatirea si depunerea cererii de finantare 

Contractarea proiectului 

Organizarea licitatiilor 

Monitorizare, evaluare, control 

Auditul proiectului 

DURATA PROIECTULUI 36 luni 

JUSTIFICAREA NECESITATII 

IMPLEMENTARII PROIECTULUI 

Stimularea cooperarii intre autoritatile locale si 

imbunatatirea capacitatii acestora de a atrage 

credite pentru investitii. 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de 

Dezvoltare Locala. 

De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice 

realizate in procesul de elaborare a strategiei de 

dezvoltare locala, a fost remarcata importanta 

unanim exprimata a locuitorilor comunei. 
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5. REALIZAREA RETELEI ALIMENTARE SI DISTRIBUTIE CU GAZ METAN 

 

MANGER DE PROIECT / 

SOLICITANT   
Consiliul  Local  

 

VALOAREA PROIECTULUI 

(estimativ): 

 

Neevaluata inca 

 

SURSA DE FINANTARE Buget local 

Fond european pentru dezvoltare rurala 

ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA 

 

FONDUL EUROPEAN FEADR 

Fond European pentru Dezvoltare Rurala 

 

DOMENIU DE APLICABILITATE 

 

 

Crearea si modernizarea infrastructurii fizice de 

baza 

 

AUTORITATEA DE MANAGEMENT 

 

 

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale 

ORGANISM INTERMEDIAR Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si 

Pescuit 

Oficiul Judetean de Plati pentru Dezvoltare Rurala 

si Pescuit 

LOCALIZAREA PROIECTULUI 

 

 

ROMANIA 

REGIUNEA PROIECTULUI 

JUDETUL 

LOCALITATEA 

 

 

Regiunea  – Sud Est 

Buzau  

Chiliile 

 

 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

 

 

 

 

OBIECTIVE 

Realizarea retelei de alimentare si distributie cu 

gaze naturale va avea efecte benefice asupra 

dezvoltarii economice a zonei prin crearea de noi 

locuri de munca, care vor stabiliza forta de munca 

in zona si vor creste calificarea acesteia.  

Zona va deveni mai atractiva pentru investitori, iar 

activitatea acestora va genera venituri 
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suplimentare la bugetul local. Proiectul va avea 

impact economic si social direct asupra 

comunitatii prin existenta unor resurse financiare 

pentru finantarea si dezvoltarea unor activitati 

industriale. Personalul solicitantului se va califica 

si experimenta in derularea unor proiecte cu 

finantare externa si vor fi capabili de atragerea si 

derularea ulterioara a altor proiecte similare.  

 

 

REZULTATELE OBTINUTE 

Realizarea retelei alimentare si distributie cu gaze 

naturale va avea urmatoarele rezultate: 

- accesul populatiei la infrastructura edilitara; 

- imbunatatirea conditiilor de viata a locuitorilor 

comunei; 

- scaderea factorului de poluare; 

- racordarea tuturor zonelor din comuna la 

sistemul de alimentare cu gaz ; 

POTENTIALI BENEFICIARI AI 

PROIECTULUI/GRUPUL TINTA 

- locuitorii comunei Chiliile; 

- potentiali investitori; 

ACTIVITATILE PROIECTULUI Realizarea studiului de fezabilitate  

Elaborarea proiectului tehnic 

Aprobarea inceperii proiectului 

Pregatirea si depunerea cererii de finantare 

Contractarea proiectului 

Organizarea licitatiilor 

Monitorizare, evaluare, control 

Auditul proiectului 

DURATA PROIECTULUI 36 luni 

JUSTIFICAREA NECESITATII 

IMPLEMENTARII PROIECTULUI 

Stimularea cooperarii intre autoritatile locale si 

imbunatatirea capacitatii acestora de a atrage 

credite pentru investitii. 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de 

Dezvoltare Locala. 

De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice 

realizate in procesul de elaborare a strategiei de 

dezvoltare locala, a fost remarcata importanta 

unanim exprimata a locuitorilor comunei. 
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6. REABILITAREA SI MODERNIZAREA SCOLILOR 

DIN COMUNA CHILIILE 

 

MANGER DE PROIECT / 

SOLICITANT   
Consiliul  Local  

 

VALOAREA PROIECTULUI 

(estimativ): 

 

Neevaluata inca 

 

SURSA DE FINANTARE Buget local 

Fond european pentru dezvoltare rurala 

 

ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA 

 

FONDUL EUROPEAN FEADR 

Fond European pentru Dezvoltare Rurala 

 

DOMENIU DE APLICABILITATE 

 

 

Crearea si dezvoltarea serviciilor de baza pentru 

populatia rurala 

 

AUTORITATEA DE MANAGEMENT 

 

 

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale 

ORGANISM INTERMEDIAR Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si 

Pescuit 

Oficiul Judetean de Plati pentru Dezvoltare Rurala 

si Pescuit 

 

LOCALIZAREA PROIECTULUI 

 

 

ROMANIA 

REGIUNEA PROIECTULUI 

JUDETUL 

LOCALITATEA 

 

 

Regiunea – Sud Est 

Buzau  

Chiliile 

 

 

 

 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

 

 Obiectivele proiectului de reabilitare, extindere si 



 

 

102 Strategie de Dezvoltare 2017 – 2020, Chiliile 

 

 

OBIECTIVE 

modernizare a scolilor din comuna Chiliile sunt: 

- Imbunatatirea conditiilor de instruire, 

-  cresterea gradului de sanatate a populatiei 

scolare 

- Infiintare campus scolar 

-  sprijinirea incluziunii sociale prin modernizarea 

infrastructurii aferente acestor servicii. 

 

REZULTATELE OBTINUTE 

 

Scoli in comuna Chiliile la standarde europene 

POTENTIALI BENEFICIARI AI 

PROIECTULUI/GRUPUL TINTA 

- locuitorii comunei Chiliile; 

- elevii comunei Chiliile; 

- cadrele didactice din comuna Chiliile 

ACTIVITATILE PROIECTULUI Realizarea studiului de fezabilitate  

Elaborarea proiectului tehnic 

Aprobarea inceperii proiectului 

Pregatirea si depunerea cererii de finantare 

Contractarea proiectului 

Organizarea licitatiilor 

Monitorizare, evaluare, control 

Auditul proiectului 

DURATA PROIECTULUI 24 luni 

JUSTIFICAREA NECESITATII 

IMPLEMENTARII PROIECTULUI 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de 

Dezvoltare Locala. 

De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice 

realizate in procesul de elaborare a strategiei de 

dezvoltare locala, a fost remarcata importanta 

unanim exprimata a locuitorilor comunei. 
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7. REABILITAREA SI MODERNIZAREA GRADINITEI DIN COMUNA CHILIILE 

 

MANGER DE PROIECT / 

SOLICITANT   
Consiliul  Local  

 

VALOAREA PROIECTULUI 

(estimativ): 

 

Neevaluata inca 

 

SURSA DE FINANTARE Buget local 

Fond european pentru dezvoltare rurala 

 

ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA 

 

FONDUL EUROPEAN FEADR 

Fond European pentru Dezvoltare Rurala 

 

DOMENIU DE APLICABILITATE 

 

 

Crearea si dezvoltarea serviciilor de baza pentru 

populatia rurala 

 

AUTORITATEA DE MANAGEMENT 

 

 

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale 

ORGANISM INTERMEDIAR Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si 

Pescuit 

Oficiul Judetean de Plati pentru Dezvoltare Rurala 

si Pescuit 

 

LOCALIZAREA PROIECTULUI 

 

 

ROMANIA 

REGIUNEA PROIECTULUI 

JUDETUL 

LOCALITATEA 

 

 

Regiunea  – Sud Est 

Buzau  

Chiliile 

 

 

 

 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

 

 

OBIECTIVE 

Obiectivele proiectului de reabilitare si 

modernizare a gradinitei din comuna Chiliile sunt: 
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 - Imbunatatirea conditiilor de instruire, 

-  cresterea gradului de sanatate a populatiei 

scolare 

-  sprijinirea incluziunii sociale prin modernizarea 

infrastructurii aferente acestor servicii. 

 

REZULTATELE OBTINUTE 

Reabilitarea si modernizarea gradinitelor din 

comuna Chiliile  

POTENTIALI BENEFICIARI AI 

PROIECTULUI/GRUPUL TINTA 

- locuitorii comunei Chiliile; 

- copiii comunei Chiliile; 

- cadrele didactice din comuna Chiliile 

ACTIVITATILE PROIECTULUI Realizarea studiului de fezabilitate  

Elaborarea proiectului tehnic 

Aprobarea inceperii proiectului 

Pregatirea si depunerea cererii de finantare 

Contractarea proiectului 

Organizarea licitatiilor 

Monitorizare, evaluare, control 

Auditul proiectului 

DURATA PROIECTULUI 12 luni 

JUSTIFICAREA NECESITATII 

IMPLEMENTARII PROIECTULUI 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de 

Dezvoltare Locala. 

