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1. Dezvoltarea durabilă – concept și importanță strategică 
 Conceptul de dezvoltarea durabilă a fost definit pentru prima dată de către Comisia Mondială pentru Mediu și Dezvoltare în raportul „Viitorul nostru comun”, cunoscut și sub numele de Raportul 

Brundland, drept dezvoltarea care urmărește satisfacerea nevoilor prezentului, fără a compromite 

posibilitatea generațiilor viitoare de a-și satisface propriile nevoi”1. Dezvoltarea implică o transformare progresivă a economiei și a societății. O cale de dezvoltare durabilă în sens fizic ar putea fi teoretic urmată chiar și într-un cadru social și politic rigid. Dar sustenabilitatea fizică nu poate fi asigurată decât dacă politicile de dezvoltare acordă atenție unor astfel de considerente precum schimbările accesului la resurse și distribuției costurilor și beneficiilor. Chiar și noțiunea restrânsă de sustenabilitate fizică implică o preocupare pentru echitatea socială între generații, o preocupare care, în mod logic, trebuie extinsă la echitatea din fiecare generație. Corelația dintre dezvoltarea economică și protecția mediului a constituit, pentru prima dată, un punct pe agenda internațională odată cu Conferința de la Stockholm din anul 1972. Discuțiile acestei 
reuniuni s-au concretizat în adoptarea unei „Declarații privind protecția mediului” în scopul protejării și îmbunătățirii mediului pentru generațiile prezente și viitoare2. Cei trei piloni ai conceptului de dezvoltare durabilă (economic, social și de mediu) au fost stabiliți tot în cadrul acestui forum internațional. A urmat o perioada cu multiple conferințe și reuniuni internaționale în 
care dezbaterile intense s-au concentrat pe formularea unor obiective concrete de dezvoltare durabilă. Versiunea fundamentată a conceptului de dezvoltare durabilă a fost conturată în cele din urmă în cadrul Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite (ONU), în anul 2015.  Pachetul de 17 obiective de dezvoltare durabilă (ODD), cu 169 de ținte subiacente, se regăsesc în cuprinsul 
Agendei 2030 – pentru Dezvoltare Durabilă. Dezvoltarea durabilă a devenit un obiectiv politic al Uniunii Europene începând cu anul 1993, prin 

includerea sa în Tratatul de la Maastricht. În anul 2001, Consiliul European de la Goteborg a adoptat prima Strategia de Dezvoltare Durabilă a Uniunii Europene3.  În 2006, în urma unor consultări intense între instituțiile Uniunii Europe, și pe fondul diverselor provocări urgente (presiuni demografice, sărăcie și excluziune socială, schimbări climatice etc.), a 
fost adoptată o Strategie revizuită de Dezvoltare Durabilă , mult mai ambițioasă și cuprinzătoare, 
prin care UE și-a luat angajamentul pe termen lung de a răspunde provocărilor de dezvoltare durabilă.  Un alt document strategic care vine în sprijinul eforturilor UE în domeniul dezvoltării durabile este 
reprezentat de Strategia Europa 2020 care vizează creșterea inteligentă, durabilă și incluzivă și în  

 
1 UN Documents, Our Common Future, Chapter 2: Towards Sustainable Development, p. 1 
2 Principiul 1 al Declarației Conferinței Națiunilor Unite privind Mediul, p. 2 
3 Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României. Orizonturi 2013-2020-2030, p. 11 
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cuprinsul căreia au fost setate obiective concrete pentru orizontul de timp 2020 în domenii precum ocuparea forței de muncă, cercetare și dezvoltare, schimbări climatice și energie, educație, sărăcie și excluziune socială, obiective care se regăsesc și în Agenda 2030 adoptată de către ONU. Aderarea României la Uniunea Europeană în anul 2007 a impus ca politica națională de dezvoltare să se racordeze la politicile comunitare și acquis-ul comunitar (drepturile și obligațiile unui stat membru), în scopul dezvoltării durabile și eliminării disparităților existente la nivelul statelor membre. Pentru realizarea acestui deziderat a fost adoptată în 2008 Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României, Orizonturi 2013-2020-2030. Schimbările survenite la nivel internațional, european, dar și național, au impus regândirea viziunii de dezvoltare durabilă a României.  Astfel, pentru a crea premisele necesare înfăptuirii obiectivelor 
Agendei 2030, dar și pentru a respecta angajamentele față de UE, a fost adoptată în 2018 Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030.   Dezvoltarea durabilă reprezintă, în contextul românesc, dorința realizării unui echilibru între aspirațiile cetățeanului, societatea de care depinde și prin care se definește și contextul care permite realizarea de sine. „Acest echilibru pornește de la om, actor central care caută un echilibru individual și condiții favorabile pentru a se realiza. Condițiile favorabile sunt influențate de societatea care trebuie să îl susțină și să îl motiveze și de mediul prin care se regăsește și își poate găsi echilibrul”4. Realizarea acestui echilibru în contextul dezvoltării durabile, atât pentru cetățenii de acum, cât și pentru generațiile viitoare, este un rol atribuit statului.  România și-a stabilit cadrul național de dezvoltare durabilă astfel încât să susțină obiectivele setate în Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă, cât și implementarea celor 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă adoptate la Conferința Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Durabilă (2015). Viziunea României susține dezvoltarea pe trei piloni principali: economic, social și de mediu, fiind orientată către cetățean și către inovație, reziliență, eficiență și echilibru. Premisa acestei strategii este că, odată stabilit un astfel de cadru de gândire, acesta va fi însușit de către cetățeni și va contribui astfel 

la crearea unui echilibru într-o societate echitabilă și solidară, pregătită să facă față schimbărilor produse de problemele de la nivel global și regional. 
Dezvoltarea regională constituie ansamblul politicilor autorităților administrației publice centrale și locale, elaborate în scopul armonizării strategiilor, politicilor și programelor de dezvoltare sectorială pe arii geografice, constituite în „regiuni de dezvoltare” și care beneficiază de sprijinul Guvernului, al Uniunii Europene și al altor instituții și autorități naționale și internaționale 
interesate, fiind unul dintre pilonii dezvoltării durabile. Dezvoltarea regională încurajează comunitățile să își îmbunătățească bunăstarea economică, socială, culturală și de mediu prin 
armonizarea întregului potențial al resurselor unei regiuni și al locuitorilor acesteia. Crearea 

 
4 Strategia Națională de Dezvoltare Durabilă a României 2030, p. 13   
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bogăției prin extinderea dezvoltării economice durabile îmbunătățește calitatea vieții și, prin urmare, este considerată o condiție prealabilă pentru dezvoltarea regională. 
Pornind de la premisele dezvoltării durabile și, implicit, ale dezvoltării regionale, orice comunitate rurală modernă trebuie să asimileze și să promoveze o viziune strategică în ceea ce privește dezvoltarea sa viitoare, pornind de la condițiile preexistente.  Proiectele și programele operaționale funcționează cel mai bine atunci când fac parte dintr-un cadru coerent și când există o coordonare la nivel strategic. Planificarea strategică trebuie însoțită de promovarea, la nivelul administrației publice, a unui management strategic integrat la toate nivelurile, capabil să identifice și să speculeze oportunitățile apărute în beneficiul comunității. Elaborarea strategiei de dezvoltare durabilă la nivelul unei comunități locale reprezintă unul dintre pașii importanți care susțin procesele de dezvoltare locală. În esență, acest tip de strategie clarifică pe termen mediu și lung care sunt direcțiile și domeniile spre care se orientează efortul de dezvoltare al comunității. O strategie de dezvoltare este caracterizată în cuprinsul său de șapte caracteristici cheie: imaginea asupra viitorului, creativitate, flexibilitate, activitate, acțiune, orientare spre schimbare, orientare spre câștig5. 

Altfel spus, o strategie de dezvoltare durabilă propune o viziune asupra viitorului regiunii în cauză, cu scenarii care să ia în considerare cât mai mult potențialul de dezvoltare a regiunii, gândite astfel încât să se adapteze permanent condițiilor și factorilor externi și interni. Strategia este un document 
programatic ce conține planuri și programe care implică acțiuni concrete de îmbunătățire a situației pe plan local/regional și de atingere a unei dezvoltări durabile.  Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Păunești pentru perioada 2021-2027 prezintă viziunea 
de dezvoltare a comunei pe termen mediu și lung având la bază o analiză comprehensivă a situației 
socio-economice și demografice actuale, ce reliefează puncte slabe și tari ale zonei, oportunitățile de dezvoltare și eventualele riscuri ce trebuie evitate, propunând astfel prioritățile investiționale, măsurile și etapele ce trebuie urmate în vederea realizării acestora.  Viziunea comunei Păunești reprezintă dezideratul care are ca obiect central dezvoltarea durabilă a comunei Păunești, județul Vrancea, prin implementarea planului de măsuri şi proiecte până la finalul 
anului 2027. La formularea acesteia s-a plecat de la premisa că baza dezvoltării comunei în toate sectoarele ține de dezvoltarea economică, motiv pentru care creșterea economică sustenabilă 
devine prioritate în construirea strategiei de dezvoltare durabilă. Până la finalul anului 2027 se dorește creșterea calității și diversificarea serviciilor publice, astfel încât comunitatea locală să beneficieze de servicii de educație, cultură, sănătate, servicii sociale, salubrizare, siguranță şi ordine 
publice, la standarde europene. 

 
5 Balochi Marton, „Etapele de elaborare a strategiilor de dezvoltare locală, Revista Transilvană de Științe Administrative”, IX, 
2003, p. 75 
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Pornind de la viziunea și particularitățile comunității, strategia stabilește obiectivele, prioritățile și măsurile strategice care odată implementate vor contribui la îmbunătățirea economică, socială, culturală și de mediu a comunei Păunești, dar și a performanței administrative. 
Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Păunești este elaborată cu scopul de a oferi administrației publice locale un instrument metodologic ce clarifică pe termen mediu și lung care sunt direcțiile și domeniile spre care se orientează efortul de dezvoltare al comunității, în strânsă legătură cu viziunea guvernamentală și a Uniunii Europene asupra dezvoltării durabile. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Necesitatea și etapele elaborării Strategiei de 

dezvoltare durabilă a comunei Păunești  

2.1. Necesitatea elaborării strategiei de dezvoltare durabilă a comunei 

Păunești, județul Vrancea Necesitatea elaborării strategiei de dezvoltare durabilă rezidă din faptul că eficientizează procesul managerial prin fixarea unor obiective realiste, identificarea unor măsuri și acțiuni care permit realizarea acestora, stabilirea priorităților, monitorizarea rezultatelor obținute și actualizarea constantă a obiectivelor și măsurilor. Astfel, Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Păunești, județul Vrancea, instituționalizează această abordare și oferă cadrul suport activității Primăriei și Consiliului Local. Totodată, ea conferă un scop și o direcție comunității locale de a-și armoniza necesitățile și așteptările prin formularea unor obiective de dezvoltare și axe prioritare. Aceste obiective impun asupra comunității locale sarcina de a utiliza în mod eficient resursele umane și financiare de care dispune, multiplicând astfel forța și efectul 
acestora. Elaborarea unei strategii de dezvoltare durabilă a devenit importantă și în contextul aderării României la Uniunea Europeană, fiind principiul de alocare și de distribuire a 
fondurilor europene.    

 

 

 
 
 
 
 
 
 

2.2. Etapele elaborării strategiei de dezvoltare durabilă a comunei 

Păunești, județul Vrancea În procesul de elaborare a Strategiei de dezvoltare durabilă a comunei Păunești au fost 
constant respectate criteriile de calitate utilizate la nivel european în evaluarea 

documentelor strategice, respectiv: relevanță, eficacitate, eficiență, consecvență și 

coerență, pragmatism, sustenabilitate, aranjamente de management și monitorizare. Definirea viziunii și a obiectivelor propuse în strategie a urmărit să fie în concordanță cu politicile comunitare, strategiile naționale, documentele programatice de la nivel regional și județean. Astfel, în procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare a comunei 
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Păunești s-a urmărit corelarea acesteia cu următoarele documente programatice: Acordul de parteneriat dintre UE și România 2021-2027, Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României 2030, Strategia de Dezvoltare Teritorială a României – România policentrică 2035 – Coeziune și competitivitate teritorială, dezvoltare și șanse 
egale pentru oameni și Planul de Dezvoltare Regională Sud-Est 2021-2027. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGIA de elaborare a Strategiei de dezvoltare durabilă a comunei Păunești 
pentru  perioada 2021-2027 impune prin parcurgerea a două etape importante, 
respectiv: radiografia situației actuale prin identificarea punctelor tari, a punctelor slabe, a oportunităților și a amenințărilor și schițarea misiunii și viziunii alături de 
planificarea strategică a activităților și acțiunilor de întreprins, implementarea, monitorizarea și evaluarea acestora.  

 
1. Radiografia situației actuale 

În această etapă au fost selectate, definite și aplicate instrumentele de cercetare cu 

ajutorul cărora s-au obținut date despre profilul general al comunei. Interpretarea acestor 

date a condus la diagnosticarea situației actuale, la identificarea oportunităților de 

dezvoltare și a posibilelor riscuri. Colectarea de date primare și secundare, interpretarea și analizarea acestora, reprezintă o etapă extrem de importantă în diagnosticarea  stadiului actual al comunei Păunești, județul Vrancea. O parte a acestor date a fost colectată direct de la solicitantul elaborării strategiei (Primăria comunei Păunești, județul Vrancea), iar cealaltă parte a datelor a fost extrasă din surse statistice oficiale precum: anuare statistice, baze de date 
ale comisiilor județene sau naționale de statistică, precum și alte surse și statistici 
oficiale. Informații suplimentare au fost solicitate și următoarelor instituții publice:  

1. Direcția Județeană de Statistică Vrancea 

2. Agenția pentru Protecția Mediului Vrancea 

3. Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vrancea 

4. Școala Gimnazială Păunești Obținerea informațiilor necesare, prin folosirea unor metode, tehnici și instrumente 

specifice cercetării calitative, precum ancheta sociologică, observația, analiza documentelor și interviul, a ajutat astfel la constituirea unei baze de date cuprinzătoare care să permită diagnoza spațiului pentru care se elaborează strategia de dezvoltare durabilă.  
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Etapa de observație și analiză a documentelor a presupus consultarea diverselor publicații de specialitate publicate de Institutul Național de Statistică, Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Vrancea, Agenția pentru Protecția Mediului Vrancea și a informațiilor furnizate în mod oficial de Primăria Păunești, județul Vrancea și unitățile de învățământ.  Ancheta sociologică a folosit drept instrument principal de culegere a datelor un număr de 96 de chestionare aplicate publicului larg, ca parte a 

procesului de consultare publică. Demersul a constat în trei etape esențiale: culegerea, prelucrarea și analiza datelor.  
Interviul de grup s-a desfășurat sub forma unor discuții, pe baza unui ghid de interviu semistructurat, 
la care au participat factorii de decizie de la nivel local.     