De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice 

realizate in procesul de elaborare a strategiei de 

dezvoltare locala, a fost remarcata importanta 

unanim exprimata a locuitorilor comunei. 
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8. INFIINTAREA   UNEI FARMACII 

 

MANGER DE PROIECT / 

SOLICITANT   
Consiliul  Local  

 

VALOAREA PROIECTULUI 

(estimativ): 

 

Neevaluata inca 

 

SURSA DE FINANTARE Buget local 

Fond european pentru dezvoltare rurala 

 

ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA 

 

FONDUL EUROPEAN FEADR 

Fond European pentru Dezvoltare Rurala 

 

DOMENIU DE APLICABILITATE 

 

 

Crearea si dezvoltarea serviciilor de baza pentru 

populatia rurala 

 

AUTORITATEA DE MANAGEMENT 

 

 

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale 

ORGANISM INTERMEDIAR Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si 

Pescuit 

Oficiul Judetean de Plati pentru Dezvoltare Rurala 

si Pescuit 

 

LOCALIZAREA PROIECTULUI 

 

 

ROMANIA 

REGIUNEA PROIECTULUI 

JUDETUL 

LOCALITATEA 

 

 

Regiunea  – Sud Est 

Buzau  

Cislau 

 

 

 

 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

 

 

OBIECTIVE 

Asigurarea conditiilor necesare desfasurarii 

eficiente a actului medical 
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REZULTATELE OBTINUTE 

- modernizarea si dotarea corespunzatoare a 

dispensarului uman din comuna Chiliile 

 - prin construirea si dotarea corespunzatoare a 

dispensarului uman se urmareste deservirea 

cetatenilor comunei Chiliile 

POTENTIALI BENEFICIARI AI 

PROIECTULUI/GRUPUL TINTA 

- locuitorii comunei Chiliile; 

ACTIVITATILE PROIECTULUI Realizarea studiului de fezabilitate  

Elaborarea proiectului tehnic 

Aprobarea inceperii proiectului 

Pregatirea si depunerea cererii de finantare 

Contractarea proiectului 

Organizarea licitatiilor 

Monitorizare, evaluare, control 

Auditul proiectului 

DURATA PROIECTULUI 12 luni 

JUSTIFICAREA NECESITATII 

IMPLEMENTARII PROIECTULUI 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de 

Dezvoltare Locala. 

De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice 

realizate in procesul de elaborare a strategiei de 

dezvoltare locala, a fost remarcata importanta 

unanim exprimata a locuitorilor comunei. 
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9. CONSTRUCTIE SALA SPORT SI AMENAJARE BAZA SPORTIVA 

 

MANGER DE PROIECT / 

SOLICITANT   
Consiliul  Local  

 

VALOAREA PROIECTULUI 

(estimativ): 

 

Neevaluata inca 

 

SURSA DE FINANTARE Buget local 

Fond european pentru dezvoltare rurala 

 

ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA 

 

FONDUL EUROPEAN FEADR 

Fond European pentru Dezvoltare Rurala 

 

DOMENIU DE APLICABILITATE 

 

 

Crearea si dezvoltarea serviciilor de baza pentru 

populatia rurala 

 

AUTORITATEA DE MANAGEMENT 

 

 

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale 

ORGANISM INTERMEDIAR Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si 

Pescuit 

Oficiul Judetean de Plati pentru Dezvoltare Rurala 

si Pescuit 

 

LOCALIZAREA PROIECTULUI 

 

 

ROMANIA 

REGIUNEA PROIECTULUI 

JUDETUL 

LOCALITATEA 

 

 

Regiunea – Sud Est 

Buzau  

Chiliile 

 

 

 

 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

 

 

OBIECTIVE 

 

Realizarea de constructii noi pentru sala de sport 
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REZULTATELE OBTINUTE 

 

Desfasurarea activitatilor sportive ale tinerilor in 

conditiile optime de confort si siguranta. 

POTENTIALI BENEFICIARI AI 

PROIECTULUI/GRUPUL TINTA 

- locuitorii comunei Chiliile; 

- tinerii comunei Chiliile; 

ACTIVITATILE PROIECTULUI Realizarea studiului de fezabilitate  

Elaborarea proiectului tehnic 

Aprobarea inceperii proiectului 

Pregatirea si depunerea cererii de finantare 

Contractarea proiectului 

Organizarea licitatiilor 

Monitorizare, evaluare, control 

Auditul proiectului 

DURATA PROIECTULUI 24 luni 

JUSTIFICAREA NECESITATII 

IMPLEMENTARII PROIECTULUI 

Proiectul este necesar pentru ca in comuna nu 

exista o sala de sport. 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de 

Dezvoltare Locala. 

De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice 

realizate in procesul de elaborare a strategiei de 

dezvoltare locala, a fost remarcata importanta 

unanim exprimata a locuitorilor comunei. 

 



 

 

109 Strategie de Dezvoltare 2017 – 2020, Chiliile 

 

 

10. REABILITAREA, MODERNIZAREA  CAMINELOR CULTURALE 

 DIN COMUNA CHILIILE 

 

MANGER DE PROIECT / 

SOLICITANT   
Consiliul  Local  

 

VALOAREA PROIECTULUI 

(estimativ): 

 

Neevaluata inca 

 

SURSA DE FINANTARE Buget local 

Fond european pentru dezvoltare rurala 

 

ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA 

 

FONDUL EUROPEAN FEADR 

Fond European pentru Dezvoltare Rurala 

 

DOMENIU DE APLICABILITATE 

 

 

Crearea si dezvoltarea serviciilor de baza pentru 

populatia rurala 

 

AUTORITATEA DE MANAGEMENT 

 

 

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale 

ORGANISM INTERMEDIAR Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si 

Pescuit 

Oficiul Judetean de Plati pentru Dezvoltare Rurala 

si Pescuit 

 

LOCALIZAREA PROIECTULUI 

 

 

ROMANIA 

REGIUNEA PROIECTULUI 

JUDETUL 

LOCALITATEA 

 

 

Regiunea  – Sud Est 

Buzau  

Chiliile 

 

 

 

 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

 

 Obiectivele proiectului de reabilitare si extindere a 
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OBIECTIVE 

caminului cultural din comuna Chiliile sunt: 

- imbunatatirea conditiilor de viata a locuitorilor 

comunei; 

- revigorarea mediului cultural; 

- cresterea consumului de cultura in randul fiilor 

satului; 

- pastrarea si perpetuarea datinilor si obiceiurilor 

traditionale. 

 

REZULTATELE OBTINUTE 

Reabilitarea  modernizarea si extinderea 

caminelor culturale din comuna Chiliile 

POTENTIALI BENEFICIARI AI 

PROIECTULUI/GRUPUL TINTA 

- locuitorii comunei Chiliile; 

- tinerii comunei Chiliile; 

- potentiali turisti; 

ACTIVITATILE PROIECTULUI Realizarea studiului de fezabilitate  

Elaborarea proiectului tehnic 

Aprobarea inceperii proiectului 

Pregatirea si depunerea cererii de finantare 

Contractarea proiectului 

Organizarea licitatiilor 

Monitorizare, evaluare, control 

Auditul proiectului 

DURATA PROIECTULUI 12 luni 

JUSTIFICAREA NECESITATII 

IMPLEMENTARII PROIECTULUI 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de 

Dezvoltare Locala. 

De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice 

realizate in procesul de elaborare a strategiei de 

dezvoltare locala, a fost remarcata importanta 

unanim exprimata a locuitorilor comunei. 
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11. MODERNIZAREA SI REABILITAREA 

 RETELEI DE ILUMINAT PUBLIC DIN COMUNA 

 

MANGER DE PROIECT / 

SOLICITANT   
Consiliul  Local  

 

VALOAREA PROIECTULUI 

(estimativ): 

 

Neevaluata inca 

 

SURSA DE FINANTARE Buget local 

Fond european pentru dezvoltare rurala 

 

ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA 

 

FONDUL EUROPEAN FEADR 

Fond European pentru Dezvoltare Rurala 

 

DOMENIU DE APLICABILITATE 

 

 

Crearea si modernizarea infrastructurii fizice de 

baza 

 

AUTORITATEA DE MANAGEMENT 

 

 

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale 

ORGANISM INTERMEDIAR Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si 

Pescuit 

Oficiul Judetean de Plati pentru Dezvoltare Rurala 

si Pescuit 

 

LOCALIZAREA PROIECTULUI 

 

 

ROMANIA 

REGIUNEA PROIECTULUI 

JUDETUL 

LOCALITATEA 

 

 

Regiunea – Sud Est 

Buzau  

Chiliile  

 

 

 

 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

 

 

 

- crearea de conditii moderne pentru alimentarea 

cu energie electrica; 
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OBIECTIVE 

- optimizare consum de energie in paralel cu 

imbunatatirea calitatii iluminatului 

REZULTATELE OBTINUTE - accesul populatiei la infrastructura edilitara; 

- optimizare consum de energie in paralel cu 

imbunatatirea calitatii iluminatului; 

- imbunatatirea conditiilor de viata a locuitorilor; 

POTENTIALI BENEFICIARI AI 

PROIECTULUI/GRUPUL TINTA 

- locuitorii comunei Chiliile; 

- potentiali investitori; 

ACTIVITATILE PROIECTULUI Realizarea studiului de fezabilitate  

Elaborarea proiectului tehnic 

Aprobarea inceperii proiectului 

Pregatirea si depunerea cererii de finantare 

Contractarea proiectului 

Organizarea licitatiilor 

Monitorizare, evaluare, control 

Auditul proiectului 

DURATA PROIECTULUI 12 luni 

JUSTIFICAREA NECESITATII 

IMPLEMENTARII PROIECTULUI 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de 

Dezvoltare Locala. 

De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice 

realizate in procesul de elaborare a strategiei de 

dezvoltare locala, a fost remarcata importanta 

unanim exprimata a locuitorilor comunei. 
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13. AMENAJAREA SI DOTAREA UNUI SPATIU DE JOACA PENTRU COPII 

 

MANGER DE PROIECT / 

SOLICITANT   
Consiliul  Local  

 

VALOAREA PROIECTULUI 

(estimativ): 

 

Neevaluata inca 

 

SURSA DE FINANTARE Buget local 

Fond european pentru dezvoltare rurala 

 

ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA 

 

FONDUL EUROPEAN FEADR 

Fond European pentru Dezvoltare Rurala 

 

DOMENIU DE APLICABILITATE 

 

 

Crearea si dezvoltarea serviciilor de baza pentru 

populatia rurala 

 

AUTORITATEA DE MANAGEMENT 

 

 

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale 

ORGANISM INTERMEDIAR Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si 

Pescuit 

Oficiul Judetean de Plati pentru Dezvoltare Rurala 

si Pescuit 

 

LOCALIZAREA PROIECTULUI 

 

 

ROMANIA 

REGIUNEA PROIECTULUI 

JUDETUL 

LOCALITATEA 

 

 

Regiunea – Sud Est 

Buzau  

Chiliile 

 

 

 

 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

 

 

OBIECTIVE 

Prin amenajarea si dotarea unui spatiu de joaca 

destinat celor mici, se urmareste crearea unui 

cadru prietenos, familiar, dorit si iubit, care 



 

 

114 Strategie de Dezvoltare 2017 – 2020, Chiliile 

stimuleaza imaginatia si creativitatea. Un loc in 

care obiectele de joaca in forma de animale, 

pictate in culori vii, o lume a frumosului care ii 

intampina, stimuland si educand simtul artistic al 

copiilor. 

Prin implementarea acestui proiect, autoritatea 

publica locala se asteapta sa atraga atentia celor 

cu putere economica pentru a demara proiecte de 

mai mare amploare in comunitate. 

 

REZULTATELE OBTINUTE 

- acces la centru de joaca a tuturor copiilor 

comunei; 

- stimularea implicarii parintilor in educatia copiilor; 

- desfasurarea numeroaselor activitati artistice, 

festive (sarbatorirea zilelor de nastere ale copiilor) 

educative si sportive pentru si impreuna cu copii, 

POTENTIALI BENEFICIARI AI 

PROIECTULUI/GRUPUL TINTA 

- copiii comunei Chiliile; 

ACTIVITATILE PROIECTULUI Realizarea studiului de fezabilitate  

Elaborarea proiectului tehnic 

Aprobarea inceperii proiectului 

Pregatirea si depunerea cererii de finantare 

Contractarea proiectului 

Organizarea licitatiilor 

Monitorizare, evaluare, control 

Auditul proiectului 

DURATA PROIECTULUI 12 luni 

JUSTIFICAREA NECESITATII 

IMPLEMENTARII PROIECTULUI 

Implementarea acestui proiect este necesara 

pentru contributia la dezvoltarea copiilor comunei 

intr-un mediu cat mai favorabil acestora. 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de 

Dezvoltare Locala. 

De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice 

realizate in procesul de elaborare a strategiei de 

dezvoltare locala, a fost remarcata importanta 

unanim exprimata a locuitorilor comunei. 
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14. AMENAJAREA UNUI PARC COMUNAL 

 

MANGER DE PROIECT / 

SOLICITANT   
Consiliul  Local  

 

VALOAREA PROIECTULUI 

(estimativ): 

 

Neevaluata inca 

 

SURSA DE FINANTARE Buget local 

Fond european pentru dezvoltare rurala 

 

ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA 

 

FONDUL EUROPEAN FEADR 

Fond European pentru Dezvoltare Rurala 

 

DOMENIU DE APLICABILITATE 

 

 

Crearea si dezvoltarea serviciilor de baza pentru 

populatia rurala 

 

AUTORITATEA DE MANAGEMENT 

 

 

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale 

ORGANISM INTERMEDIAR Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si 

Pescuit 

Oficiul Judetean de Plati pentru Dezvoltare Rurala 

si Pescuit 

 

LOCALIZAREA PROIECTULUI 

 

 

ROMANIA 

REGIUNEA PROIECTULUI 

JUDETUL 

LOCALITATEA 

 

 

Regiunea  – Sud Est 

Buzau  

Chiliile 

 

 

 

 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

 

 

OBIECTIVE 

Prin amenajarea si dotarea unui parc comunal, se 

urmareste dezvoltarea şi modernizarea spaţiilor 
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verzi din localitate, precum si imbunatatirea 

factorilor de mediu si a calitatii vietii in localitate. 

 

REZULTATELE OBTINUTE 

- imbunatatirea factorilor de mediu 

- imbunatatirea imaginii comunei; 

- cresterea gradului de satisfactie a cetatenilor 

comunei. 

POTENTIALI BENEFICIARI AI 

PROIECTULUI/GRUPUL TINTA 

- toti locuitorii comunei Chiliile; 

ACTIVITATILE PROIECTULUI Realizarea studiului de fezabilitate  

Elaborarea proiectului tehnic 

Aprobarea inceperii proiectului 

Pregatirea si depunerea cererii de finantare 

Contractarea proiectului 

Organizarea licitatiilor 

Monitorizare, evaluare, control 

Auditul proiectului 

DURATA PROIECTULUI 12 luni 

JUSTIFICAREA NECESITATII 

IMPLEMENTARII PROIECTULUI 

Implementarea acestui proiect este necesara 

pentru imbunatatirea conditiilor de viata a 

locuitorilor comunei Chiliile 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de 

Dezvoltare Locala. 

De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice 

realizate in procesul de elaborare a strategiei de 

dezvoltare locala, a fost remarcata importanta 

unanim exprimata a locuitorilor comunei. 
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15. IMBUNATATIRI FUNCIARE IN VEDEREA AMENAJARII PAJISTILOR NECESARE 

ASIGURARII HRANEI ANIMALELOR 

 

MANGER DE PROIECT / 

SOLICITANT   
Consiliul  Local  

 

VALOAREA PROIECTULUI 

(estimativ): 

 

Neevaluata inca 

 

SURSA DE FINANTARE Buget local 

Fond european pentru dezvoltare rurala 

 

ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA 

 

FONDUL EUROPEAN FEADR 

Fond European pentru Dezvoltare Rurala 

 

DOMENIU DE APLICABILITATE 

 

 

Comasarea terenurilor agricole si forestiere 

 

AUTORITATEA DE MANAGEMENT 

 

 

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale 

ORGANISM INTERMEDIAR Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si 

Pescuit 

Oficiul Judetean de Plati pentru Dezvoltare Rurala 

si Pescuit 

 

LOCALIZAREA PROIECTULUI 

 

 

ROMANIA 

REGIUNEA PROIECTULUI 

JUDETUL 

LOCALITATEA 

 

 

Regiunea – Sud Est 

Buzau  

Chiliile 

 

 

 

 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

 

 Amenajarile de imbunatatiri funciare sunt lucrari 
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OBIECTIVE de constructii complexe si pedoameliorative care 

au drept scop sa promoveze dezvoltarea durabila 

a agriculturii din zonele rurale. 

 

REZULTATELE OBTINUTE 

- prin aplicarea irigatiilor concomitent cu alte 

masuri agrotehnice, productiile agricole se 

dubleaza, ceea ce conduce la o crestere 

semnificativa a acestora; 

- prin amenajarile de indiguire, desecare-drenaj si 

combatere a eroziunii solului, se redau circuitului 

agricol importante suprafete de teren, efectul fiind 

cresterea suprafetei arabile; 

POTENTIALI BENEFICIARI AI 

PROIECTULUI/GRUPUL TINTA 

- locuitorii comunei Chiliile; 

- potentialii investitori, 

ACTIVITATILE PROIECTULUI Realizarea studiului de fezabilitate  

Aprobarea inceperii proiectului 

Pregatirea si depunerea cererii de finantare 

Contractarea proiectului 

Organizarea licitatiilor 

Monitorizare, evaluare, control 

Auditul proiectului 

DURATA PROIECTULUI 12 luni 

JUSTIFICAREA NECESITATII 

IMPLEMENTARII PROIECTULUI 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de 

Dezvoltare Locala. 