Astfel, plecând de la aceste date, s-a trecut la un pas important pentru elaborarea planului de dezvoltare, și anume analiza SWOT (puncte tari, puncte slabe, oportunități, amenințări). Specificul acestei analize constă în faptul că studiază concomitent particularitățile interne ale entității pentru care se realizează strategia, pe două coordonate: puncte tari și puncte slabe, dar și influențele exterioare ale căror efecte pozitive sunt considerate drept oportunități, iar cele negative drept amenințări.  
De asemenea, în cadrul elaborării planului de dezvoltare a fost evidențiată și o analiză PEST. Analiza PEST este metoda care scanează factorii externi de macro-mediu, și anume, cei politici, economici, sociali și tehnologici, care afectează operațiunile oricărei organizații. Analiza PEST (acronim de la Politic, Economic, Social și Tehnologic) examinează mediul extern și este un instrument strategic adecvat pentru înțelegerea imaginii de ansamblu a mediului în care funcționează organizația, fapt care permite să se profite de oportunități și să se minimizeze amenințările pe care le întâmpină activitățile sale. Atunci când planificarea strategică se face corect aceasta oferă o bază solidă pentru 
dezvoltarea viitoare. 

2. Schițarea viziunii și obiectivelor strategiei de dezvoltare durabilă a comunei Păunești, 

județul Vrancea Această etapă presupune stabilirea unor obiective și ținte, precum și a unor planuri și programe 
concrete de realizare a acestor obiective, care fac referire în mod clar la modalitatea de alocare a 

resurselor pe un orizont de timp bine delimitat, având drept fundament rezultatele analizei SWOT întreprinse în etapa premergătoare. Portofoliul de proiecte trebuie să fie cuprinzător și cât mai diversificat astfel încât să satisfacă nevoile identificate la nivelul întregului spectru de domenii ce au făcut obiectul analizei SWOT și să asigure premisele atragerii unui volum suplimentar de resurse financiare (fonduri alocate de UE; fonduri de la bugetul național, fonduri rezultate din parteneriatul 
public-privat, granturi etc.).   
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Direcțiile de dezvoltare locală sunt trasate în concordanță cu rezultatele analizei SWOT ce identifică punctele forte și punctele slabe, oportunitățile de dezvoltare, dar și pericolele existente la nivelul unei comunități. Totodată, un important aspect este acela al inițierii unor programe de dezvoltare 
convergente în vederea atingerii obiectivelor stabilite. Acestea trebuie să fie realizabile și agreate la nivelul actorilor interesați de la nivel local. Etapa de selectare a proiectelor de dezvoltare locală a presupus, în primă fază, identificarea proiectelor de dezvoltare posibile, iar apoi evaluarea viabilității 
acestora din punct de vedere al comunității, al implementării, al plasării etc. În cadrul acestei etape, 
s-a impus o colaborare apropiată între autoritatea administrației publice locale și grupul care a elaborat planul strategic, de unde rezultă că strategia reflectă o viziune de dezvoltare locală viabilă și cât mai bine pliată pe specificul și nevoile comunității.    Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Păunești, județul Vrancea 2021-2027 este bine fundamentată științific, procesul ei de elaborare având la bază instrumente de planificare agreate la nivel european și date provenite exclusiv din surse oficiale, verificabile și credibile. 
 

3. Analiza cadrului strategic  

Scopul analizei cadrului strategic este acela de a identifica prioritățile stabilite în documentele strategice relevante de la nivel european, național, regional și județean. Strategia de dezvoltare durabilă este un instrument de bază în procesul de guvernare locală ce cuprinde obiectivele și prioritățile comunei Păunești stabilite în conformitate cu viziunea europeană, națională și cea regională asupra dezvoltării sustenabile.  
3.1 Nivelul european Uniunea Europeană este un promotor al celor 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD) din cuprinsul Agendei 2030 și ocupă primele locuri în ceea ce privește performanța punerii în aplicare a 
acestor obiective. Dată fiind emergența la nivel global a unor provocări complexe, Uniunea Europeană și-a propus să dezvolte un cadru de reglementare în care primează coerența și sinergia între politicile de dezvoltare. Pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă este imperios 

necesar să se contureze o cooperare eficace la nivelul UE, precum și la nivel național, regional și local. O schimbarea reală în materie de durabilitate, în beneficiul tuturor europenilor, presupune ca toate părțile interesate să fie implicate și să contribuie activ la procesul de tranziție către o dezvoltare durabilă.  Viziunea strategică pe termen lung a Uniunii Europene, așa cum arată un comunicat al Comisiei Europene din 2018, prezintă o Uniune cu o economie prosperă și modernă, competitivă și neutră din 

punct de vedere al impactului asupra climei până în 20506.  

 
6 Communication From The Commission To The European Parliament, The European Council, The Council, The European 
Economic And Social Committee, The Committee Of The Regions And The European Investment Bank 
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Comisia Europeană a publicat în anul 2019 un document de reflecție intitulat „Către o Europă 

durabilă până în 2030”, prin care se dezbate modul propice de punere în aplicare a ODD.  Documentul aduce în discuție politicile necesare pentru un viitor durabil. Astfel, ținând cont de provocările cu care se confruntă UE, dar și de oportunitățile aferente, este important să se pună accentul pe tranziția către o economie circulară, inclusiv către o bioeconomie circulară, pe agricultura durabilă prin intermediul unei Politici Agricole Comune modernizate (2021-2027), să se utilizeze energia din surse regenerabile, să se respecte prevederile Acordului de la Paris și să se 
promoveze drepturile sociale.  Ținând cont de faptul că educația, tehnologia, știința, cercetarea, inovarea și digitalizarea reprezintă condiții esențiale pentru realizarea unei economii durabile, care să conducă la îndeplinirea ODD, UE evidențiază necesitatea unor investiții mai mari în aceste domenii, precum și valorificarea întregului potențial al educației, formării și culturii. Astfel, acești factori favorizează crearea de locuri de muncă, creștere economică și echitate socială7.  

Un alt instrument important de care dispune UE este reprezentat de Politica de Coeziune prin care se urmărește promovarea și susținerea dezvoltării armonioase a statelor membre și a regiunilor acestora. Obiectivul acestei politici îl constituie consolidarea coeziunii sociale și economice prin reducerea disparităților de dezvoltare dintre regiuni.  
Cele 11 obiective tematice ale Politicii de Coeziune pentru orizontul de timp 2014-2020 au fost comasate în noua politică (2021-2027) în 5 obiective strategice, după cum urmează8: 

▪ o Europă mai inteligentă prin inovație, digitalizare, transformare economică și sprijin pentru întreprinderile mici și mijlocii;  
▪ o Europă mai verde, fără emisii de carbon, care să pună în aplicare Acordul de la Paris și să investească în tranziția energetică, în sursele regenerabile și în lupta împotriva schimbărilor climatice;  
▪ o Europă mai conectată, cu rețele digitale de transport; 
▪ o Europă mai socială, care să contribuie la Pilonul European al Drepturilor Sociale și să sprijine crearea de locuri de muncă, educația, abilitățile, incluziunea socială și accesul egal la servicii de asistență medicală;   
▪ o Europă mai apropiată de cetățenii săi, prin sprijinirea strategiilor de dezvoltare locală și a dezvoltării urbane durabile.  Pentru a reduce decalajele dintre diferitele regiuni ale Uniunii și pentru a se crea premisele coeziunii 

economice, sociale și teritoriale, această Politică finanțează sute de mii de proiecte din întreaga 

 
7 Document de reflecție – Către o Europă durabilă până în 2030, pp. 15-22, https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/rp_sustainable_europe_ro_v2_web.pdf accesat în data de 1 octombrie 2020 
8 https://ec.europa.eu/regional_policy/ro/2021_2027/  
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Europă prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), Fondul Social European (FSE), Fondul de Coeziune (FC) și Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM). Un alt instrument de finanțare pe care îl pune la dispoziție Uniunea Europeană este reprezentat de 

Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală. Acesta este destinat finanțării Politicii 

Agricole Comune (PAC) a UE care sprijină strategiile și proiectele de dezvoltare rurală. Obiectivele 

PAC în perioada post-2020 vizează asigurarea unui venit echitabil fermierilor, creșterea competitivității, acțiuni de combatere a schimbărilor climatice, protejarea mediului înconjurător, conservarea biodiversității, protejarea calității alimentelor și a sănătății, crearea unor zone rurale vibrante și reechilibrarea lanțului alimentar. Comisia Europeană are ambiții înalte privind măsurile 
de gestionare la schimbările climatice și de mediu și stabilește cerințele obligatorii pentru sectorul 
agricol. 

„Smart Village” 

Satele inteligente sunt comunități din zonele rurale care folosesc soluții inovatoare pentru a-și 

îmbunătăți reziliența, plecând de la punctele forte și oportunitățile locale. Acestea se bazează pe o abordare participativă pentru a dezvolta și implementa strategia de îmbunătățire a condițiilor economice, sociale și / sau de mediu, în special prin mobilizarea soluțiilor oferite de tehnologiile 

digitale (tehnologiile informației și comunicațiilor, exploatarea datelor sau inovații legate de utilizarea internetului). Acestea acționează ca o pârghie pentru a permite satelor inteligente să utilizeze mai bine resursele lor și să se îmbunătățească atractivitatea zonelor rurale și calitatea vieții 
locuitorilor din mediul rural. Politica de dezvoltare rurală oferă o gamă largă de instrumente pentru susținerea transformării satelor. Bazate pe abordări strategice integrate care reflectă prioritățile UE, precum și pe nevoile 

specifice unui teritoriu, programele de dezvoltare rurală susțin o combinație de măsuri care vizează dezvoltarea mediului de afaceri, inclusiv modernizarea fermelor, investiții în infrastructură locală la scară mică și proiecte de conectivitate, reînnoirea satului, dezvoltarea cunoștințelor, schimbul de cunoștințe etc. Politica de coeziune, prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) și Fondul 
de Coeziune (FC) furnizează investiții importante în domeniile mediului, acțiunilor climatice, 
transporturilor, reducerii sărăciei și capacității administrative. 
În România, se finanțează proiecte de „Smart Village” prin intermediul fondurilor europene 

nerambursabile. Aceste proiecte vizează mobilitate urbană, regenerare urbană, alimentare cu apă și canalizare, infrastructura de drumuri locale ale satelor și conectivitatea acestora la rețeaua rutieră județeană și soluții inteligente de conectare la utilități și transport public pentru călători. 
3.2 Nivelul național  România, în calitatea sa de stat membru al ONU și al Uniunii Europe, și-a exprimat adeziunea la îndeplinirea celor 17 ODD ale Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă. Cadrul național pentru 
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susținerea acestor obiective a fost stabilit în 2018 prin adoptarea Strategiei Naționale pentru 

Dezvoltarea Durabilă a României 2030. Scopul acestei strategii este acela de a identifica prioritățile de dezvoltare durabilă și de a propune proiecte concrete pentru realizarea acestora. Se relevă în cuprinsul acesteia neajunsurile și domeniile specifice pentru care sunt necesare eforturi și resurse suplimentare pentru realizarea obiectivelor de convergență și se trasează țintele naționale 
pentru fiecare dintre cele 17 ODD, alături de deciziile necesare asigurării unui cadru operațional de implementare și monitorizare. Strategia cuprinde direcțiile principale de acțiune, detaliate pentru fiecare dintre cele 17 ODD și țintele naționale pentru orizontul anului 2020, respectiv ale anului 

2030. Un alt document programatic adoptat la nivel național este Strategia de Dezvoltare Teritorială a 

României – România policentrică 2035 – Coeziune și competitivitate teritorială, dezvoltare și 

șanse egale pentru oameni, adoptat în 2017, și care prezintă principalele orientări strategice privind dezvoltarea durabilă și integrată pe termen mediu și lung a României. Conceptul este racordat la evoluțiile din spațiul european și internațional și este în convergență cu documentele 
strategice europene. Obiectivul general vizează creșterea coeziunii spațiale și dezvoltarea teritorială durabilă, iar liniile directoare de acțiune au fost setate după cum urmează: racordarea la rețeaua europeană a polilor și coridoarelor de dezvoltare spațială, structurarea și dezvoltarea rețelei de localități urbane, afirmarea solidarității urban-rural adecvată categoriilor de teritorii, consolidarea și dezvoltarea rețelei de legături interregionale, creșterea calității vieții prin dezvoltarea 
infrastructurii tehnico-edilitare și a serviciilor publice, precum și protejarea, promovarea și valorificarea patrimoniului natural și cultural. Documentul servește drept cadru de fundamentare pentru strategiile, politicile și programele de dezvoltare durabilă cu profil teritorial9. 

Acordul de parteneriat dintre UE și România 2021-2027 identifică principalele provocări în materie de dezvoltare pe termen mediu și lung și modul de distribuire a finanțărilor publice și private astfel încât să se reducă decalajele regionale și sociale existente în România. Prioritățile naționale pentru finanțarea din fonduri europene post 2020 identificate vizează următoarele domenii: inovare, digitalizare și transformare economică prin sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii, investiții în tranziția energetică din surse regenerabile și combaterea schimbărilor climatice, promovarea unei rețele strategice și digitale de transport, sprijinirea strategiilor de dezvoltare durabilă de la nivel local și urban, precum și sprijinirea învățământului, a incluziunii sociale, a competențelor, a accesului egal la sistemul de sănătate și a calității locurilor de muncă10. 