De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice 

realizate in procesul de elaborare a strategiei de 

dezvoltare locala, a fost remarcata importanta 

unanim exprimata a locuitorilor comunei. 
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16. IMBUNATATIRI FUNCIARE IN VEDEREA REFACERII PERDELELOR  

FORESTIERE DE PROTECTIE 

 

MANGER DE PROIECT / 

SOLICITANT   
Consiliul  Local  

 

VALOAREA PROIECTULUI 

(estimativ): 

 

Neevaluata inca 

 

SURSA DE FINANTARE Buget local 

Fond european pentru dezvoltare rurala 

 

ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA 

 

FONDUL EUROPEAN FEADR 

Fond European pentru Dezvoltare Rurala 

 

DOMENIU DE APLICABILITATE 

 

 

Comasarea terenurilor agricole si forestiere 

 

AUTORITATEA DE MANAGEMENT 

 

 

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale 

ORGANISM INTERMEDIAR Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si 

Pescuit 

Oficiul Judetean de Plati pentru Dezvoltare Rurala 

si Pescuit 

 

LOCALIZAREA PROIECTULUI 

 

 

ROMANIA 

REGIUNEA PROIECTULUI 

JUDETUL 

LOCALITATEA 

 

 

Regiunea  – Sud Est 

Buzau  

Chiliile 

 

 

 

 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

 

 Amenajarile de imbunatatiri funciare sunt lucrari 
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OBIECTIVE de constructii complexe si pedoameliorative care 

au drept scop sa promoveze dezvoltarea durabila 

a agriculturii din zonele rurale. 

 

REZULTATELE OBTINUTE 

- prin amenajarile funciare de impadurire a unor 

suprafete de teren se combate eroziunea solului, 

se redau sunt prevenite efecte distructive ale 

inundatiilor, etc; 

POTENTIALI BENEFICIARI AI 

PROIECTULUI/GRUPUL TINTA 

- locuitorii comunei Chiliile; 

- potentialii investitori, 

ACTIVITATILE PROIECTULUI Realizarea studiului de fezabilitate  

Aprobarea inceperii proiectului 

Pregatirea si depunerea cererii de finantare 

Contractarea proiectului 

Organizarea licitatiilor 

Monitorizare, evaluare, control 

Auditul proiectului 

DURATA PROIECTULUI 12 luni 

JUSTIFICAREA NECESITATII 

IMPLEMENTARII PROIECTULUI 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de 

Dezvoltare Locala. 

De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice 

realizate in procesul de elaborare a strategiei de 

dezvoltare locala, a fost remarcata importanta 

unanim exprimata a locuitorilor comunei. 
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17. DOTAREA SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA DIN 

COMUNA CHILIILE 

 

MANGER DE PROIECT / 

SOLICITANT   

Consiliul  Local  

 

VALOAREA PROIECTULUI 

(estimativ): 

 

Neevaluata inca 

 

SURSA DE FINANTARE Buget local 

Fond european pentru dezvoltare rurala 

 

ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA 

 

FONDUL EUROPEAN FEADR 

Fond European pentru Dezvoltare Rurala 

 

DOMENIU DE APLICABILITATE 

 

 

Dotarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de 

Urgenta 

 

AUTORITATEA DE MANAGEMENT 

 

 

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale 

ORGANISM INTERMEDIAR Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale 

Oficiul Judetean pentru Finantarea Investitiilor 

Rurale 

 

LOCALIZAREA PROIECTULUI 

 

 

ROMANIA 

REGIUNEA PROIECTULUI 

JUDETUL 

LOCALITATEA 

 

 

Regiunea– Sud-Est 

Buzau  

Chiliile 

 

 

 

 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

 

 

OBIECTIVE 

Situatia de urgenta este un eveniment 

exceptional, nonmilitar, care prin amploare si 

intensitate ameninta viata si sanatatea populatiei, 
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mediului inconjurator iar prin dotarea 

corespunzatoare a Serviciului Voluntar pentru 

Situatii de Urgenta creste gradul de siguranta al 

locuitorilor comunei. 

 

REZULTATELE OBTINUTE 

- prin dotarea corespunzatoare a Serviciului 

Voluntar pentru Situatii de Urgenta creste gradul 

de siguranta al locuitorilor si agentilor economici 

din comuna. 

POTENTIALI BENEFICIARI AI 

PROIECTULUI/GRUPUL TINTA 

- locuitorii comunei Chiliile; 

- potentialii investitori, 

ACTIVITATILE PROIECTULUI Realizarea studiului de fezabilitate  

Aprobarea inceperii proiectului 

Pregatirea si depunerea cererii de finantare 

Contractarea proiectului 

Organizarea licitatiilor 

Monitorizare, evaluare, control 

Auditul proiectului 

DURATA PROIECTULUI 12 luni 

JUSTIFICAREA NECESITATII 

IMPLEMENTARII PROIECTULUI 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de 

Dezvoltare Locala. 

De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice 

realizate in procesul de elaborare a strategiei de 

dezvoltare locala, a fost remarcata importanta 

unanim exprimata a locuitorilor comunei. 
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18. CONSTRUIRE SI DOTARE PIATA AGROALIMENTARA 

 

MANGER DE PROIECT / 

SOLICITANT   

Consiliul  Local  

 

VALOAREA PROIECTULUI 

(estimativ): 

 

Neevaluata inca 

 

SURSA DE FINANTARE Buget local 

Fond european pentru dezvoltare rurala 

 

ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA 

 

FONDUL EUROPEAN FEADR 

Fond European pentru Dezvoltare Rurala 

 

DOMENIU DE APLICABILITATE 

 

 

Construirea si dotarea piata agroalimentara 

 

AUTORITATEA DE MANAGEMENT 

 

 

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale 

ORGANISM INTERMEDIAR Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si 

Pescuit 

Oficiul Judetean de Plati pentru Dezvoltare Rurala 

si Pescuit 

 

LOCALIZAREA PROIECTULUI 

 

 

ROMANIA 

REGIUNEA PROIECTULUI 

JUDETUL 

LOCALITATEA 

 

 

Regiunea  – Sud Est 

Buzau  

Chiliile  

 

 

 

 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

 

 

OBIECTIVE 

Piata reprezinta sfera economica in care productia 

de marfuri apare sub forma de oferta, iar nevoile 

de consum (productiv sau individual) sub forma de 
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cerere de marfuri. 

 

REZULTATELE OBTINUTE 

- prin construirea si  dotarea corespunzatoare a 

pietei agroalimentare creste gradul de satisfacere 

al locuitorilor si agentilor economici din comuna. 

POTENTIALI BENEFICIARI AI 

PROIECTULUI/GRUPUL TINTA 

- locuitorii comunei Cislau; 

- potentialii investitori, 

ACTIVITATILE PROIECTULUI Realizarea studiului de fezabilitate  

Aprobarea inceperii proiectului 

Pregatirea si depunerea cererii de finantare 

Contractarea proiectului 

Organizarea licitatiilor 

Monitorizare, evaluare, control 

Auditul proiectului 

DURATA PROIECTULUI 24 luni 

JUSTIFICAREA NECESITATII 

IMPLEMENTARII PROIECTULUI 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de 

Dezvoltare Locala. 

De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice 

realizate in procesul de elaborare a strategiei de 

dezvoltare locala, a fost remarcata importanta 

unanim exprimata a locuitorilor comunei. 
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19. LUCRARI DE IMPADURIRE SI CONSOLIDARE PENTRU PREVENIREA 

ALUNECARILOR DE TEREN 
 

MANGER DE PROIECT / 
SOLICITANT   

Consiliul  Local  

 
VALOAREA PROIECTULUI 
(estimativ): 

 
Neevaluata inca 
 

SURSA DE FINANTARE Buget local 
Fond european pentru dezvoltare rurala 

 
ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA 

 

FONDUL EUROPEAN FEADR 
Fond European pentru Dezvoltare Rurala 

 
AUTORITATEA DE MANAGEMENT 
 

 
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale 

ORGANISM INTERMEDIAR Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si 
Pescuit 
Oficiul Judetean de Plati pentru Dezvoltare Rurala 
si Pescuit 

 
LOCALIZAREA PROIECTULUI 

 

 
ROMANIA 
REGIUNEA PROIECTULUI 
JUDETUL 
LOCALITATEA 

 
 
Regiunea  – Sud Est 
Buzau  
Chiliile 
 
 

 
 

DESCRIEREA PROIECTULUI 
 

 
OBIECTIVE 

Amenajarile de imbunatatiri funciare sunt lucrari 
de constructii complexe si pedoameliorative care 
au drept scop sa promoveze dezvoltarea durabila 
a agriculturii din zonele rurale. 

 
REZULTATELE OBTINUTE 

- prin impadurirea terenurilor degradate se combat 
eficient eroziunea solului, inundatiile si alunecarile 
de teren; 

POTENTIALI BENEFICIARI AI 
PROIECTULUI/GRUPUL TINTA 

- locuitorii comunei; 
- potentialii investitori, 
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ACTIVITATILE PROIECTULUI Realizarea studiului de fezabilitate  
Aprobarea inceperii proiectului 
Pregatirea si depunerea cererii de finantare 
Contractarea proiectului 
Organizarea licitatiilor 
Monitorizare, evaluare, control 
Auditul proiectului 

DURATA PROIECTULUI 12 luni 

JUSTIFICAREA NECESITATII 
IMPLEMENTARII PROIECTULUI 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de 
Dezvoltare Locala. 
De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice 
realizate in procesul de elaborare a strategiei de 
dezvoltare locala, a fost remarcata importanta 
unanim exprimata a locuitorilor comunei. 
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20. CONSTRUIREA UNUI COMPLEX   SOCIAL IN COMUNA 

SI DOTAREA ACESTUIA 
 

MANGER DE PROIECT / 
SOLICITANT   

Consiliul  Local  

 
VALOAREA PROIECTULUI 
(estimativ): 

 
Neevaluata inca 
 

SURSA DE FINANTARE Buget local 
Fond european pentru dezvoltare rurala 

 
ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA 

 

FONDUL EUROPEAN FEADR 
Fond European pentru Dezvoltare Rurala 

 
AUTORITATEA DE MANAGEMENT 
 

 
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale 

ORGANISM INTERMEDIAR Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si 
Pescuit 
Oficiul Judetean de Plati pentru Dezvoltare Rurala 
si Pescuit 

 
LOCALIZAREA PROIECTULUI 

 

 
ROMANIA 
REGIUNEA PROIECTULUI 
JUDETUL 
LOCALITATEA 

 
 
Regiunea  – Sud Est 
Buzau  
Chiliile 
 
 

 
 

DESCRIEREA PROIECTULUI 
 

 
OBIECTIVE 

Imbunatatirea serviciilor de asistenta sociala 
oferite de primaria Chiliile populatiei vulnerabile 
din comuna. 