 3.3 Nivelul regional  

Planul de Dezvoltare Regională Sud-Est pentru perioada 2021-2027 este un document strategic  

 
9 Strategia de Dezvoltare Teritorială a României - România policentrică 2035, Coeziune și competitivitate teritorială, 
dezvoltare și șanse egale pentru oameni, p. 11 
10 https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/10/f34ee115f5f182da2d52a34f79525a63.pdf 
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de programare ce reflectă aspecte din cuprinsul Acordului de Parteneriat al României cu UE, luând în considerare specificul național, regional și local. Acesta trasează obiectivele și acțiunile necesare 
pentru dezvoltarea durabilă și echilibrată a Regiunii de Sud-Est. Conform documentului, programele au în vedere dezvoltarea unei regiuni competitive prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice, o regiune cu orașe Smart și prietenoase cu mediul înconjurător, accesibilă, educată și atractivă. 
Nota: Având în vedere că în perioada curentă sunt în curs de elaborare sau de aprobare o serie 

de strategii regionale sau județene, se recomadă actualizarea Strategiei de dezvoltare durabilă 

a comunei Păunești, pentru asigurarea intercorelării cu noile strategii care vizează inclusiv 

comuna Păunești. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
16 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A COMUNEI PĂUNEȘTI 

 

2021-2027 

16 

 

 

  

 

PROFILUL GENERAL AL COMUNEI PĂUNEȘTI, 
JUDEȚUL VRANCEA 

 

 

 

1. Amplasare și accesibilitate 

2. Repere istorice 

3. Prezentarea elementelor cadrului natural 

4. Caracteristici climatice   

5. Resurse primare și secundare  

6. Evoluția populației și potențialul demografic 

7. Mediul economic local 

8. Infrastructura 

9. Educația 

10. Sănătatea și incluziunea socială 

11. Cultură 

12. Mediu 

13. Capacitate administrativă 
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1. AMPLASARE ȘI ACCESIBILITATE 
  
 Comuna Păunești, județul Vrancea, este localizată în partea de nord-est a județului Vrancea, în 
regiunea de Sud-Est a României, situându-se la intersecția următoarelor coordonate geografice: 45°39"27' latitudine nordică și 27°06"36' longitudine estică11. Comuna se întinde pe o suprafață de 8.265 ha dintre care 750 ha în intravilan și 7.515 ha în extravilan.  Din punct de vedere administrativ, comuna Păunești este formată din două localități:      

▪ localitatea Păunești – sat reședință de comună, localitate de rang IV; 
▪ localitatea Viișoara – localitate de rang V, situată la o distanță de 3 km față de centrul 

administrativ al comunei, spre nord-vest. Suprafața intravilană a localității Păunești numără 635 ha, iar cea a localității Viișoara, 115 ha12. Geografic, comuna Păunești este amplasată în partea de nord-est a județului Vrancea, într-o zonă de 
deal. Din punct de vedere geomorfologic, perimetrul comunei Păunești se încadrează în arealul Subcarpaților Orientali (Dealurile Șușiței), depresiunea submontană Vrancea13. 

 
Figura nr. 1 – Poziția localităților aparținătoare comunei Păunești  

Sursa: http://geoportal.ancpi.ro/geoportal/viewer/index.html 

 

 
11 Statutul comunei Păunești, județul Vrancea, p. 3, http://www.paunesti.ro/wp-content/uploads/STATUT-U.A.T-
PAUNESTI.pdf 
12 Răspuns la solicitarea de informații nr. 379/03.04.2020 
13 Studiu Geotehnic al comunei Păunești, județul Vrancea, p. 1 
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Vecinătățile teritoriului comunei Păunești sunt14:  

▪ La Nord - comuna Ruginești; 
▪ La Est - comuna Pufești; 
▪ La Sud - comuna Movilița; 
▪ La Vest - comuna Fitionești. Distanța către municipiile și orașele din județul Vrancea15: 

▪ Focșani: 45,7 km; 

▪ Adjud: 15,9 km; 

▪ Mărășești: 26,4 km; 

▪ Panciu: 15,7 km; 

▪ Odobești: 38,3  Din punct de vedere al accesibilității rutiere, comuna Păunești este străbătut de șoseaua județeană 
DJ 205 H, care o leagă spre est de comuna Pufești (unde se intersectează cu DN2) și spre sud de comuna Movilița și orașul Panciu și de DJ 119 C – Păunești - Ruginești.  Comuna Păunești se poziționează la o distanță relativ mică față de căi de comunicații majore ale 
României: DN 2 (formează o parte din drumul european E 85) și magistrala feroviară 500 

București – Focșani – Suceava, ambele aflându-se la doar 8 km de comună16. Cel mai apropiat aeroport de comuna Păunești este cel din municipiul Bacău. Distanța dintre comuna Păunești și Aeroportul Internațional ,,George Enescu" Bacău este de 70 km și poate fi parcursă cu mașina în aproximativ o oră. O alternativă mai îndepărtată pentru rute aeriene este Aeroportul 

Internațional din Iași, aflat la o distanță de 200 km de comuna Păunești. Acesta operează zboruri atât pe rute interne, cât și pe rute externe. Existența unor rute directe operate de cele două 
aeroporturi către orașele unor state europene dezvoltate din punct de vedere economic conferă reale beneficii pentru extinderea mediului de afaceri și a domeniilor investiționale. Transportul aerian reprezintă un vector important de dezvoltare, contribuind semnificativ la coeziunea socială și economică în cadrul Uniunii Europene, cât și la accesibilitatea regională. 
 

 

 

 

 

 

 
14 Statutul comunei Păunești, județul Vrancea, p. 3 
15 https://maps.google.com. 
16 Liviu-Iulian Roman, „Păuneștii Vrancei – Între păduri și ape”, (Focșani: Editura Terra, 2011), p. 8 
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2. REPERE ISTORICE 
 Prima atestare istorică a comunei Păunești datează din 2 iunie 1551, din timpul domniei 

voievodului Moldovei, Ștefan al VI-lea (24 mai 1551 - 1 septembrie 1552), fiul lui Petru Rareș 
(Ianuarie 1527 - Septembrie 1538, Februarie 1541- Septembrie 1546) și face referire la „poiana 

Păunești”. Alte două documente importante din epoca respectivă care fac trimitere la această așezare au fost emise de domnul Moldovei, Bogdan Lăpușneanu (1568-1572), respectiv de cancelaria acestuia, pentru a atesta proprietățile neamurilor lui Toader Sofiotul. Astfel, se precizează la proprietățile împărțite „și a treia parte dintr-o poiană den Păunești și a trei parte la pădure cu 

pomeți”17. Existența unor așezări datând din epoci mai vechi nu este însă exclusă, în contextul în care în comuna Păunești nu s-au executat săpături arheologice sistematice18. Primii locuitori au fost țăranii liberi sau răzeșii care s-au așezat în zona centrală, lângă pârâul Valea Caselor, zona Viișoara și mai apoi în zona Scurta, denumită anterior Bârnova. Se consideră că așezarea nu a făcut parte din vechea țară a Vrancea, situându-se la extremitatea acesteia19. Geneza comunei este strâns corelată cu numele acesteia. Cercetătorii au identificat mai multe categorii de 
toponime, unele dintre ele explicând existența unui „bătrân” întemeietor al satului, ceea ce este valabil și pentru comuna Păunești.  Satul Viișoara a fost anterior denumit Bou, iar explicațiile privind denumirea așezării nu sunt suficient de clare, astfel se consideră că acest nume provine fie de la un „strămoș” întemeietor, fie de la bourii sau zimbrii care la acea vreme încă populau plaiurile Moldovei. În secolul al XIX-lea, satul apare menționat sub denumirea de „Slobozia Boului” (1803), ceea ce se explică prin faptul că, după jumătatea celui de-al XVIII-lea secol, așezarea a fost populată de un grup de țărani eliberați din șerbie20. Prima mențiune documentară a satului Bou datează din 9 aprilie 1753. Documentul respectiv face referire la monahul Ifrim Michiul care dăruiește vărului său Toader Danu fragmente 
dintr-o moșie aflate la „Ruginești, Păunești, Bou și Urechești, ținutul Putnii”. Deși se consideră că așezarea datează din timpuri mai vechi, în prezent nu există surse documentare care să susțină această ipoteză21. Astăzi, satul Păunești este format din patru sectoare: Bostănești, Novăcești, Scurta și Surlea. Primele două denumiri au fost preluate de la numele de familie ale locuitorilor. Cătunul Scurta a fost denumit anterior Bârnova (după numele mănăstirii înființate la finele secolului al XVIII-

lea). Ca urmare a populării acestuia de către familiile de clăcași din comuna Scurta - Bacău, împroprietărite în anul 1879, vechiul nume a fost înlocuit cu denumirea actuală. În ceea ce privește 
 

17 Documenta Romaniae Historica (DRH), A. Moldova, vol. XIX (1626-1628), Editura Academiei, București, 1969, p. 321, apud 
Liviu-Iulian Roman, „Păuneștii Vrancei – Între păduri și ape”, pp. 27-28   
18 Liviu-Iulian Roman, „Păuneștii Vrancei – Între păduri și ape”, p. 24 
19 Ibidem,  p. 19  
20 Ibidem, pp. 19-21 
21 DJAN Iași, P 417/83, apud Liviu-Iulian Roman, „Păuneștii Vrancei-Între păduri și ape”, p. 30 
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numele Surlea, se consideră că acea așezare era întrebuințată drept post de observație și transmitere de atenționări în caz de pericole (invazie, război), prin intermediul surlelor.  Una dintre legendele care explică cel mai bine numele și originea comunei, după relatările 
profesorului de istorie Liviu-Iulian Roman, este consemnată în 1881 de subprefectul plasei Zăbrăuți, G. Ghindar, și face referire la perioada de domnie a lui Ștefan cel Mare, care în 1475, după războaiele 
purtate împotriva lui Radu al V-lea cel Frumos, domnul Munteniei, a mutat hotarul de la Siret la Trotuș și Milcov și a stabilit voinicii de oaste pe acele plaiuri. Astfel, „Gheorghița Boulache cu ai lui se 

așezară în locul numit acum Cǎtunu Bou, iar în satul de reședință unul numit Păun Voinicu de la acea 

epocă, de unde și luaseră numele de Păunești”. În urma războaielor purtate cu turcii, acești voinici au fost răpuși pe câmpul de luptă. În semn de respect solemn, urmașii lor au denumit localitățile după 
numele celor doi22. În ceea ce privește organizarea administrativă, Condica liuzilor din 1803, realizată în timpul domniei lui A. Moruzi, identifică încadrarea localității Păunești în Ocolul Luncii din ținutul Putna (împărțit la acea vreme în opt ocoale)23. Conducerea satelor s-a exercitat până la 1830 de către un vătăman care depindea direct de conducătorul ținutului, vornic sau staroste. Introducerea 
Regulamentelor Organice (1831-1832) conduce la schimbări importante în sistemul de administrație al satelor. Astfel, conducerea acestora se exercită de către un vornicel (mai târziu pârcălab), ales de către săteni. Desele modificări administrativ-teritoriale care au survenit de-a lungul secolelor XIX și XX au determinat încadrarea comunei în plasele Zăbrăuți, Șușița și Răcăciuni, Caregna, apoi în plasa Trotuș (începând cu 1923), redevenită Caregna în 193424. La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna Păunești era încadrată în județul Putna, având în componența sa localitățile Bou și Păunești și o populație de 3.662 locuitori. Pe teritoriul comunei se aflau trei biserici și o școală mixtă la care erau înscriși 181 de elevi dintre care 16 fete25. În anul 1925, comuna figura drept reședință a plășii Caregna a județului Putna, având în componența sa, pe lângă cele două sate: Bou și Păunești și cătunul Bârnova. Conform Anuarului Socec, toate aceste localități aveau un număr de 3.500 de locuitori26.  În ceea ce privește răscoala țăranilor de la 1907, sursele nu menționează implicarea localnicilor din Păunești în iureșul „rebeliunii”, fapt datorat îndrumărilor învățătorului Ioan Ciocârlan de a nu lua parte la violențe, cât și condiției de răzeși a locuitorilor27.  

 
22 Liviu-Iulian Roman, „Păuneștii Vrancei – Între păduri și ape”,  pp. 22-23 
23 M. Cǎnianu, A. Candrea, Dicționar geografic al județului Putna, Tipografia Thoma Basilescu, București, 1897, p. 269, apud 
Liviu-Iulian Roman, „Păuneștii Vrancei-Între păduri și ape”, p. 32 
24 Cezar Cherciu, Vrancea și ținutul Putnei (1921-1945), Editura Andrew, Focșani, 2005, p. 211, apud Liviu-Iulian Roman, 
„Păuneștii Vrancei-Între păduri și ape”, p. 33 
25 George I. Lahovari, (1901). Marele Dicționar Geografic al Romîniei. București: Stab. grafic J. V. Socecu. p. 664 
26 Anuarul „Socec”  al României Mari 
27 Liviu-Iulian Roman, „Păuneștii Vrancei-Între păduri și ape”, p. 35 
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În Primul Război Mondial, comuna s-a aflat în proximitatea marilor confruntări din anul 1917, (situată fiind pe linia frontului), dar nu a fost afectată de distrugerile cauzate de desfășurările de acțiuni militare din acel perimetru. Mai mult decât atât, zona a servit drept loc de refugiu și refacere a soldaților și a refugiaților. O statistică din anul 1927 aprecia că 32 de luptători din Păunești au murit în urma participării la conflagrația mondială, 21 au fost răniți, iar alți 47 dispăruți. Cu toate acestea, se consideră că numărul victimelor a fost mult mai mare, însă este dificil de precizat cu acuratețe cifra exactă28. Înfăptuirea reformei agrare (1921) a avut drept consecință împroprietărirea unui număr de 633 de locuitori din Circa II Mărășești (unde se afla încadrată și localitatea Păunești) cu aproximativ 1.154 ha provenite de la moșiile Pufești (694 ha), Păunești (695 ha) și Domnești (307 ha). Repercusiunile 
marii crize economice mondiale din perioada 1929-1933 s-au făcut simțite și în comuna Păunești, care a trecut prin modificări de ordin administrativ, ca urmare a nevoii de a reduce cheltuielile 
administrative. Astfel, comuna a fost repartizată plasei Trotuș și a găzduit pentru o perioadă sediul 
pretoratului. De remarcat faptul că, Vasile Gagiu a deținut pentru o perioadă funcția de pretor, de numele lui fiind legate o serie de inițiative de dezvoltare a comunei29. În comuna Păunești, mișcarea legionară a atras adeziunea unui număr mare de membri simpatizanți, atât în rândul reprezentanților de elită - preoți și învățători, cât și din pătura mai largă a sătenilor. În fruntea mișcării legionare de la Păunești s-a aflat Toader Mănăilă, care pentru o scurtă perioadă de timp a ocupat și funcția de primar al comunei (septembrie 1940 - ianuarie 1941). În localitatea Bou, mișcarea legionară a fost condusă de învățătorul Neculai Manolache. După asasinarea premierului 
Armand Călinescu, în septembrie 1939, adepții mișcării legionare de pe plan local au avut de îndurat consecințe grele30. 

Perioada 1938-1940 a coincis cu regimul personal instituit de regele Carol al II-lea și a adus comunei 
sarcina de a amenaja un teren pentru antrenamentul militar al tineretului, în forma „Pavilionului 

național și al exercițiilor copiilor străjerești”. Declanșarea celui de-al doilea Război Mondial a presupus mobilizarea unui număr mare de bărbați din comună. Un fapt memorabil din perioada războiului este vizita Regelui Mihai în Păunești a cărei dată nu se știe cu exactitate (1940 sau 1941). În 1942, se colectau din comuna Păunești diverse materiale, precum fier, mușețel, pojarniță, acestea reprezentând contribuția așezării la eforturile de război. Ca urmare a pierderii Basarabiei, în anul 1944, mai multe familii de refugiați basarabeni au ajuns în Păunești, unde s-au și stabilit. Conform relatărilor istorice, după 23 august 1944, coloanele trupelor rusești, în drumul lor către Focșani, „nu 

prea au intrat” în comuna Păunești, fapt explicat de solidaritatea localnicilor în timpul acelor vremuri de restriște31. 

 
28 Liviu-Iulian Roman, „Păuneștii Vrancei-Între păduri și ape”,, p. 36 
29 Ibidem, p. 38 
30 Ibidem, pp. 39-40 
31 Ibidem, pp. 41-48 
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Arestarea Mareșalului Ion Antonescu (23 august 1944) și ieșirea României din alianța cu Puterile 
Axei au determinat schimbări majore la nivel național. Instaurarea comuniștilor la putere a fost întâmpinată cu rezistență, în special în zonele rurale. Fenomenul s-a manifestat și la Păunești, unde 
la alegerile din noiembrie 1946 s-a remarcat o puternică adeziune pentru partidele democratice tradiționale. Un alt eveniment care a produs tulburări a fost reprezentat de seceta din 1946 și foametea din anul imediat următor. Majoritatea localnicilor au fost afectați de aceste evenimente, unii dintre ei fiind nevoiți să migreze către zone mai puțin lezate. Instaurarea noului regim politic a debutat cu o serie de măsuri împotriva localnicilor înstăriți (chiaburilor) și a celor care încă simpatizau vechile partide politice. A urmat apoi perioada naționalizării mijloacelor de producție, 
demararea planurilor anuale și apoi a celor cincinale, evenimente care au stârnit nemulțumire și nesupunere din partea vechilor proprietari. Colectivizarea forțată demarată în perioada 1961-1962, în cadrul Gospodăriilor Agricole Comune (G.A.C.), a determinat o serioasă opoziție în rândul localnicilor, care a degenerat în violență. În urma unor presiuni puternice din partea clasei politice, proprietarii au cedat în cele din urmă pământurile. Procesul de colectivizare i-a adus pe majoritatea 

locuitorilor în postura de membri cooperatori, care lucrează pământul la C.A.P (Cooperativă Agricolă de Producție)32. În anul 1950, administrarea comunei a fost preluată de raionul Adjud, din regiunea Putna, care în 1952 a devenit regiunea Bârlad, iar în 1956, regiunea Bacău. În urma decretului 799/17 decembrie 1964 privind schimbarea denumirii unor localități, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 20 din 18 decembrie 1964, satul Bou a primit denumirea de satul Viișoara. În 1968, aceasta a intra în componența județului Vrancea33. După căderea regimului comunist, a fost demarat, la nivel național, procesul de tranziție către un sistem democratic, cu o economie de piață viabilă. Dificultățile economice din această perioadă, precum și deschiderea granițelor către Europa occidentală, au determinat un număr mare de români să părăsească țara. Acest fenomen al migrației s-a manifestat și la nivelul comunei Păunești și a generat consecințe importante în evoluția sa34. 

Conform Listei monumentelor istorice anexate la Ordinul Ministrului Culturii nr. 2.828/2015, pentru modificarea Anexei nr. 1 la Ordinul Ministrului Culturii și Cultelor nr. 2.314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată și a Listei Monumentelor Istorice dispărute, cu modificările 
ulterioare din 24.12.2015, în comuna Păunești se regăsește următorul monument istoric: 

- VN-IV-m-B-06642 – Monumentul Eroilor (1877-1878), sat Păunești, comuna Păunești, 
datând din 23 iunie 1909. Monumentul a fost ridicat pentru comemorarea eroilor din Păunești care au luptat în Războiul de Independență (1877-1878). Soldații din Păunești, 

 
32 Ibidem, pp. 46 -57 
33 DECRET nr. 799 din 17 decembrie 1964 privind schimbarea denumirii unor localități, 
http://www.monitoruljuridic.ro/act/decret-nr-799-din-17-decembrie-1964-privind-schimbarea-denumirii-unor-localitati-
emitent-consiliul-de-stat-publicat-n-19380.html. 
34 Liviu-Iulian roman, „Păuneștii Vrancei-între păduri și ape”, p. 58 
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Constantin Ştefanache, Chiriac Iordache, Stoica Ion, Toader Crăciun, au fost răsplătiți, 
pentru participarea lor la război, cu „Medalia Comemorativă Rusă”35. Un simbol al comunei Păunești este reprezentat de existența celor 52 de fântâni cu cumpănă36 care datează de peste 200 de ani și care sunt în continuare folosite de către săteni. Fiecare fântână este denumită după ctitorul ei și reprezintă un motiv de mândrie pentru familia „moștenitoare”. Totodată, construirea acestor fântâni era legată de datini strămoșești, acestea reprezentând un for pentru manifestarea vieții sociale, culturale și religioase a comunității. În prezent, fântânile din Păunești nu figurează înregistrare în cadrul legislativ național care reglementează regimul juridic general al monumentelor istorice. Ținând cont de unicitatea și importanța acestor fântâni, se impune lansarea demersurilor de înscriere în patrimoniul cultural al României. Realizarea acestui deziderat va conduce la protejarea fântânilor, precum și la conservarea, 

consolidarea și restaurarea acestora în conformitate cu prevederile legilor în vigoare. Totodată, acest demers va contribui și la îmbunătățirea imaginii și prestigiului comunei, valorificarea potențialului turistic și, implicit, la dezvoltarea economică.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
35 DJAN Vrancea, Fond Prefectura Putna, dosar 1/1878, f. 652, apud Liviu-Iulian Roman, „Păuneștii Vrancei-Între păduri și 
ape”, p. 34 
36 Date furnizate de Primăria comunei Păunești 
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3. PREZENTAREA ELEMENTELOR CADRULUI NATURAL 
 Comuna Păunești este localizată în nord-estul județului Vrancea, în proximitatea județului Bacău, pe malul stâng al râului Carecna și include în partea de nord-vest dealuri subcarpatice, iar în partea de est și sud o zonă de câmpie. Structura de relief este alcătuită din văi înalte în partea de nord-vest și văi joase în zona de sud-est. Comuna face parte din zona câmpiei piemontane înalte, caracterizată prin pante neuniforme, fragmentată de văi, ravene și râpe adânci.  
Din punct de vedere geologic, comuna se încadrează în unitatea Depresiunii Odobești, depresiune pericarpatică neogenă. Structura geologică a jumătății de nord a regiunii prezintă un strat de pământ ce variază de la brun până la negru (sol de pădure), iar în partea de câmpie se găsește un strat brun-roșcat. Stratul de suprafață este urmat de un strat de loess galben-brun, de aproximativ 4-6 metri, urmat la rândul lui de un strat de pietrișuri și bolovănișuri întretăiate de argile care rețin pânza de apă subterană. Această natură petrografică a dat naștere unor văi adânci cu maluri abrupte cu tendință de ravene. Ambele sate sunt brăzdate de văi și ravene, dispuse de la nord-vest spre sud-est (Păunești) și de le vest spre est (Viișoara). 

 

Figura nr.2 – Harta fizică a județului Vrancea 
Sursa: https://pe-harta.ro/vrancea Pe tot parcursul cuaternarului inferior, regiunea a suferit mișcări neotectonice cu caracter negativ, 

urmate fiind în decursul pleistocenului mediu și superior, inclusiv în holocen, de mișcări 
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neotectonice cu caracter pozitiv. Așezarea geografică a comunei corespunde cu cea mai importantă zonă seismică din țară37. La nivelul comunei se regăsesc următoarele unități stratigrafice: 
▪ complexul nisipos-argilos ce se identifică pe pereții văilor și ai ravenelor din partea vestică (Valea Boului și Valea Păunești); 
▪ complexul depozitelor loessoide, format din prafuri, prafuri nisipoase, nisipuri, argile 

nisipoase, atinge o grosime de 1-2 metri în zona ravenelor și a văilor, acest fapt fiind influențat de procesul de eroziune;   
▪ complexul depozitelor aluvionare identificat în zona de terase și luncă.     Comuna Păunești se încadrează, din punct de vedere geomorfologic, în aria Subcarpaților Orientali (Dealurile Șușiței), în zona Glacisului Subcarpaților trecând către est în zona Culoarului Siretului 

(Siretul Superior)38. Procesele geomorfologice au fost profund influențate de către factorii antropici. Astfel, intervenția omului, manifestată prin acțiuni de defrișare și cultivare a viței de vie pe versanți și interfluvii, a intensificat procesul de eroziune accelerată a solului. Înclinarea mare a pantelor, asociată cu acțiunea distructivă a factorilor naturali (apa rezultată din precipitații, în acest caz), a 
contribuit, de asemenea, la intensificarea acestui proces39. Procesul de eluvionare, la rândul său, a reprezentat o piedică în dezvoltarea și menținerea plantelor de cultură și a pășunilor. Transformarea terenurilor agricole în plantații pentru vii a determinat amestecarea straturilor mai puțin fertile din adâncime cu stratul fertil de la suprafață, condiționând astfel cultivarea cerealelor de folosirea unor cantități mari de îngrășăminte chimice. Procesele de 
eroziune au determinat formarea de glacisuri coluvionare, iar pe terenurile cu înclinații mai mari de 5 grade, se observă formarea în fază incipientă a ogașelor, care evoluează treptat până la ravene de proporții impresionante. Fenomenul eroziunii, deși țintește zone restrânse la început, cu timpul determină degradarea terenului și poate declanșa alte procese precum surpările și alunecările de 
teren.  Înclinarea mare a pantelor (în mare parte despădurite în prezent) favorizează formarea torenților, 
cel mai afectat perimetru fiind centrul comunei (punct de întâlnire al pâraielor care străbat comuna), 
producându-se astfel inundații grave, precum cele din anul 2006 care au afectat puternic comuna Păunești al cărei centru a fost integral acoperit de apă40. 

Rețeaua hidrografică  Comuna face parte din bazinul hidrografic al râului Siret, fiind străbătută de mai multe văi, precum Caregna, Valea Rancului, Valea Doneșului, Valea Seacă (toate cu vărsare în Caregna). Satul Viișoara 
 

37 Plan Urbanistic General al comunei Păunești, județul Vrancea, p. 10 
38 Studiul Geotehnic al comunei Păunești, județul Vrancea, p. 1 
39 Liviu-Iulian Roman, „Păuneștii Vrancei-Între păduri și ape”, p. 3 
40 Ibidem, p. 5 
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este străbătut de un pârâu numit tot Valea Seacă, cu deversare în Domoșița și apoi în Trotuș, iar satul Păunești este traversat în zona centrală de la nord-vest la sud-est de pârâul Valea Caselor41.  Caregna (scris uneori și Carecna) este cel mai important curs de apă al comunei Păunești. Acesta tranzitează marginea teritoriului administrativ al comunei, având o lungime totală de 26 km. Izvorului Caregnei se află la o altitudine de 500 m, iar punctul de deversare este localizat între Domnești și Pufești, în râul Siret. Debitele sunt foarte scăzute, de aceea foarte rar se întâmplă ca apele sale să se verse în Siret, excepție făcând situațiile în care plouă torențial și Caregna adună apele provenite de pe versații împăduriți.  Cea mai mare cantitate de apă provine din precipitații, din care 
un procent de  35-40% se acumulează pe timpul verii. Șiroaiele de apă rezultate în urma ploilor torențiale poartă cantități mari de aluviuni de aproximativ 2,2 - 5 tone/ha/an42. Apele subterane se află la adâncimi cuprinse între 2 - 4 m și 10 - 20 m, fiind cantonate într-un strat de nisip și pietriș. Adâncimea pânzei freatice se află la 6 - 10 m (în zone joase), iar în zonele deluroase poate atinge 30 de m, curentul subteran având o direcție de curgere nord-vest, sud-est43. Deficitul de apă din straturile superioare poate fi compensat prin foraje la adâncimi de circa 80-150 m.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
41 Studiu Geotehnic al comunei Păunești, județul Vrancea, p. 2 
42 Liviu-Iulian Roman, „Păuneștii Vrancei-Între păduri și ape”, pp. 5-6 
43 Plan Urbanistic General  al Comunei Păunești, județul Vrancea, p. 2 
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4. CARACTERISTICILE CLIMATICE  
 Comuna Păunești se încadrează în climatul temperat continental specific zonei de silvostepă. Acest tip de climat se caracterizează prin veri călduroase și uscate și ierni extrem de reci. Influența directă a maselor de aer continental de origine asiatică determină precipitații reduse, care iarna cad sub formă de zăpadă, frecvent viscolită. Precipitațiile reduse sunt distribuite neuniform pe parcursul întregului an, cu valori mai mari la finele primăverii și verii. Perioadele secetoase au o frecvență mai mare pe timpul verii. În anotimpul cald se resimt influențele maselor de aer tropical-uscate, iar în anotimpurile de tranziție cele temperat-oceanice.  Cantitatea medie anulă de precipitații este de aproximativ 447 mm, iar repartizarea pe anotimpuri se prezintă astfel: iarna – 80 mm (18%), primăvara - 114 mm (26%), vara 151 mm (34%), toamna – 102 mm (22%). Distribuirea neuniformă a precipitațiilor, iernile secetoase, precum și caracterul torențial al ploilor de vară afectează culturile agricole. Așezare comunei la marginea câmpiei și a dealurilor, face ca precipitațiile să fie mai reduse în zona joasă, de est (500-550 mm/an) și mai bogate 
în zona împădurită, de vest (550 - 600 mm/an)44. 