 
REZULTATELE OBTINUTE 

-cazare temporara si adapost de urgenta - 
pentru cei fara locuinta si care nu sunt capabili 
sa isi asigure conditii decente de viata; 
consiliere medicala si educatie pentru sanatate 
care sa previna si sa ofere tratament 
corespunzator procesului de imbatranire; 
club de zi, pentru desfasurarea de activitati 
sociale in scopul incurajarii persoanelor in 
varsta sa participe la viata sociala; 
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ajutor la domiciliu, in scopul imbunatatirii 
nivelului de calitate a vietii pentru persoanele 
varstnice si cele cu probleme de sanatate 

POTENTIALI BENEFICIARI AI 
PROIECTULUI/GRUPUL TINTA 

- locuitorii comunei; 
 

ACTIVITATILE PROIECTULUI Realizarea studiului de fezabilitate  
Aprobarea inceperii proiectului 
Pregatirea si depunerea cererii de finantare 
Contractarea proiectului 
Organizarea licitatiilor 
Monitorizare, evaluare, control 
Auditul proiectului 

DURATA PROIECTULUI 12 luni 

JUSTIFICAREA NECESITATII 
IMPLEMENTARII PROIECTULUI 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de 
Dezvoltare Locala. 
De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice 
realizate in procesul de elaborare a strategiei de 
dezvoltare locala, a fost remarcata importanta 
unanim exprimata a locuitorilor comunei. 
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21. REABILITAREA/MODERNIZAREA  SI DOTAREA UNUI  DISPENSAR UMAN  

MANGER DE PROIECT / 
SOLICITANT   

Consiliul  Local  

 
VALOAREA PROIECTULUI 
(estimativ): 

 
Neevaluata inca 
 

SURSA DE FINANTARE Buget local 
Fond european pentru dezvoltare rurala 

 
ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA 

 

FONDUL EUROPEAN FEADR 
Fond European pentru Dezvoltare Rurala 

 
AUTORITATEA DE MANAGEMENT 
 

 
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale 

ORGANISM INTERMEDIAR Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si 
Pescuit 
Oficiul Judetean de Plati pentru Dezvoltare Rurala 
si Pescuit 

 
LOCALIZAREA PROIECTULUI 

 

 
ROMANIA 
REGIUNEA PROIECTULUI 
JUDETUL 
LOCALITATEA 

 
 
Regiunea  – Sud Est 
Buzau  
Chiliile 
 
 

 
 

DESCRIEREA PROIECTULUI 
 

 
OBIECTIVE 

Imbunatatirea serviciilor oferite de primaria Chiliile 
populatiei din comuna. 

 
REZULTATELE OBTINUTE 

-  Oferirea de servicii pentru populatia rurala 
- cresterea gradului de satisfactie a locuitorilor 
comunei 
- cresterea gradului de  atractivitate a comunei 
- scaderea numarului de locuitori ce parasesc 
zona rurala 

POTENTIALI BENEFICIARI AI 
PROIECTULUI/GRUPUL TINTA 

- locuitorii comunei; 
 

ACTIVITATILE PROIECTULUI Realizarea studiului de fezabilitate  
Aprobarea inceperii proiectului 
Pregatirea si depunerea cererii de finantare 
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Contractarea proiectului 
Organizarea licitatiilor 
Monitorizare, evaluare, control 
Auditul proiectului 

DURATA PROIECTULUI 12 luni 

JUSTIFICAREA NECESITATII 
IMPLEMENTARII PROIECTULUI 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de 
Dezvoltare Locala. 
De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice 
realizate in procesul de elaborare a strategiei de 
dezvoltare locala, a fost remarcata importanta 
unanim exprimata a locuitorilor comunei. 
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22. REABILITAREA CLADIRILOR PUBLICE  DIN COMUNA CHILIILE 

MANGER DE PROIECT / 
SOLICITANT   

Consiliul  Local  

 
VALOAREA PROIECTULUI 
(estimativ): 

 
Neevaluata inca 
 

SURSA DE FINANTARE Buget local 
Fond european pentru dezvoltare rurala 

 
ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA 

 

FONDUL EUROPEAN FEADR 
Fond European pentru Dezvoltare Rurala 

 
AUTORITATEA DE MANAGEMENT 
 

 
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale 

ORGANISM INTERMEDIAR Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si 
Pescuit 
Oficiul Judetean de Plati pentru Dezvoltare Rurala 
si Pescuit 

 
LOCALIZAREA PROIECTULUI 

 

 
ROMANIA 
REGIUNEA PROIECTULUI 
JUDETUL 
LOCALITATEA 

 
 
Regiunea  – Sud Est 
Buzau  
Chiliile 
 
 

 
 

DESCRIEREA PROIECTULUI 
 

 
OBIECTIVE 

Imbunatatirea calitatii si a  conditiilor de 
functionare in cladirile publice  de pe raza 
comunei Chiliile 

 
REZULTATELE OBTINUTE 

- reabilitarea cladirilor publice 
- cresterea gradului de satisfactie a locuitorilor 
comunei 
- cresterea gradului de  atractivitate a comunei 
- scaderea numarului de locuitori ce parasesc 
zona rurala 

POTENTIALI BENEFICIARI AI - locuitorii comunei; 
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PROIECTULUI/GRUPUL TINTA  

ACTIVITATILE PROIECTULUI Realizarea studiului de fezabilitate  
Aprobarea inceperii proiectului 
Pregatirea si depunerea cererii de finantare 
Contractarea proiectului 
Organizarea licitatiilor 
Monitorizare, evaluare, control 
Auditul proiectului 

DURATA PROIECTULUI 36 luni 

JUSTIFICAREA NECESITATII 
IMPLEMENTARII PROIECTULUI 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de 
Dezvoltare Locala. 
De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice 
realizate in procesul de elaborare a strategiei de 
dezvoltare locala, a fost remarcata importanta 
unanim exprimata a locuitorilor comunei. 
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23. CONSTRUIRE SI DOTAREA UNOR CENTRE/CAMINE SOCIALE   IN COMUNA  

MANGER DE PROIECT / 
SOLICITANT   

Consiliul  Local  

 
VALOAREA PROIECTULUI 
(estimativ): 

 
Neevaluata inca 
 

SURSA DE FINANTARE Buget local 
Fond european pentru dezvoltare rurala 

 
ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA 

 

FONDUL EUROPEAN FEADR 
Fond European pentru Dezvoltare Rurala 

 
AUTORITATEA DE MANAGEMENT 
 

 
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale 

ORGANISM INTERMEDIAR Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si 
Pescuit 
Oficiul Judetean de Plati pentru Dezvoltare Rurala 
si Pescuit 

 
LOCALIZAREA PROIECTULUI 

 

 
ROMANIA 
REGIUNEA PROIECTULUI 
JUDETUL 
LOCALITATEA 

 
 
Regiunea  – Sud Est 
Buzau  
Chiliile 
 
 

 
 

DESCRIEREA PROIECTULUI 
 

 
OBIECTIVE 

Imbunatatirea serviciilor sociale oferite de primaria 
Chiliile populatiei din comuna. 