Temperatura medie anuală înregistrează aproximativ 10ᵒC. Lunile iunie și iulie înregistrează cele 
mai ridicate temperaturi. Temperatura medie a celei mai friguroase luni (ianuarie) atinge o valoare 

de -3 / -4ᵒC, iar temperatura medie în cea mai călduroasă lună (iulie) este de 22ᵒ - 23ᵒ C45.   

Umiditatea relativă a aerului este de 63%. 

Vânturile cele mai frecvente sunt cele de nord-vest. Teritoriul județului este deschis influenței maselor de aer cu proprietăți variate și care provin din zone îndepărtate. Zona este caracterizată de fenomenul „foen”, denumit și vântul vrâncean, care se formează la contactul curenților dintre Carpați și dealurile subcarpatice și se manifestă sub formă de briză. Crivățul este un vânt care se manifestă predominant în regiune și care determină scăderea temperaturii iarna, favorizează precipitațiile primăvara, iar vara suflă uscat și fierbinte. În spectrul regimului eolian se mai regăsesc austrul (vânt care aduce ger iarna și căldură vara), băltărețul (vânt care se resimte vara) și munteanul (vânt violent și rece). Vitezele medii anuale variază între 2,0 și 4,0 m/s în municipiul Focșani. Cea mai mare viteză a vântului,  înregistrată la stația meteo Focșani, a fost de 24 m/s46.   

Radiația solară are valori ce depășesc 120 kcal/cm2, în lunca joasă de la confluența râurilor Putna și Siret și valori sub 110 Kcal/cm2, pe culmile cele mai înalte ale munților din județ.  
 

 
44 Plan Urbanistic General  al Comunei Păunești, județul Vrancea, pp. 4-5 
45 Studiu Geotehnic al comunei Păunești, județul Vrancea, p.4 
46 Strategia de dezvoltare locală a comuni Păunești, perioada 2016-2020 
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5. RESURSE PRIMARE ȘI SECUNDARE  
 

Termenul „resurse naturale” include toate acele resurse neregenerabile și regenerabile care sunt 

deținute de către o țară și care pot fi utile omului în actualele circumstanțe economice, sociale și 

tehnologice.   Resursele naturale și dezvoltarea durabilă sunt indisolubil legate de existența societății, a dezvoltării din domeniul economic, tehnologic, social și a asigurării protecției mediului. Modul în care o comunitate valorifică aceste resurse influențează într-o mare măsură procesul de dezvoltare economică și socială, starea mediului înconjurător și condițiile de trai ale populației. Se impune astfel găsirea unui punct de echilibru între beneficiile economice și efectele negative pe termen lung (epuizarea resurselor, utilizarea tehnologiilor dăunătoare mediului), deci o valorificare responsabilă a resurselor. Comuna Păunești beneficiază de multiple resurse naturale care deschid posibilități de dezvoltare. Înțelegerea cadrului natural și a biodiversității de care dispune comuna reprezintă un pas esențial în stabilirea obiectivelor strategice de dezvoltare teritorială. 
Resursele naturale regenerabile  

Flora comunei Păunești este foarte diversificată și se caracterizează prin plante ierboase (ghiocelul, vioreaua, brândușa, grâușorul, toporașul, floarea paștelui, lăcrămioara, pulmonarița, rodul pământului, vâscul, mătrăguna, ciuperci otrăvitoare și comestibile, troscotul, coada șoricelului), arbuști (alunul, cornul, porumbelul, păducelul, măceșul), arbori (stejarul, gorunul, carpenul, paltinul, 
ulmul, teiul alb, fagul, plopul, salcâmul, mesteacănul, teiul roșu, cireșul de pădure, salcia, arinul, pinul, bradul roșu, bradul alb, carpenul de pădure) și plante agățătoare (iedera, liana)47. Flora cultivată este reprezentată de grâu, porumb boabe, floarea soarelui, rapiță, cartofi, legume, orzoaică. 

Fauna se distinge prin diversitate și bogăție. În împrejurimile comunei se întâlnesc: ursul brun, vulpea, lupul, dihorul, nevăstuica, bursucul, căprioara, cerbul, veverița, mistrețul, iepurele de câmp. Categoria păsărilor este una bogată și cuprinde păsări sedentare, precum: vrabia, pițigoiul, mierla, ciocănitoarea; păsări migratoare: cucul, pupăza, rândunica mare, graurul, privighetoarea. Între păsările de noapte amintim cucuveaua, iar dintre răpitoare, uliul și șorecarul comun. Din categoria păsărilor de apă, regăsim rața sălbatică mică. Categoria insectelor cuprinde: cărăbușul de mai, rădașca, scarabeul, libelula, călugărița, furnica, lăcusta, cărăbușul de trandafir, forfecarul, buburuza, croitorul, fluturele de varză, fluturele ochi de păun, albina. În rândul nevertebratelor se remarcă melcul, păianjenul, puricele de baltă, ciclopul, miriapodul48. 

 
47 Planul Urbanistic General al Comunei Păunești, județul Vrancea, p. 12 
48 Ibidem 
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Resursele de apă reprezintă un element esențial pentru viață și pentru procesele naturale, existența noastră și activitățile economice fiind în totalitate dependente de această resursă. Resursele de apă sunt constituite din apele de suprafață și apele subterane, naturale sau amenajate. Rețeaua hidrografică de la nivelul localității Păunești are în componența sa cursuri de apă mici 
precum pârâul Carecna, Valea Rancului, Valea Doneșului, Valea Seacă și pârâul Valea Caselor și sursele de apă subterană din care se asigură alimentarea localităților din componența comunei.  
Apele de suprafață Caregna este cel mai important curs de apă al comunei Păunești. Acesta tranzitează marginea teritoriului administrativ al comunei, având o lungime totală de 26 km. Izvorului Caregnei se află la 
o altitudine de 500 m, iar punctul de deversare este localizat între Domnești și Pufești, în râul Siret. 
Debitele sunt foarte scăzute, de aceea foarte rar se întâmplă ca apele sale să se verse în Siret, excepție făcând situațiile în care plouă torențial și Caregna adună apele provenite de pe versații împăduriți. Cea mai mare cantitate de apă provine din precipitații, din care un procent de 35-40% se acumulează pe timpul verii. Șiroaiele de apă, rezultate în urma ploilor torențiale, poartă cantități mari de aluviuni, 
de aproximativ 2,2 - 5 tone/ha/an49. 

Apele subterane Alimentarea cu apă a comunei Păunești este asigurată din sursa de captare Bodea, care deține două rezervoare de apă și asigură alimentarea satului Viișoara, respectiv sursa de captare Șoimu, din ale cărei rezervoare se asigură alimentarea localității Păunești.  
Apa potabilă Comuna Păunești beneficiază de un sistem centralizat de alimentare cu apă potabilă, care acoperă ambele localități din componența comunei, având o lungime de 73 km de rețele de distribuție. Sursele de alimentare sunt reprezentate de forajele amplasate pe teritoriul localității Păunești.  
Administrarea rețelei de alimentare cu apă se face direct de către Consiliul Local Păunești, prin Serviciul public de alimentare cu apă Păunești.  
Aerul. Curenții de aer reprezintă o resursă importantă în procesul de producere a energiei electrice-eoliene. În ultimii ani, județul Vrancea a devenit un punct important pe harta investițiilor în energie obținută cu ajutorul eolienelor. Energia produsă de vânt prezintă numeroase avantaje, cel mai important dintre acestea fiind lipsa poluării mediului înconjurător. 
Solul este o resursă valorificată prin plantații de vii și pomi fructiferi, culturi de plante tehnice și cereale, creșterea animalelor, exploatări forestiere, extracție de hidrocarburi, minerit, întreprinderi 
industriale. Solurile comunei Păunești fac parte din categoria cernoziomurilor levigate, a solurilor brune podzolice și a celor cenușii. De-a lungul timpului, procesul de deteriorare a solului s-a 

 
49 Liviu-Iulian Roman, „Păuneștii Vrancei-Între păduri și ape”, pp. 5-6 
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accentuat ca urmare a construirii de așezări rurale și a elementelor de infrastructură, practicării agriculturii, defrișărilor și eroziunii.  
Resurse energetice    Poluarea excesivă produsă de arderea combustibililor fosili pentru obținerea energiei a condus la conștientizarea necesității protejării mediului înconjurător și beneficiile folosirii raționale a resurselor naturale. Acest context a dus la crearea de oportunități tot mai mari de a folosi surse alternative în producerea energiei (energia eoliană, energia solară, energia hidraulică, energia geotermală și de biomasă). Utilizarea surselor regenerabile este strâns corelată cu conceptul de dezvoltare durabilă, care servește obiectivului de reconciliere a economiei și mediului. Mai precis, procesul de dezvoltare economică nu trebuie să afecteze consumul și resursele naturale 

neregenerabile. Pentru industria energetică, conceptul de dezvoltare durabilă trebuie să aibă în vedere reorientarea tehnologiilor de producere a energiei, conservarea și sporirea bazei de resurse, reducerea emisiilor 
de monoxid de carbon, dezvoltarea surselor regenerabile de energie.  Obiectivele Uniunii Europene privind energia și clima la nivelul anului 2030 au fost setate după cum urmează50: 

▪ Reducerea emisiilor interne de gaze cu efect de seră cu cel puțin 40%; 
▪ Un consum de energie din surse regenerabile de 32%; 

▪ Îmbunătățirea eficienței energetice cu 32,5%; 
▪ Interconectarea pieței de energie electrică la un nivel de 15%. 

Pentru îndeplinirea acestor obiective, România a elaborat Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice (PNIESC) pentru perioada 2021-203051, prin care au fost stabilite țintele și contribuțiile naționale la realizarea țelurilor UE privind schimbările climatice. România și-
a stabilit, în concordanță cu obiectivele globale și cele europene în materie de energie regenerabilă, să crească ponderea energiei din surse regenerabile în consumul brut și, astfel, să contribuie prin politicile energetice la reducerea impactului schimbărilor climatice. Comuna Păunești, la rândul ei, trebuie să valorifice potențialul de care dispune în materie de resurse regenerabile și să contribuie astfel la realizarea dezideratelor naționale.   
Energia solară - România dispune de un potențial valoros pentru aplicarea măsurilor de valorificare a energiei solare datorită poziției geografice și a condițiilor climatice locale. Județul Vrancea face parte din regiunile în care se înregistrează un flux energetic mediu cuprins între 1.250 – 1.300 

 
50 Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 2021-2030, p. 12 
51 Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030, p. 51 
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kWh/mp/an, ceea ce creează premise optime pentru dezvoltarea unor noi oportunități de exploatare și valorificare a energiei solare.  Comuna Păunești se încadrează pe harta solară a României în zona IV de radiație solară cu intensitate cuprinsă între 1250-1250 kWh/m2/an, propice reținerii energiei solare, care este gratuită, în totalitate ecologică, nu emite noxe, nu produce reziduuri, este regenerabilă și inepuizabilă și nu implică instalații de prelucrare sau transport al resurselor. Pe lângă aceste beneficii, energia solară contribuie la reducerea utilizării combustibililor fosili și a importurilor de energie. Totodată, aceasta aduce un aport considerabil în promovarea dezvoltării durabile și a creșterii economice, prin generarea de  locuri de muncă pe plan local. 

 
Figura nr. 3 – Harta solară a României 

Sursa: ICEMENERG, 2006 

 

Energia eoliană - Harta eoliană a României cuprinde vitezele medii anuale calculate la înălțimi de peste 50 m deasupra solului și reliefează principalele zone cu potențial energetic eolian. Județul Vrancea dispune de zonele cu potențial considerabil în producerea de energie eoliană, după cum demonstrează viteze favorabile ale vântului înregistrate în aceste areale52.  De remarcat faptul că, la 
nivelul anului 2012, în regiunea Sud-Est s-au înregistrat cele mai multe avize tehnice și cereri de 

 
52 „Studiului privind potențialul energetic actual al surselor regenerabile de energie în România (solar, vânt, biomasă, 
microhidro, geotermie), identificarea celor mai bune locații pentru dezvoltarea investițiilor în producerea de energie electrică 
neconvențională” Sinteză, Coordonator ICEMENERG, parteneri, ICPE SA, ANM, ISPE SA, INL SA, IGR, OVM-ICCPET SA, ENERO, 
p 13 
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racordare, ponderea cea mai mare fiind determinată de parcurile eoliene din județele Constanța și 
Tulcea53. Comună Păunești prezintă un potențial bun în ceea ce privește valorificarea resurselor regenerabile de energie. De aceea, profitând de dinamica vânturilor fie în interiorul văilor, unde masele de aer se canalizează, fie pe înălțimile descoperite, comuna are un potențial crescut în ceea ce privește 

energia eoliană, care poate fi utilizată în producerea electricității. Fiind o sursă regenerabilă și sustenabilă, energia eoliană prezintă o serie de avantaje. Aceasta nu poluează aerul și nu produce 
emisii atmosferice, este rentabilă și contribuie la dezvoltarea durabilă. 
Bioenergia – Biomasa reprezintă o resursă regenerabilă de energie care provine de la soare și din deșeuri urbane, materie din plante și deșeuri animale. Aproximativ 60% din biomasa totală utilizată în scopuri energetice este tradițională: lemn de foc, resturi vegetale și gunoi de grajd. În România, biomasa constituie o sursă de energie regenerabilă promițătoare, atât din punct de vedere al potențialului, cât și al posibilităților de utilizare.  

 
Figura nr. 4 -  Potențialul energetic al biomasei în Regiunea de Sud-Est 

Sursa: IINL, 2016 Conform harții care prezintă distribuția geografică a resurselor de biomasă vegetală cu potențial energetic, județul Vrancea se încadrează în categoria arealelor bogate în astfel de resurse54. Comuna Păunești, la rândul ei, dispune de resurse de biomasă vegetală (atât agricole, cât și forestiere) care prezintă potențial energetic.  
 

53 „Energie electrică. Surse convenționale și regenerabile de energie”, p. 10 
54 „Studiului privind potențialul energetic actual al surselor regenerabile de energie în România (solar, vânt, biomasă, 
microhidro, geotermie), identificarea celor mai bune locații pentru dezvoltarea investițiilor în producerea de energie electrică 
neconvențională”, p. 15-16 
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Resursele naturale neregenerabile  O resursă naturală de care dispune comuna Păunești este reprezentată de roca de loess. Având o textură fină, aceasta este exploatabilă și se folosește la fabricarea produselor ceramice. 
Resurse antropice Infrastructura rutieră a comunei Păunești este reprezentată de drumul județean DJ 205 H și  drumurile comunale care asigură circulația în interiorul comunei. Cea mai mare parte a drumurilor locale sunt pietruite (51 km) și asfaltate (30,5 km), iar în prezent se derulează două proiecte de 
modernizare a infrastructurii rutiere locale.  Fondul funciar reprezintă totalitatea terenurilor comunei și reprezintă o resursă fundamentală. Suprafața totală a comunei este de 8.265 ha, din care suprafața agricolă ocupă 5.049 ha, iar cea neagricolă 3.216 ha. Suprafață agricolă este distribuită astfel: suprafață arabilă 3.360 ha, pășuni și fânețe 621 ha, livezi 65 ha, 1.003 ha suprafață viticolă. Suprafața neagricolă este ocupată cu păduri 2.797 ha, ape 38 ha, căi de comunicații 177 ha, curți și construcții 185 ha, teren degradabil 19 ha. Suprafața intravilană a satului Viișoara este de 115 ha, iar a satului Păunești de 635 ha55. În comună există un număr de 4.300 de gospodării. Fondul locativ numără 3.980 de locuințe56. Comuna Păunești beneficiază de o rețea de distribuție a apei potabile, un sistem de canalizare și o stație de epurare. Un număr de 2.149 gospodării sunt racordate la rețeaua de alimentare cu apă potabilă. În prezent, sistemul de canalizare nu este pus în funcțiune. Rețeaua de energie electrică 
are 73 km și o putere instalată de aproximativ 2.400 KVA. De menționat este faptul că 10 

gospodării nu sunt racordate la sistemul de energie electrică. La nivelul comunei nu există încă o rețea de furnizare a gazelor naturale (există însă un studiu de fezabilitate pentru rețeaua de furnizare 
gaze naturale)57.  În comună funcționează 7 unități de învățământ cu niveluri de instruire preșcolar, primar și gimnazial, respectiv 4 școli și 3 grădinițe și o bibliotecă comunală (satul Păunești). În ceea ce privește domeniul sanitar, trebuie menționat faptul că serviciile medicale sunt asigurate în interiorul comunei de un cabinet medical și 3 cabinete stomatologice.  
 

 

 

 

 

 

 
55 Răspuns la solicitarea de informații nr. 379/03.04.2020 
56 Ibidem 
57 Ibidem 
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6. EVOLUȚIA POPULAȚIEI ȘI POTENȚIALUL DEMOGRAFIC 
 

Demografia este știința care se ocupă cu studiul populațiilor umane – dimensiunea, compoziția și 

distribuția lor în spațiu – și a procesului prin care au loc schimbări în dinamica acestora. Nașterile, 

decesele și migrația reprezintă cei trei factori care, în comun, produc stabilitatea sau schimbarea 

populației.   Compoziția unei populații poate fi descrisă în termenii caracteristicilor demografice de bază - vârstă, sex, statut familial, gospodărie - și în funcție de contextul social și economic al populației - limbă, educație, ocupație, etnie, religie, venit. Distribuția populațiilor poate fi definită la mai multe niveluri (local, regional, național, global) și cu diferite tipuri de granițe (politice, economice, geografice). Demografia reprezintă o componentă centrală a contextelor și schimbărilor sociale, fiind foarte utilă în înțelegerea problemelor sociale și economice și identificarea unor soluții potențiale.  În cadrul capitolului privind evoluția populației și potențialul demografic sunt prezentate 
principalele caracteristici ale structurii (după sexe, vârste, etnie, limbă maternă, religie) și 
mișcării populației (natalitate, mortalitate, migrație).  Descrierea evoluției populației comunei Păunești s-a realizat folosind datele furnizate de Institutul Național de Statistică prin baza de date Tempo On-line, Recensământul populației, 

gospodăriilor și locuințelor (2011), precum și date statistice obținute de la diferite instituții publice județene (Direcția Județeană de Statistică Vrancea).  

De ce sunt relevante datele demografice pentru planificarea comunitară? Funcționarii locali însărcinați cu luarea deciziilor trebuie să întocmească și să utilizeze informații credibile pentru a ghida politicile locale de dezvoltare. Datele demografice oferă o sursă de date fiabilă care prezintă informații valoroase cu privire la nevoile viitoare ale unei comunități, alocarea resurselor și cererea pentru servicii locale. Toate planurile locale care prezintă o viziune pentru creștere și dezvoltare este necesar să includă o secțiune dedicată tendințelor demografice care informează și / sau se referă la viziunea comunității. Descrierea evoluției populației comunei Păunești și a structurii populației după diverse caracteristici este realizată comparativ cu cea a populației județului Vrancea și a României. Această metodă comparativă prezintă avantajul de a arăta cât de critică sau avantajoasă este poziția comunei Păunești față de județ, respectiv țară, și care sunt problemele cu care se confruntă sau atuurile privind potențialul demografic. 
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6.1. Structura demografică a populației 

 
6.1.1 Evoluția populației - scurt istoric Evoluția demografică a comunei Păunești poate fi urmărită începând cu secolul al XIX-lea, când au fost întocmite primele catagrafii. În tabelul Stărostiei Putna, datând din 1836, comuna era încadrată 
în categoria cu cele mai multe case, 300-40058. În anul 1881 figurau următoarele date: „600 de 

contribuabili, familii 800, suflete 40”. În dicționarul Putnei de la 1888, apare următoarea referire despre comuna Păunești „comună rurală de podgorie, cea mai populată din tot județul”, având 3.677 

de locuitori, dintre care 106 evrei, 3 armeni, 3 sârbi, 1 bulgar, 1 ungur59. La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna Păunești era încadrată în județul Putna, având în componența sa localitățile Bou și Păunești și o populație de 3.662 locuitori, dintre care 1.875 de bărbați și 1.787 de femei. Pe teritoriul comunei se aflau trei biserici și o școala mixtă la care erau înscriși un număr de 181 de elevi dintre care 16 fete60. În anul 1925, comuna figura drept reședință a plășii Carenga a județului Putna, având în componența sa, pe lângă cele două sate, Bou și Păunești, și cătunul Bârnova. Conform Anuarului Socec, toate aceste localități aveau un număr de 3.500 de 

locuitori61. În perioada 1918-1940 are loc o adevărată explozie demografică, în urma căreia populația comunei ajunge să numere peste 6.000 de locuitori. Satul Bou a avut, de-a lungul timpului, a șasea parte din populația comunei, astfel, la 1930, cele 178 de familii numărau un total de 727 de membri62. O statistică medicală din anul 1942 identifică, la nivelul comunei Păunești, un număr de 6.470 de locuitori, fapt ce clasează comuna pe locul doi în județul Putna, după Focșani63. În datele rezultate în urma recensământului din 1965, la nivelul comunei Păunești figura un număr 
total de 7.738 de locuitori, dintre care 6.591 aparțineau localității Păunești, iar restul de 1.147 de locuitori localității Viișoara. Ulterior acestei perioade, fenomenul migrației și scăderea numărului nașterilor au determinat orientarea numărului de locuitori pe o pantă descendentă. Astfel, în urma recensământului din 2003, populația comunei totaliza un număr de 6.804 de locuitori64.  

Conform datelor INS, la 1 iulie 2019, populația cu domiciliul în comuna Păunești se ridica la 6.563 

de locuitori, valoare ce o plasa în categoria localităților rurale de talie mare din județul Vrancea și din România. Păunești este a șaptea cea mai populată comună din județul Vrancea, în componența căruia se regăsește un număr de 68 de comune, 2 municipii și 3 orașe. Conform tipologiei rural-urban 

 
58 C Cherciu, Vrancea și Ținutul Putnei. Un secol de istorie – 1820-1920, pp. 37-38, apud Liviu-Iulian Roman, „Păuneștii 
Vrancea-Între Păduri și ape”, p. 91 
59 D.Rotta, Dicționarul geografic, topografic și statistic al județului Putna, Focșani, 1888, p. 49, apud Liviu-Iulian Roman, 
„Păuneștii Vrancea-Între Păduri și ape”, p. 91 
60 George I. Lahovari, (1901). Marele Dicționar Geografic al Romîniei. București: Stab. grafic J. V. Socecu. p. 664 
61 Anuarul „Socec”  al României Mari 
62 DJAN Vrancea, Fond Prefectura Putna, dosar 6/1930, f. 58, apud Liviu-Iulian Roman, „Păuneștii Vrancea-Între Păduri și 
ape”, p. 92 
63 DJAN Vrancea, Fond Prefectura Putna, dosar 42/1942, f. 35, apud Liviu-Iulian Roman, „Păuneștii Vrancea-Între Păduri și 
ape”, p. 92 
64 Liviu-Iulian Roman, „Păuneștii Vrancea-Între Păduri și ape”, pp. 93-94 
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realizată de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (Organisation for Economic 
Cooperation and Development – OECD), județul Vrancea se încadrează în categoria regiunilor preponderent rurale (apropiate de orașe)65. 

Tabel nr. 1 – Evoluția populației comunei Păunești și a județului Vrancea în perioada 2009-2019 

Sursa datelor: INS România, Baza de date Tempo-Online 

 

 
Figura nr. 5 - Evoluția populației comunie Păunești în perioada 2009-2019 

Sursa datelor: INS România, Baza de date Tempo-Online 

 
Începând cu anul 2009, populația comunei Păunești a înregistrat scăderi continue până la finalul anului 2019. Un aspect negativ este reprezentat de faptul că, într-un interval de 10 ani, populația comunei Păunești a scăzut cu 541 de locuitori. 

 
65 Comisia Europeană, Al cincilea Raport de coeziune economică, socială și teritorială, 2010, p. 132, 
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/cohesion5/pdf/5cr_ro.pdf 

 6.200

 6.300

 6.400

 6.500

 6.600

 6.700

 6.800

 6.900

 7.000

 7.100

 7.200

Anul
2009

Anul
2010

Anul
2011

Anul
2012

Anul
2013

Anul
2014

Anul
2015

Anul
2016

Anul
2017

Anul
2018

Anul
2019

Evoluția populației comunei Păunești în perioada anilor 2009-2019

Anul 
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2009 7.104 398.805 

2010 7.058 398.151 

2011 7.005 397.163 

2012 6.978 396.100 

2013 6.911 394.864 

2014 6.858 393.303 

2015 6.834 392.412 

2016 6.768 391.037 

2017 6.712 388.845 

2018 6.632 386.941 

2019 6.563 383.443 
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Același trend îl urmează și numărul populației de la nivelul județului Vrancea. Concret, populația comunei Păunești a înregistrat o reducere de 7,6% în 2019 față de 2009, în timp ce populația județului Vrancea s-a diminuat cu doar 3,8% în aceeași perioadă de timp. 

Figura nr. 6 - Evoluția populației comunei Păunești și a județului Vrancea în perioada 2009-2019 
Sursa datelor: INS România, Baza de date Tempo-Online Analizând comparativ situația de la nivelului comunei Păunești cu cea de la nivelul județului Vrancea 

pentru intervalul de timp 2009-2019 se constată o situație similară de descreștere continuă a numărului de locuitori. Scăderea demografică înregistrată în ultimii ani are drept cauză principală fenomenul de migrațiune externă. 
6.1.2 Densitatea populației Densitatea populației reprezintă numărul de persoane pe unitatea de suprafață, măsurându-se în general în persoane pe kilometru pătrat și obținându-se prin împărțirea numărului de locuitori la suprafață în kilometri pătrați. În legătură cu evoluția pe care a înregistrat-o populația la nivelul anilor 2009-2019 este și densitatea acesteia. Astfel, după cum reiese și din tabelul de mai jos, comuna Păunești a înregistrat o scădere 
de-a lungul anilor. Dacă la nivelul anului 2009 înregistra 85,95 locuitori/km2, în anul 2019 a scăzut la 79,4 locuitori/km2. O situație similară este consemnată și la nivelul județului Vrancea, 
unde în anul 2009 densitatea a înregistrat o valoare de 82,10 locuitori/km2, scăzând în 2019 până 
la 78,94 locuitori/km2.  
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Tabel nr. 2 - Densitatea populației comunei Păunești și a județului Vrancea (2009, 2019) 

 
Suprafața 

totală în km2 
Număr 

locuitori 2009 

Densitatea 
populației 

2009 

Număr 
locuitori 2019 

Densitatea 
populației 

2019 
Comuna 
Păunești 82,65 7.104 85,95 6.563 79,4 

Județul Vrancea 4.857,03 398.805 82,10 383.443 78,94 
Sursa datelor: INS România, Baza de date Tempo-Online 

6.1.3 Structura populației pe sexe  Distribuția pe sexe a populației comunei Păunești în anul 2019 nu prezintă similitudini cu cea a județului Vrancea. Astfel, se constată faptul că ponderea populației de sex feminin (48,93%) a comunei Păunești este mai mică decât ponderea celei de sex masculin (51,07%), pe când la nivelul județului Vrancea situația este inversă: ponderea populației de sex feminin (51%) este  mai mare 

comparativ ce cea de sex masculin (49%). Totuși, acești indicatori evidențiază o repartizare echilibrată a populației. 
Tabel nr. 3 - Structura populației pe sexe (2019) 

  Număr % 

 
Comuna Păunești  

Total 6.563 100 
Masculin 3.352 51,07 
Feminin  3.211 48,93 

 
Județul Vrancea 

Total 383.443 100 
Masculin 187.895 49,00 

 Feminin 195.548 51,00 
Sursa datelor: INS România, Baza de date Tempo-Online 

 

6.1.4 Structura populației pe grupe de vârstă 

La nivelul anului 2009, datele evidențiază pe ansamblul comunei Păunești, următoarea distribuție pe principalele grupe de vârstă: populația cu vârste cuprinse între 0-14 ani - populație tânără - 

reprezenta 18,23% din total, proporția celor în vârstă de muncă era de 65,85%, iar cei cu vârste de 

peste 65 de ani – vârstnicii - reprezentau 15,92%. Conform ultimelor date statistice, structura populației pe grupe mari de vârstă la nivelul anului 