 
REZULTATELE OBTINUTE 

- cazare temporara si adapost pentru batrani fara 
ajutor si care nu sunt capabili sa isi asigure 
conditii decente de viata; 
- consiliere medicala si educatie pentru sanatate 
care sa previna si sa ofere tratament 
- corespunzator procesului de imbatranire; 
club de zi, pentru desfasurarea de activitati 
sociale in scopul incurajarii persoanelor in 
varsta sa participe la viata sociala; 
 

POTENTIALI BENEFICIARI AI - locuitorii varstnici ai comunei; 
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PROIECTULUI/GRUPUL TINTA  

ACTIVITATILE PROIECTULUI Realizarea studiului de fezabilitate  
Aprobarea inceperii proiectului 
Pregatirea si depunerea cererii de finantare 
Contractarea proiectului 
Organizarea licitatiilor 
Monitorizare, evaluare, control 
Auditul proiectului 

DURATA PROIECTULUI 36 luni 

JUSTIFICAREA NECESITATII 
IMPLEMENTARII PROIECTULUI 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de 
Dezvoltare Locala. 
De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice 
realizate in procesul de elaborare a strategiei de 
dezvoltare locala, a fost remarcata importanta 
unanim exprimata a locuitorilor comunei. 
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24. ÎNFIINTAREA  UNOR PUNCTE DE COLECTARE A FRUCTELOR DE PĂDURE IN 
COMUNA  

 

MANGER DE PROIECT / 
SOLICITANT   

Consiliul  Local  

 
VALOAREA PROIECTULUI 
(estimativ): 

 
Neevaluata inca 
 

SURSA DE FINANTARE Buget local 
Fond european pentru dezvoltare rurala 

 
ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA 

 

FONDUL EUROPEAN FEADR 
Fond European pentru Dezvoltare Rurala 

 
AUTORITATEA DE MANAGEMENT 
 

 
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale 

ORGANISM INTERMEDIAR Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si 
Pescuit 
Oficiul Judetean de Plati pentru Dezvoltare Rurala 
si Pescuit 

 
LOCALIZAREA PROIECTULUI 

 

 
ROMANIA 
REGIUNEA PROIECTULUI 
JUDETUL 
LOCALITATEA 

 
 
Regiunea  – Sud Est 
Buzau  
Chiliile 
 
 

 
 

DESCRIEREA PROIECTULUI 
 

 
OBIECTIVE 

Înființarea unei societăți agricole locale care să 

gestioneze producția locală de fructe de pădure, 

în beneficial financiar al comunității locale Chiliile 

Ne referim aici la toate fazele activității legate de 

colectare,depozitare, transport și valorificare 
 

 
REZULTATELE OBTINUTE 

- Creșterea veniturilor locuitorilor comunei Chiliile 

- Creșterea valorii adăugate a produselor și 
resurselor  ocale;  
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- exploatarea acestora în vederea dezvoltării unei 
economii locale ce crează ocuparea profesională 
 
 

POTENTIALI BENEFICIARI AI 
PROIECTULUI/GRUPUL TINTA 

- Comunitatea locală din comuna Chiliile; 
 

ACTIVITATILE PROIECTULUI Realizarea studiului de fezabilitate  
Aprobarea inceperii proiectului 
Pregatirea si depunerea cererii de finantare 
Contractarea proiectului 
Organizarea licitatiilor 
Monitorizare, evaluare, control 
Auditul proiectului 

Înființarea unei societăți comerciale agricole 
Formarea echipelor de culegători 

Achiziția bunurilor necesare desfășurării activității 
de colectare 

Înființare puncte colectare fructe de pădure 

DURATA PROIECTULUI 36 luni 

JUSTIFICAREA NECESITATII 
IMPLEMENTARII PROIECTULUI 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de 
Dezvoltare Locala. 
De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice 
realizate in procesul de elaborare a strategiei de 
dezvoltare locala, a fost remarcata importanta 
unanim exprimata a locuitorilor comunei. 
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25.  CRESTEREA VIZIBILITĂTII PRODUSELOR AUTOHTONE  
 

MANGER DE PROIECT / 
SOLICITANT   

Consiliul  Local  

 
VALOAREA PROIECTULUI 
(estimativ): 

 
Neevaluata inca 
 

SURSA DE FINANTARE Buget local 
Fond european pentru dezvoltare rurala 

 
ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA 

 

FONDUL EUROPEAN FEADR 
Fond European pentru Dezvoltare Rurala 

 
AUTORITATEA DE MANAGEMENT 
 

 
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale 

ORGANISM INTERMEDIAR Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si 
Pescuit 
Oficiul Judetean de Plati pentru Dezvoltare Rurala 
si Pescuit 

 
LOCALIZAREA PROIECTULUI 

 

 
ROMANIA 
REGIUNEA PROIECTULUI 
JUDETUL 
LOCALITATEA 

 
 
Regiunea  – Sud Est 
Buzau  
Chiliile 
 
 

 
 

DESCRIEREA PROIECTULUI 
 

 
OBIECTIVE 

Promovarea bunurilor și a serviciilor locale 
 

 
REZULTATELE OBTINUTE 

- Dezvoltarea economică și atragerea de noi 

investiții este o obligativitate a autorităților locale 

Promovarea poate fi un element de diferențiere 

față de celelalte comune 
 

POTENTIALI BENEFICIARI AI 
PROIECTULUI/GRUPUL TINTA 

- Comunitatea locală din comuna Chiliile; 
 

ACTIVITATILE PROIECTULUI Realizarea studiului de fezabilitate  
Aprobarea inceperii proiectului 
Pregatirea si depunerea cererii de finantare 
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Contractarea proiectului 
Organizarea licitatiilor 
Monitorizare, evaluare, control 
Auditul proiectului 
Pe baza strategiei de Marketing local se poate 

face o analiză mai concludentă a serviciilor și 
produselor autohtone ale comunei Chiliile 

Ulterior printr-o campanie puternică și un lobby 

susținut la nivel județean și național se pot atrage 
noi investitori 
Promovarea produselor autohtone la târgurile 

naționale cu specific 
 

DURATA PROIECTULUI 36 luni 

JUSTIFICAREA NECESITATII 
IMPLEMENTARII PROIECTULUI 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de 
Dezvoltare Locala. 
De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice 
realizate in procesul de elaborare a strategiei de 
dezvoltare locala, a fost remarcata importanta 
unanim exprimata a locuitorilor comunei. 
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26.  ÎNCURAJAREA ÎNFIINTĂRII DE ATELIERE MESTESUGĂRESTI 
 

MANGER DE PROIECT / 
SOLICITANT   

Consiliul  Local  

 
VALOAREA PROIECTULUI 
(estimativ): 

 
Neevaluata inca 
 

SURSA DE FINANTARE Buget local 
Fond european pentru dezvoltare rurala 

 
ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA 

 

FONDUL EUROPEAN FEADR 
Fond European pentru Dezvoltare Rurala 

 
AUTORITATEA DE MANAGEMENT 
 

 
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale 

ORGANISM INTERMEDIAR Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si 
Pescuit 
Oficiul Judetean de Plati pentru Dezvoltare Rurala 
si Pescuit 

 
LOCALIZAREA PROIECTULUI 

 

 
ROMANIA 
REGIUNEA PROIECTULUI 
JUDETUL 
LOCALITATEA 

 
 
Regiunea  – Sud Est 
Buzau  
Chiliile 
 
 

 
 

DESCRIEREA PROIECTULUI 
 

 
OBIECTIVE 

Implementarea unor noi programe de investiții și 
continuarea programelor existente îm 
infrastructura de interes public în vederea atingerii 

în ritm accelerat a condițiilor de locuire conform 

cerințelor în vigoare 
 

 
REZULTATELE OBTINUTE 

- Conservarea culturii și a tradițiilor populare, ca 

important element al activității economico-turistice 

-Protejarea valorilor societății rurale, îndeosebi a 

vieții familiale, a tradițiilor, integrării tinerilor în 

spiritual comunității 

-Dezvoltarea identității comunității, sporirea 
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implicării și responsabilității în administrarea 
valorilor locale 

- Protejarea specificului, tradițiilor culturale și 
istorice ale spațiului rural, promovarea acestora la 

nivel regional și național 

- Creșterea veniturilor atrase la bugetul local din 

taxe și impozite 
 
 

POTENTIALI BENEFICIARI AI 
PROIECTULUI/GRUPUL TINTA 

- Comunitatea locală din comuna Chiliile; 
 

ACTIVITATILE PROIECTULUI Realizarea studiului de fezabilitate  
Aprobarea inceperii proiectului 
Pregatirea si depunerea cererii de finantare 
Contractarea proiectului 
Organizarea licitatiilor 
Monitorizare, evaluare, control 
Auditul proiectului 
Pe baza strategiei de Marketing local se poate 

face o analiză mai concludentă a serviciilor și 
produselor autohtone ale comunei Chiliile 

Ulterior printr-o campanie puternică și un lobby 

susținut la nivel județean și național se pot atrage 
noi investitori 
Promovarea produselor autohtone la târgurile 

naționale cu specific 
 

DURATA PROIECTULUI 36 luni 

JUSTIFICAREA NECESITATII 
IMPLEMENTARII PROIECTULUI 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de 
Dezvoltare Locala. 
De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice 
realizate in procesul de elaborare a strategiei de 
dezvoltare locala, a fost remarcata importanta 
unanim exprimata a locuitorilor comunei. 
Păstrarea unei lumi rurale, cu tot ceea ce area 
aceasta mai semnificativ sub aspect economic, 

social și cultural, reprezintă unul din obiectivele 

reorientării către alte activități economice. 