2019 prezenta următoarea distribuție: ponderea populației tinere (0-14 ani) - 13,25%, ponderea populației în vârstă de muncă – 69,29% , iar a celei vârstnice – 17,46%. Comparativ cu anul 2009, ponderea populației tinere a cunoscut, până în anul 2019, o descreștere de aproximativ 33%. Din punct de vedere procentual, grupa de vârstă care a înregistrat creșteri a fost cea cu vârste cuprinse între 15 și 64 de ani (populația aptă de muncă) și cea vârstnică (65+ ani). Scăderea ponderii populației tinere și existența unui număr considerabil de persoane cu vârste peste 65 de ani, pune în evidență fenomenul de îmbătrânire demografică. Se poate observa și faptul că evoluția natalității a înregistrat un trend descendent. Îmbătrânirea populației - creșterea inevitabilă a ponderii persoanelor în vârstă care rezultă din scăderea fertilității și îmbunătățirea condițiilor de 
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trai – este un fenomen care se manifestă la nivel global. Acesta produce efecte importante asupra economiei și a pieței muncii prin faptul că determină îmbătrânirea forței de muncă. 
Tabel nr. 4 – Structura populației comunei Păunești pe grupe de vârstă (2009, 2019) 

                                                  Număr % 

Grupe de vârstă Anul 2009 Anul 2019 Anul 2009 Anul 2019 

0-14 ani 1.295 870 18,23 13,25 

15-64 ani 4.678 4.547 65,85 69,29 

65+ ani 1.131 1.146 15,92 17,46 
Sursa datelor: INS România, Baza de date Tempo-Online 

 

 
Figura nr. 7 - Structura populației comunei Păunești pe grupe de vârste (2009, 2019) 

Sursa datelor: INS România, Baza de date Tempo-Online 

 
 
Piramida vârstelor Compoziția pe vârstă și sexe a populației are o importanță deosebită din punct de vedere demografic, 
ea determinând, într-o măsură decisivă, potențialul biologic de creștere a unei populații și influențând nivelul tuturor componentelor schimbării populației. Din punct de vedere socio-

economic ea condiționează semnificativ mărimea potențială a forței de muncă, structura cererii de bunuri și servicii, structura ocupațională a populației etc. Cunoașterea structurii populației pe vârste permite anticiparea tendinței de dezvoltare a unor fenomene demografice deja instalate, dintre care cel mai important este îmbătrânirea demografică. Piramida vârstelor reprezintă o cronică a generațiilor, evidențiind disproporțiile care pot apărea în structura populației. Evoluțiile demografice produc efecte ce se fac resimțite în perioade lungi de timp și determină schimbări în structura populației. Concret, piramida este o „radiografie” a populației ce evidențiază tendințele pe termen lung ale natalității și mortalității și efectele pe termen scurt și mediu ale fenomenului migrației, în care fiecare vârstă se regăsește în propria sa istorie. 
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Figura nr. 8 – Piramida vârstelor nivelul anului 2019 

Sursa datelor: INS România, Baza de date Tempo-Online 

 Piramida vârstelor populației comunei Păunești, la nivelul anului 2019, are o bază îngustă caracteristică populațiilor îmbătrânite. Evoluția structurii populației pe grupe mari de vârstă indică amploarea fenomenului de îmbătrânire demografică a populației.  Conform piramidei vârstelor, populația comunei Păunești este într-o proporție mai mare de 50% de sex masculin acest fapt fiind cel mai bine reprezentat la nivelul grupelor de vârstă 15-49 ani, adică în rândul persoanelor apte de muncă. Femeile sunt mai bine reprezentate în cadrul grupelor de vârstă 35-49 ani. Cea mai mare proporție a populației este înregistrată în categoria grupei de vârstă 
40-44 ani. De asemenea, în anul 2019 se înregistrează o valoare mare în rândul populației adulte, baza piramidei (populația tânără, copiii) tinzând să se îngusteze. Astfel, în viitor se prevede o micșorare a numărului persoanelor adulte, respectiv a persoanelor apte de muncă și o explozie a populației 
vârstnice, aspect nu tocmai pozitiv, raportul de dependență crescând substanțial. 
6.1.5 Raportul de dependență (2009, 2019) Raportul de dependență după vârstă reprezintă raportul (exprimat în procente), dintre numărul populației de vârstă tânără (0 - 14 ani) și al populației de vârstă bătrână (peste 65 ani) și numărul populației de vârstă adultă (15 - 64 ani).  Acest raport exprimă presiunea populației tinere și a celei vârstnice, numărul de dependenți minori și vârstnici care revin în medie la 1000 de persoane aflate în vârstă de muncă (potențial activ 
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economic). Trebuie menționat în acest context faptul că nu toate persoanele în vârstă de până la 15 ani și nici persoanele de peste 65 de ani sunt economic inactive, după cum nici toți cei cu vârste 
cuprinse între 15-64 de ani sunt economic activi.  Tabelul de mai jos evidențiază faptul că, la nivelul anului 2009, în comuna Păunești exista un număr 
de 519 dependenți minori și vârstnici ce revenea la 1000 de persoane în vârstă de muncă, acest indicator înregistrând o scădere în anul 2019 și ajungând la o valoare de 443 dependenți 

minori și vârstnici la 1000 persoane în vârstă de muncă.  Acest fapt se datorează trendului descendent pe care l-a înregistrat numărul de persoane cu vârstă cuprinsă între 0-14 ani în perioada anilor 2009-2019. 

Tabel nr. 5 - Raportul de dependență (2009, 2019) 

 Număr % 

Persoane cu vârste cuprinse între 15 și 
64 ani – apte de muncă 

4.678 4.547 

Restul populației 2.426 2.016 

Raportul de dependență (‰) 519 443 

Sursa datelor: INS România, Baza de date Tempo-Online 

6.1.6 Structura populației după etnie  

Tabel nr. 6 – Structura populației după etnie (2011) 

Etnie 
Comuna 

Păunești 

Județul 
Vrancea 

România 

Comuna 

Păunești 
% 

Județul 
Vrancea 

% 

România 

% 

Români 5.466 308.390 16.792.868 92,68 90,62 83,46 

Romi  9 11.966 621.573 0,15 3,52 3,09 

Alte 
etnii/Informație 
indisponibilă 

423 19.954 2.707.200 7,17 5,86  13,45  

Sursa datelor: Recensământul populației, gospodăriilor și locuințelor - 2011 Din punct de vedere etnic, din totalul populației înregistrate la nivelul comunei Păunești, 92,68% este de naționalitate română, 0,15% populație romă și 7,71% este de alte etnii. Astfel, populația de 
etnie română este cel mai bine reprezentată, înregistrând un procent superior celui de la nivel județean (90,62%), respectiv național (83,46%). Populația de etnie romă este slab reprezentată la nivelul comunei, unde înregistrează un procent de 0,15% cu mult inferior celui de la nivel județean (3,52%) și național (3,09%). Așa cum reiese din tabelul anterior, la nivelul județului Vrancea procentul populației de etnie romă este unul semnificativ (3,52%), ceea ce poziționează acest grup minoritar pe primul loc ca mărime.  
6.1.7 Structura populației după limba maternă În cadrul comunei Păunești, limba română este limba maternă pentru un procent covârșitor din totalul populației (99,93%). Vorbitorii de limba romani sunt în număr de 4, înregistrând un procent 
de doar 0,07% din totalul populației.  
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La nivelul județului Vrancea, datele indică faptul că procentul populației vorbitoare de limba română este de 97,74%, în timp ce vorbitorii de limba romani dețin un procent de 1,93%. Un procent însemnat al vorbitorilor de limba română se înregistrează și la nivel național (90,65%).  
Tabel nr. 7 – Structura populației după limba maternă  (2011) 

Limba maternă 
Comuna 

Păunești 

Județul 
Vrancea 

România 

Comuna 

Păunești 
% 

Județul 
Vrancea 

% 

România 

% 

Română 5.507 315.783 17.263.561 99,93 97,74 90,65  

Romani 4 6.240 247.058 0,07 1,93 1,30  

Altă limbă maternă/ 
Informație 
indisponibilă 

0 1.057 1.533.148 0 0,33 8,05 

Sursa datelor: Recensământul populației, gospodăriilor și locuințelor – 2011 

6.1.8 Structura populației după religie  

Tabel nr. 8 – Structura populației după religie (2011) 

Religie 
Comuna 
Păunești 

Județul 
Vrancea 

România 

Comuna 

Păunești 
% 

Județul 
Vrancea 

% 

România 
% 

Ortodoxă 5.471 309.048 16.367.267 99,27 95,66 85,95  

Romano-catolică 6 4.315 869.246 0,11 1,33 4,56  

Penticostală 8 4.771 367.938 0,15 1,48 1,93  

Alte religii 26 4.946 1.439.316 0,47 1,53 7,56 

Sursa datelor: Recensământul populației, gospodăriilor și locuințelor - 2011 Religia cea mai bine reprezentată este cea ortodoxă. La nivelul comunei Păunești, un procent 
semnificativ de 99,27% din totalul populației s-a declarat ortodox. Un procent însemnat s-a înregistrat și la nivelul județului Vrancea (95,66%), dar și la nivel național (85,95%).  În cadrul comunei Păunești au mai fost declarate 6 persoane de religie romano-catolică și 8 persoane de religie penticostală. Un număr de 26 de persoane au declarat că au alte religii. La nivelul județului Vrancea, religia penticostală este a doua ca număr de adepți, urmată fiind de 
religia romano-catolică. La nivel național religia romano-catolică este a doua ca număr de adepți, iar cea penticostală este ocupanta locului patru.   
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6.2 Mișcarea naturală 
 Mișcarea naturală a populației constituie o componentă esențială de caracterizare a proceselor 
demografice dintr-o colectivitate umană. Aceasta surprinde fenomenele de natalitate și mortalitate sintetizate prin bilanțul natural.  
6.2.1 Natalitatea  

Astfel, pentru natalitate indicatorul de referință este rata născuților vii, într-un anumit interval de timp, prin raportarea numărului născuților-vii la mia de persoane din comunitatea umană vizată la 
un moment dat. 

Tabel nr.  9 - Evoluția numărului de născuți vii în perioada anilor 2009-2019 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Comuna 
Păunești 

71 42 50 49 62 56 42 47 45 44 33 

Județul 
Vrancea 

3.942 3.845 3.582 3.698 4.230 3.611 3.603 3.685 3.454 3.384 2.884 

Sursa datelor: INS România, Baza de date Tempo-Online În comuna Păunești, numărul născuților vii a oscilat în perioada anilor 2009-2019. La nivelul anului 2009, numărul născuților vii pentru populația comunei Păunești cifra 71 de copii. În anul 2019, acest număr a scăzut până la 33.  La nivelul județului Vrancea, s-a manifestat același trend, creșteri înregistrând-se doar pe perioada anilor 2012, 2013 și 2016. Dacă la nivelul anului 2009, numărul născuților vii cifra 3.942, în anul 2019, acest număr s-a diminuat până la 2.884. Se înregistrează astfel o scădere de 26,83%. Dacă avem în vedere rata născuților-vii (copii născuți-vii la 1000 de locuitori), atunci este de consemnat scăderea acesteia de la o valoare de 9.99‰ în anul 2009 la 5,02‰ în anul 2019. La nivelul județului Vrancea, se observă un trend similar. Astfel, rata natalității înregistrată în anul 2009 (9,88‰) a scăzut până la valoarea de 7,52‰ în anul 2019. Comparând ratele natalității la nivel local cu cele de la nivel județean pentru perioada 2009-2019 se constată că acestea din urmă au înregistrat 
valori mai mari.  

Tabel nr. 10  - Evoluția ratei natalității în perioada anilor 2009-2019 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Media 
(‰) 

Comuna 
Păunești 9,99 5,95 7,13 7,02 8,97 8,16 6,14 6,94 6,70 6,63 5,02 7,15 

Județul 
Vrancea 

9,88 9,65 9,018 9,33 10,71 9,18 9,18 9,42 8,88 8,74 7,52 9,23 

Sursa datelor: INS România, Baza de date Tempo-Online 

6.2.2 Mortalitatea  

Mortalitatea se măsoară tot cu ajutorul unei rate care reprezintă numărul celor decedați la 1.000 de 
locuitori într-o perioadă determinată (un an calendaristic), iar importanța acestui fenomen 
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demografic derivă din faptul că el este și un indicator al calității vieții, fiind direct influențat de 
factorii socio-economici, precum accesul la serviciile de sănătate și nivelul de educație, dar și de 
factorii ecologici. Pentru mortalitate se au în vedere mai mulți indicatori. Însă, acest capitol va analiza 
doar mortalitatea generală care se exprimă prin rata deceselor la mia de persoane din comunitatea umană vizată la un moment dat. 
Tabel nr. 11 - Evoluția numărului de decese în perioada anilor 2009-2019 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Comuna 
Păunești 

77 93 91 97 88 67 95 77 89 109 94 

Județul 
Vrancea 

4.708 4.787 4.638 4.711 4.594 4.733 4.871 4.739 4.974 4.867 4.746 

Sursa datelor: INS România, Baza de date Tempo-Online Referitor la numărul de decese, se pot observa variații în perioada 2009-2019, atât la nivelul comunei Păunești, cât și la nivelul județului Vrancea. Evoluția ratei mortalității indică faptul că valorile înregistrate la nivelul comunei Păunești au oscilat între 10,83‰ în 2009 și 14,32‰ în 2019, pe când la nivel județean, acestea au variat între 11,80‰ și 12,37‰, de unde putem concluziona că s-a manifestat o creștere a ratei mortalității mai evidentă la nivel local. 
Tabel nr. 12  - Evoluția ratei mortalității în perioada anilor 2009-2019 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Media 
(‰) 

Comuna 
Păunești 10,83 13,17 12,99 13,90 12,73 9,76 13,90 11,37 13,25 16,43 14,32 12,97 

Județul 
Vrancea 

11,80 12,02 11,67 11,89 11,63 12,03 12,41 12,11 12,79 12,57 12,37 12,12 

Sursa datelor: INS România, Baza de date Tempo-Online Dacă ar fi să corelăm aceste date cu cele de la structura populației pe grupe de vârstă, putem concluziona că acest trend ascendent al ratei mortalității a fost influențat printre altele și de fenomenul de îmbătrânire demografică. Datele analizate conduc la constatarea generală potrivit căreia cei mai mulți indicatori ai mișcării naturale a populației comunei Păunești și ai județului Vrancea nu înregistrează valori favorabile evoluțiilor pozitive. Astfel, se înregistrează diminuări ale ratei natalității, concomitent cu menținerea la niveluri relativ înalte ale mortalității. 
6.2.3 Bilanțul natural Bilanțul natural este un indicator care reflectă echilibrul existent între cele două fenomene: natalitate și mortalitate. El evidențiază creșterea naturală a unei populații și se calculează ca diferență între numărul de nașteri și cel de decese care au avut loc într-un an raportat la volumul populației.  Mișcările în sens contrar ale valorilor celor doi indicatori analizați, natalitatea și mortalitatea, cu trend descendent și ascendent, au avut drept consecință o diminuare accelerată a valorilor bilanțului natural al populației comunei Păunești. Dacă în anul 2009, rata bilanțului natural a înregistrat o 
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valoare de -0,84‰, în anul 2019, aceasta a scăzut la -9,3‰. La nivelul județului Vrancea, media ratei bilanțului natural a fost tot negativă (-2,88‰), dar mai mare comparativ cu cea de la nivel local (-5.81‰). 