Restaurarea și conservarea unui imobil aparținând 

patrimoniului imobiliar pentru funcționarea unor 

mici ateliere meșteșugărești 
În același timp, proiectul abordează și latura de 
promovare prin identificarea unei forme de 

comercialiare și promovare a produselor specifice, 
care să sprijine punerea în valoare a produselor 

locale și să atragă segmente cât mai variate de 

clienți 
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27. PROMOVAREA COLECTĂRII SELECTIVE A DESEURILOR 
 

MANGER DE PROIECT / 
SOLICITANT   

Consiliul  Local  

 
VALOAREA PROIECTULUI 
(estimativ): 

 
Neevaluata inca 
 

SURSA DE FINANTARE Buget local 
Fond european pentru dezvoltare rurala 

 
ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA 

 

FONDUL EUROPEAN FEADR 
Fond European pentru Dezvoltare Rurala 

 
AUTORITATEA DE MANAGEMENT 
 

 
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale 

ORGANISM INTERMEDIAR Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si 
Pescuit 
Oficiul Judetean de Plati pentru Dezvoltare Rurala 
si Pescuit 

 
LOCALIZAREA PROIECTULUI 

 

 
ROMANIA 
REGIUNEA PROIECTULUI 
JUDETUL 
LOCALITATEA 

 
 
Regiunea  – Sud Est 
Buzau  
Chiliile 
 
 

 
 

DESCRIEREA PROIECTULUI 
 

 
OBIECTIVE 

Protejarea solului și a sănătății populației; 

 
REZULTATELE OBTINUTE 

- Colectarea selectivă poate reduce masa de 

deșeuri depozitată și poate genera venituri 
 

- Creșterea veniturilor atrase la bugetul local din 

taxe și impozite 
 
 

POTENTIALI BENEFICIARI AI 
PROIECTULUI/GRUPUL TINTA 

- Comunitatea locală din comuna 
Chiliile; 

- Agenti economici ; 
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- Institutii publice ; 
 

ACTIVITATILE PROIECTULUI Realizarea studiului de fezabilitate  
Aprobarea inceperii proiectului 
Pregatirea si depunerea cererii de finantare 
Contractarea proiectului 
Organizarea licitatiilor 
Monitorizare, evaluare, control 
Auditul proiectului 
Achizitia de utilaje si pubele  pentru colectarea 
selectiva  
Campania de promovare a colectării selective 

Concurs în cadrul școlilor pe tema”Avantajele 
colectării selective” pentru o mai bună 

conștientizare în rândul tinerilor a importanței 
acesteia 
 

DURATA PROIECTULUI 36 luni 

JUSTIFICAREA NECESITATII 
IMPLEMENTARII PROIECTULUI 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de 
Dezvoltare Locala. 
De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice 
realizate in procesul de elaborare a strategiei de 
dezvoltare locala, a fost remarcata importanta 
unanim exprimata a locuitorilor comunei. 
Colectarea selectivă poate reduce masa de 

deșeuri depozitată și poate genera venituri 
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28. AMENAJAREA UNUI PARC EOLIAN 
 

MANGER DE PROIECT / 
SOLICITANT   

Consiliul  Local  

 
VALOAREA PROIECTULUI 
(estimativ): 

 
Neevaluata inca 
 

SURSA DE FINANTARE Buget local 
Fond european pentru dezvoltare rurala 

 
ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA 

 

FONDUL EUROPEAN FEADR 
Fond European pentru Dezvoltare Rurala 

 
AUTORITATEA DE MANAGEMENT 
 

 
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale 

ORGANISM INTERMEDIAR Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si 
Pescuit 
Oficiul Judetean de Plati pentru Dezvoltare Rurala 
si Pescuit 

 
LOCALIZAREA PROIECTULUI 

 

 
ROMANIA 
REGIUNEA PROIECTULUI 
JUDETUL 
LOCALITATEA 

 
 
Regiunea  – Sud Est 
Buzau  
Chiliile 
 
 

 
 

DESCRIEREA PROIECTULUI 
 

 
OBIECTIVE 

Implementarea unor noi programe de investiții și 
continuarea programelor existente în 
infrastructura de interes public în vederea atingerii 

în ritm accelerat a condițiilor de locuire conform 

cerințelor europene în vigoare 
 

 
REZULTATELE OBTINUTE 

- Dezvoltarea parteneriatului public-privat între 

autoritățile publice și asociații/investitori privați în 
domeniul energiei regenerabile 

- Promovarea investițiilor de producere a energiei 
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electrice din surse regenerabile 
- Amenajarea unui parc eolian la nivelul comunei 
Chiliile  
- Organizarea de sesiuni de formare, seminarii, 

conferințe și dezbateri publice în domeniul 
energiei regenrabile 

- Creșterea veniturilor atrase la bugetul local din 

taxe și impozite; 

POTENTIALI BENEFICIARI AI 
PROIECTULUI/GRUPUL TINTA 

- Unitatea Administrativ Teritorială Chiliile 

- Unități Administrativ Teritoriale învecinate din 

județul Buzău și din regiunea de Dezvoltare Sud 
Est 

- Agenții economici/ potențialii investitori 

- Turiști de tranzit, de week-end sau de sezon 
 

ACTIVITATILE PROIECTULUI Realizarea studiului de fezabilitate  
Aprobarea inceperii proiectului 
Pregatirea si depunerea cererii de finantare 
Contractarea proiectului 
Organizarea licitatiilor 
Monitorizare, evaluare, control 
Auditul proiectului 
 

DURATA PROIECTULUI 36 luni 

JUSTIFICAREA NECESITATII 
IMPLEMENTARII PROIECTULUI 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de 
Dezvoltare Locala. 
De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice 
realizate in procesul de elaborare a strategiei de 
dezvoltare locala, a fost remarcata importanta 
unanim exprimata a locuitorilor comunei. 

Conștienți de limitarea resurselor actuale de 

energie, autoritățile administrației publice de la 

nivelul comunei Chiliile au optat pentru inițierea 
unui proiect ce are în vedere amenajarea unor 

suprafețe de teren cu sisteme eoliene 

Statul sprijină producția de energie verde prin 
sistemulcertificatelor verzi. 
Avantajele implementării acestui proiect rezultă 
din valoarea adăugată a acestuia, faptul că 

proiectul se încadrează în categoria investițiilor 
generatoare de venituri imediate pentru 

comunitate și faptul că acesta aduce și numeroase 

beneficii calității mediului înconjurător 
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30.  PROGRAME DE FORMARE PROFESIONALĂ A FUNCțIONARILOR 
PUBLICI DIN CADRUL PRIMĂRIEI CHILIILE 
 

MANGER DE PROIECT / 
SOLICITANT   

Consiliul  Local  

 
VALOAREA PROIECTULUI 
(estimativ): 

 
Neevaluata inca 
 

SURSA DE FINANTARE Buget local 
Fond european pentru dezvoltare rurala 

 
ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA 

 

FONDUL EUROPEAN FEADR,  PODCA 
Fond European pentru Dezvoltare Rurala 

 
AUTORITATEA DE MANAGEMENT 
 

 
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale 

ORGANISM INTERMEDIAR Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si 
Pescuit 
Oficiul Judetean de Plati pentru Dezvoltare Rurala 
si Pescuit 

 
LOCALIZAREA PROIECTULUI 

 

 
ROMANIA 
REGIUNEA PROIECTULUI 
JUDETUL 
LOCALITATEA 

 
 
Regiunea  – Sud Est 
Buzau  
Chiliile 
 
 

 
 

DESCRIEREA PROIECTULUI 
 

 
OBIECTIVE 

Îmbunătățirea capacității administrative și a 
managementului public la nivelul primăriei; 
Ca urmare a monitorizării procesului de 

implementare a legislației din domeniul funcției 

publice și a formării continue a funcționarilor 

publici, dar și a evoluției managementului 

funcției publice și a formării continue la nivel 
european, s-au constatat o serie de probleme în 
dezvoltarea managementului public atât la nivel 

național cât și, implicit, la nivel local; 
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REZULTATELE OBTINUTE 

- Dezvoltarea parteneriatului public-privat între 

autoritățile publice și asociații/investitori privați în 
domeniul energiei regenerabile 

- Promovarea investițiilor de producere a energiei 
electrice din surse regenerabile 
- Amenajarea unui parc fotovoltaic  la nivelul 
comunei Chiliile  
- Organizarea de sesiuni de formare, seminarii, 

conferințe și dezbateri publice în domeniul 
energiei regenrabile 

- Creșterea veniturilor atrase la bugetul local din 

taxe și impozite; 

POTENTIALI BENEFICIARI AI 
PROIECTULUI/GRUPUL TINTA 

- Funcționarii publici din aparatul propriu al 
Primăriei comunei Chiliile; 
 
 

ACTIVITATILE PROIECTULUI Realizarea studiului de fezabilitate  
Aprobarea inceperii proiectului 
Pregatirea si depunerea cererii de finantare 
Contractarea proiectului 
Organizarea licitatiilor 
Monitorizare, evaluare, control 
Auditul proiectului 
Realizarea unui studiu cu privire la nevoile de 

formare profesională la nivelul instituției 

Sprijin financiar oferit funcționarilor publici pentru 
participarea la cursuri de formare profesională 
 
 

DURATA PROIECTULUI 36 luni 

JUSTIFICAREA NECESITATII 
IMPLEMENTARII PROIECTULUI 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de 
Dezvoltare Locala. 
De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice 
realizate in procesul de elaborare a strategiei de 
dezvoltare locala, a fost remarcata importanta 
unanim exprimata a locuitorilor comunei. 