Tabel nr. 13  – Evoluția ratei bilanțului natural în perioada anilor 2009-2019 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Media 
(‰) 

Comuna 
Păunești -0,84 -7,22 -5,86 -6,88 -3,76 -1,60 -7,76 -4,43 -6,55 -9,80 -9,30 -5,81 

Județul 
Vrancea 

-1,92 -2,37 -2,65 -2,56 -0,92 -2,85 -3,23 -2,69 -3,91 -3,83 -4,85 -2,88 

Sursa datelor: INS România, Baza de date Tempo-Online La nivelul comunei Păunești, cea mai mică rată a bilanțului natural s-a înregistrat în anul 2018 (-9,80‰), iar cea mai mare, în anul 2009 (-0,84‰), aceasta fiind urmată de o scădere bruscă, anul 
2010 înregistrând o valoare de -7,22‰. Județul Vrancea a înregistrat cea mai mare valoare privind rata bilanțului natural în anul 2013 (-

0,92%), iar cea mai mică (-4,85%), în anul 2019. De remarcat faptul că în perioada supusă analizei, 
2009-2019, valorile ratei bilanțului natural s-au menținut negative, dar nu au cunoscut fluctuații la fel de mari precum cele de la nivelul comunei Păunești. Analiza evoluției ratei bilanțului natural indică faptul că, în ultimii ani, acesta s-a menținut negativă, contribuind astfel la reducerea 
volumului demografic al comunei și implicit al județului. La diminuarea volumului demografic contribuie și soldul negativ al migrației externe după cum demonstrează analiza din cadrul următorului capitol.  

 
Figura nr. 9 – Evoluția bilanțului natural în perioada anilor 2009-2019 

Sursa datelor: INS România, Baza de date Tempo-Online 
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6.3 Mișcarea migratorie 

 
 
 

 

 Evoluția volumului populației este influențată nu doar de mișcarea naturală a acesteia, ci și de mișcarea migratorie. Migrația reprezintă totalitatea stabilirilor și plecărilor cu domiciliul înregistrate la nivelul unei unități administrativ-teritoriale. Migrația este determinată în primul rând de factori economici și în al doilea rând de factori sociali, politici, culturali. O serie de condiții socio-economice au potențialul de a influența anumite grupuri de oameni să ia inițiativa de a-și schimba definitiv domiciliul: crize economice, investiții în anumite zone geografice, modificarea condițiilor de viață, existența unor asigurări sociale mai bune, schimbări în organizarea întreprinderilor.   Până în anul 1990, se înregistra o migrație către centrele urbane apropiate: Adjud, Focșani, Panciu, Odobești (centre economice polarizante). Tinerii plecau mai întâi pentru a studia (în general la licee cu profil industrial și scoli profesionale), apoi primeau locuință și loc de muncă. Exista și o migrație zilnică, cunoscută sub numele de navetism, practicată de către elevi și de populația activă către 
centrele urbane. După 1990, granițele s-au deschis și tinerii au migrat în căutarea unui loc de muncă, pentru asigurarea existenței zilnice și a unor venituri substanțiale, mai întâi în țări dezvoltate economic (Germania, Israel) sau producătoare de bunuri ieftine (Turcia). După 1994, Italia a constituit destinația către care s-a orientat peste 90% din populația comunei Păunești, fapt favorizat de legislația permisivă și limba accesibilă. După anii 2000, Spania a reprezentat principala destinația de 
interes a emigranților din Păunești, iar Grecia, Franța, Germania și Marea Britanie au ocupat un loc secundar în preferințele locuitorii comunei. Cei mai mulți dintre aceștia, prestează o muncă brută (în construcții) sau servicii neagreate de populația autohtonă a țării respective (asistență socială – îngrijire bătrâni). Începând cu anul 1992, populația din comună a înregistrat un trend descendent continuu, fapt explicat și prin migrarea unui număr din ce în ce mai mare de tineri.  
Tabel nr. 14  - Evoluția numărului plecărilor cu domiciliul în perioada anilor 2009-2019 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Comuna 

Păunești 
83 134 78 101 101 95 106 79 89 98 102 

Județul 
Vrancea 

6.427 8.218 5.899 6.597 6.486 6.957 6.876 7.732 7.328 7.650 7.696 

Sursa datelor: INS România, Baza de date Tempo-Online 
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Evoluția numărului plecărilor cu domiciliul în perioada 2009-2019 din comuna Păunești urmează trendul celei de la nivel județean. În principal cele două evoluții oscilează în perioada supusă analizei, numărul plecărilor cu domiciliul în 2009 fiind superior celui din 2019, atât la nivelul comunei Păunești, cât și la nivelul județului Vrancea. 

 
Figura nr. 10 – Evoluția numărului plecărilor cu domiciliul în comuna Păunești și județul Vrancea (2009-2019) 

Sursa datelor: INS România, Baza de date Tempo-Online Cele mai multe plecări cu domiciliul din comuna Păunești s-au înregistrat în anul 2010, când un număr de 134 de persoane au părăsit localitatea, iar cele mai puține plecări cu domiciliul, 78 la număr, s-au înregistrat la nivelul anului 2011. La nivelul județului Vrancea, cel mai mare număr de plecări cu domiciliul s-a înregistrat în anul 2010 (situație similară cu cea a comunei Păunești), când un număr de 8.218 de persoane au părăsit județul, iar cele mai puține plecări cu domiciliul, 5.899, 

s-au înregistrat în anul următor (2011). Evoluția numărului stabilirilor cu domiciliul a oscilat de-a lungul perioadei 2009-2019, atât la nivel 

local, cât și la nivelul județului. Cele mai multe stabiliri cu domiciliul în comuna Păunești, 120, s-au 

înregistrat în anul 2010, iar cele mai puține stabiliri cu domiciliul, 64, au avut loc în 2014. Județul 
Vrancea a înregistrat cele mai multe stabiliri cu domiciliul, 8.334, în anul 2010, iar cele mai puține, 
5.545, în anul 2011.  

Tabel nr. 15  - Evoluția numărului stabilirilor cu domiciliul în perioada anilor 2009-2019 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Comuna 
Păunești 

91 120 88 82 86 64 77 69 70 66 76 

Județul 
Vrancea 

6.295 8.334 5.545 6.242 6.106 6.616 6.560 7.032 6.461 6.552 6.499 

Sursa datelor: INS România, Baza de date Tempo-Online 
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Figura nr. 11 – Evoluția numărului stabilirilor cu domiciliul în comuna Păunești și județul Vrancea (2009-2019) 

Sursa datelor: INS România, Baza de date Tempo-Online 

Analiza datelor din tabelul de mai jos scoate în evidență faptul că atât la nivelul comunei Păunești, cât și la nivelul județului Vrancea, rata migrației a avut predominant valori negative, ceea ce înseamnă că s-au înregistrat mai multe plecări cu domiciliul decât stabiliri. Astfel, cea mai mare rată a migrației, în comuna Păunești, s-a înregistrat în anul 2011 (1,42%), iar cea mai mică în anul 2018 
(-4,82). Situația la nivelul județului Vrancea indică faptul că cea mai mare rată a migrației s-a 

înregistrat în anul 2010 (0,29%), iar cea mai mică în anul 2018 (-2,83%). Astfel, la nivelul comunei 

s-au înregistrat doar două valori pozitive ale ratei migrației, în anul 2009, respectiv 2011, iar la nivelul județului, o singură valoare pozitivă s-a înregistrat în anul 2010.  

Tabel nr. 16  - Evoluția ratei migrației în perioada anilor 2009-2019 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Media 
(‰) 

Comuna 
Păunești 1,12 -1,98 1,42 -2,72 -2,17 -4,52 -4,24 -1,47 -2,83 -4,82 -3,96 -2,38 

Județul 
Vrancea 

-0,32 0,29 -0,89 -0,89 -0,96 -0,86 -0,80 -1,79 -2,22 -2,83 -3,12 -1,31 

Sursa datelor: INS România, Baza de date Tempo-Online Fenomenul migrației contribuie la diminuarea volumului demografic al comunei Păunești, respectiv al județului Vrancea, iar coroborarea acestuia cu valorile mișcării naturale se soldează cu îmbătrânire demografică și sporirea dependenței economice.  
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7. MEDIUL ECONOMIC LOCAL 
 
 

7.1 Aspecte generale 

 Conform datelor transmise de către Oficiul Registrului de pe lângă Tribunalul Vrancea, se constată faptul că în sectorul economic al comunei Păunești activau, la nivelul anului 2019, un număr de 144 

agenți economici. Distribuția agenților economici activi la nivelul anului 2019 în comuna Păunești pe forme de organizare este prezentată în tabelul de mai jos: 
Tabelul nr. 17 – Distribuția agenților economici din comuna Păunești pe forme de organizare (2019) 

Forma juridică de organizare Numărul agenților economici 

Societăți cu răspundere limitată 140 

Cooperative agricole 1 

Societăți în nume colectiv 2 

Societăți cooperativă 1 

TOTAL 144 
Sursa datelor: Adresa nr. 15832/09.07.2020 transmisă de Oficiul Registrului de pe lângă Tribunalul Vrancea 

Analizând datele din tabelul de mai sus, putem remarca preponderența societăților cu răspundere 

limitată (97,2%), ca formă de organizare a agenților economici la nivelul anului 2019. Celelalte forme juridice de organizare: cooperativa agricolă, societatea în nume colectiv și societatea cooperativă au o prezență redusă în comuna Păunești.  
Tabelul nr. 18 – Numărul întreprinderilor active din comuna Păunești pe forme de organizare (2015-2019) 

Forma juridică de 
organizare 

Anul 2015 Anul 2016 Anul 2017 Anul 2018 Anul 2019 

Societăți cu 
răspundere limitată 

87 92 104 123 140 

Cooperative agricole 1 1 1 1 1 

Societăți în nume 
colectiv 

2 2 2 2 2 

Societăți 
cooperativă 

1 1 1 1 1 

TOTAL 91 96 108 127 144 

Sursa datelor: Adresa nr. 15832/09.07.2020 transmisă de Oficiul Registrului de pe lângă Tribunalul Vrancea Datele din tabelul de mai sus relevă faptul că, în intervalul de timp 2015-2019, societățile cu răspundere limitată au ocupat un loc predominant în rândul formelor de organizare a agenților economici. Putem remarca, de asemenea, și un trend ascendent în ceea ce privește numărul acestora. Dacă la nivelul anului 2015, în comuna Păunești figurau 87 de societăți cu răspundere limitată, în anul 2019, numărul acestora a ajuns la 140. Numărul celorlalte trei forme de organizare a agenților economici: cooperative agricole, societăți în nume colectiv și societăți cooperative, a rămas același 
pe tot parcursul perioadei analizate. 
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Figura nr. 12 – Evoluția numărului întreprinderilor active din comuna Păunești (2015-2019) 

Sursa datelor: Adresa nr. 15832/09.07.2020 transmisă de Oficiul Registrului  de pe lângă Tribunalul Vrancea Figura de mai sus scoate în evidență trendul ascendent al numărului agenților economici din comuna Păunești, acesta fiind puternic influențat de creșterile înregistrate în rândul numărului de societăți cu răspundere limitată. 
La nivelul anului 2019, densitatea întreprinderilor din comuna Păunești era de 21,9 unități la 1.000 

de locuitori.  În economia modernă, există trei sectoare principale de activitate: sectorul primar, secundar și terțiar, sectoare care grupează principalele activități ale economiei naționale pe ramuri economice. Repartiția întreprinderilor din comuna Păunești pe sectoare ale economiei, la nivelul anului 2019, se prezintă sub următoarea configurație: 

   
Figura nr. 13 – Repartiția întreprinderilor din comuna Păunești  pe principalele sectoare ale economiei  

Sursa datelor:  Adresa nr. 15832/09.07.2020 transmisă de Oficiul Registrului  de pe lângă Tribunalul Vrancea Activitățile economice de la nivelul comunei Păunești sunt în principal concentrate în sectorul terțiar (servicii, comerț și transport), acesta ocupând 60% din sectoarele economice, sectorul secundar (industrie și construcții) deține o pondere de 37%, pe când restul întreprinderilor își desfășoară activitatea în sectorul primar ce înregistrează un procent 3%.  
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Tabel nr. 19 - Repartizarea întreprinderilor pe sectoare de activitate în anul 2019 

Sectoarele de activitate Anul 2019 Agricultură 4 

Industrie 30 Construcții 24 Comerț 36 

Transport 13 

Servicii 37 

TOTAL 144 
Sursa datelor: Adresa nr. 15832/09.07.2020 transmisă de Oficiul Registrului  de pe lângă Tribunalul Vrancea Analizând tabelul de mai sus poate fi identificată o activitate economică concentrată pe furnizarea de servicii și comerț, 37, respectiv 36 de întreprinderi dintr-un total de 144 activând în aceste 

sectoare economice.  

Tabelul de mai jos identifică distribuția întreprinderilor de la nivelul comunei Păunești, în perioada 
2015-2019, pe sectoarele parțiale ale activității economice. 
Tabelul nr. 20 – Repartiția întreprinderilor pe sectoare de activitate în perioada 2015-2019 

Anul 
Sectorul primar Sectorul secundar Sectorul terțiar 

TOTAL Agricultură Industrie Construcții Comerț Transport Servicii 

2015 4 18 16 25 8 20 91 

2016 4 19 15 28 8 22 96 

2017 4 22 17 30 10 25 108 

2018 4 29 20 32 11 31 127 

2019 4 30 24 36 13 37 144 

Sursa datelor: Adresa nr. 15832/09.07.2020 transmisă de Oficiul Registrului  de pe lângă Tribunalul Vrancea 

 
Figura nr. 14 - Evoluția numărului de profesioniști activi din comuna Păunești pe principalele sectoare ale 

economiei naționale (2015-2019) 
Sursa datelor: Adresa nr. 15832/09.07.2020 transmisă de Oficiul