Nevoia de a crește nivelul de pregătire 
profesională într-o societate ce se dezvoltă 
permanent din punct de vedere 

informațional și tehnologic in ultimii ani doar o 

parte din angajații primăriei Chiliile  au urmat 
cursuri de formare profesională . 
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31. SCHIMB DE EXPERIENțĂ șI VIZITE DE STUDII 
 

MANGER DE PROIECT / 
SOLICITANT   

Consiliul  Local  

 
VALOAREA PROIECTULUI 
(estimativ): 

 
Neevaluata inca 
 

SURSA DE FINANTARE Buget local 
Fond european pentru dezvoltare rurala 

 
ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA 

 

FONDUL EUROPEAN FEADR 
Fond European pentru Dezvoltare Rurala 

Fonduri Europene- Fonduri Structurale și de 
Coeziune 2014-2020 

 
AUTORITATEA DE MANAGEMENT 
 

 
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale 

ORGANISM INTERMEDIAR Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si 
Pescuit 
Oficiul Judetean de Plati pentru Dezvoltare Rurala 
si Pescuit 

 
LOCALIZAREA PROIECTULUI 

 

 
ROMANIA 
REGIUNEA PROIECTULUI 
JUDETUL 
LOCALITATEA 

 
 
Regiunea  – Sud Est 
Buzau  
Chiliile 
 
 

 
 

DESCRIEREA PROIECTULUI 
 

 
OBIECTIVE 

Creșterea nivelului de pregătire al aparatului 
propriu al primarului comunei  Chiliile prin 

efectuarea de schimburi de experiență și vizite de 
studii; 

Necesitatea armonizării administrației publice 

locale cu modul de organizare al unităților similare 

de la nivel național și internațional; 
 

 
REZULTATELE OBTINUTE 

- Înfrățirea cu o localitate similară din Uniunea 
Europeană ; 
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- Elaborarea unui ghid de bune practici pe baza 

experienței cumulate ; 

- Vizite de studii la instituții similare de la nivel 

național sau internațional 
 

POTENTIALI BENEFICIARI AI 
PROIECTULUI/GRUPUL TINTA 

- Funcționarii publici din aparatul propriu al 
Primăriei comunei Chiliile; 

- Aleși locali;  
 
 

ACTIVITATILE PROIECTULUI Realizarea studiului de fezabilitate  
Aprobarea inceperii proiectului 
Pregatirea si depunerea cererii de finantare 
Contractarea proiectului 
Organizarea licitatiilor 
Monitorizare, evaluare, control 
Auditul proiectului 

Înfrățirea cu o localitate similară 

Vizite de studii la instituții similare de la nivel 

național sau internațional 
 
 

DURATA PROIECTULUI 36 luni 

JUSTIFICAREA NECESITATII 
IMPLEMENTARII PROIECTULUI 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de 
Dezvoltare Locala. 
De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice 
realizate in procesul de elaborare a strategiei de 
dezvoltare locala, a fost remarcata importanta 
unanim exprimata a locuitorilor comunei. 

Nevoia de a crește nivelul de pregătire 

profesională prin vizite de studii și schimb de 

experiență. 
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32.  PROGRAME DE CONSILIERE șI ORIENTARE PROFESIONALĂ PENTRU SOMERI, 
PERSOANE INACTIVE SAU PERSOANE AFLATE ÎN CĂUTAREA UNUI LOCA DE 
MUNCĂ 

MANGER DE PROIECT / 
SOLICITANT   

Consiliul  Local  

 
VALOAREA PROIECTULUI 
(estimativ): 

 
Neevaluata inca 
 

SURSA DE FINANTARE Buget local 
Fond european pentru dezvoltare rurala 

 
ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA 

 

FONDUL EUROPEAN FEADR 
Fond European pentru Dezvoltare Rurala 

Fonduri Europene- Fonduri Structurale și de 
Coeziune 2014-2020 

 
AUTORITATEA DE MANAGEMENT 
 

 
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale 

ORGANISM INTERMEDIAR Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si 
Pescuit 
Oficiul Judetean de Plati pentru Dezvoltare Rurala 
si Pescuit 

 
LOCALIZAREA PROIECTULUI 

 

 
ROMANIA 
REGIUNEA PROIECTULUI 
JUDETUL 
LOCALITATEA 

 
 
Regiunea  – Sud Est 
Buzau  
Chiliile 
 
 

 
 

DESCRIEREA PROIECTULUI 
 

 
OBIECTIVE 

Implementarea unor noi programe de investiții și 
continuarea programelor existente în 
infrastructura de interes public în vederea atingerii 

în ritm accelerat a condițiilor de locuire conform 

cerințelor europene în vigoare 

Consolidarea cooperării instituțiilor și actorilor 

relevanți pentru asigurarea accesului pe piața 
muncii a categoriilor de persoane defavorizate 

Programe de consiliere și orientare profesională 
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pentru șomeri, persoane inactive sau persoane 
aflate în căutarea unui loc de muncă. 

 
REZULTATELE OBTINUTE 

- Creșterea accesului grupurilor defavorizate la o 

educație și formare profesională de calitate 

Creșterea accesului grupurilor defavorizate la 

activități economice și în materie de angajare și în 
profesie 

Derularea de programe de formare și reconversie 
profesională pentru integrarea persoanelor 

defavorizate pe piața muncii 

Îmbunătățirea condițiilor de trai ale populațiilor 
defavorizate 

Organizarea de activități sociale în sprijinul 

categoriilor defavorizate și al minorităților de la 
nivelul comunei Chiliile; 

Creșterea încrederii de sine și redarea demnității 
persoanelor defavorizate prin oferirea de facilități 
familiilor cu venituri mici, copiilor în afirmare și 
tinerelor talente, copii ai străzii etc. 

POTENTIALI BENEFICIARI AI 
PROIECTULUI/GRUPUL TINTA 

- Persoane inactive sau aflate în căutarea unui 
loca de muncă 

-Șomeri 
- Comunitatea locală în parteneriat cu firme 
private/ONGuri de profil 
- Unitatea Administrativ Teritorială Chiliile 

Inspectoratul Școlar Județean Buzău 
AJOFM Buzău 

Direcția de Asistență Socială Buzău 

Agenții Economici 

Potențialii investitori 

ACTIVITATILE PROIECTULUI Realizarea studiului de fezabilitate  
Aprobarea inceperii proiectului 
Pregatirea si depunerea cererii de finantare 
Contractarea proiectului 
Organizarea licitatiilor 
Monitorizare, evaluare, control 
Auditul proiectului 
Organizarea de cursuri de formare profesională 

compatibile cu nevoile pieței muncii 

DURATA PROIECTULUI 36 luni 

JUSTIFICAREA NECESITATII 
IMPLEMENTARII PROIECTULUI 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de 
Dezvoltare Locala. 
De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice 
realizate in procesul de elaborare a strategiei de 
dezvoltare locala, a fost remarcata importanta 
unanim exprimata a locuitorilor comunei. 

Adresabilitatea acestui proiect este complexă, și 
anume : 
”grupurile vulnerabile, grupurile de risc sau 
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categoriile defavorizate”. Sub orice denumire ar fi 

aceasta, include însă caracteristici comune, și 
anume prezența acelei categorii de persoane care 

fie se află pe o poziție de inegalitate în raport cu 

majoritatea cetățenilor din cauza diferențelor 

socio-economice față de majoritate, fie se 

confruntă cu un comportament de respingere și 
marginalizare 

Program de formare și reconversie profesională în 

rândul populației de etnie romă, proiect prin care 
se vor acorda burse de participare pe perioada de 
implementare a proiectului 
Programul pentru persoanele cele mai 
defavorizate vizează promovarea accesului 

femeilor tinere la educație și la formare, în special 

al celor care provin din regiuni periferice și 
categorii vulnerabile, femeile aparținând 

minorităților etnice, femeile cu handicap și femeile 

puțin calificate. 

Autoritatea publică va susține și o campanie de 
promovare în acest sens, astfel încât partenerii 

sociali și întreprinderile private și publice să 
elimine orice formă de discriminare, să încurajeze 
activ formarea profesională la locul de muncă, 

eliminând toate barierele legate de vârstă, și să 

susțină concediile de studii pentru categoriile 
defavorizate. 
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CAPITOLUL X– CONCLUZII 

 

 

 
Dezvoltarea comunei Chiliile  nu reprezintă doar o problemă a autorității 

publice locale, ci ține și de voința și capacitatea comunității locale de a se 

implica activ și constant în realizarea obiectivelor strategice. 

Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Chiliile  pentru perioada 2017-

2020 va folosi drept suport în dezvoltarea durabilă a comunei prin realizarea 

priorităților stabilite vizând creșterea calității vieții în comunitatea locală, un 

element indispensabil pentru existența viitoare a comunei. 

Comuna Chiliile  se confruntă cu problemele specifice unei comunități 
medii, iar autoritățile locale trebuie să își asume cu adevărat rolul de coordonator 

al procesului de transformare, fructificând oportunitățile de care beneficiază 

comuna. 

 

 

Realizarea obiectivelor propuse este în strânsă dependență de sursele de 

finanțare nerambursabile care pot fi atrase deoarece bugetul local nu are 

capacitatea de a susține realizarea acestora. 

Obiectivul principal este atragerea investitorilor și crearea locurilor de 

muncă, fapt prevăzut de administrația locală și susținută de comunitatea locală. 

Un alt obiectiv important este finalizarea utilităților, aducând 

comuna la un standard ridicat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”În puterea noastră, stă doar virtutea și aceasta poate fi 

obținută prin voință...împreună vom reuși!” 


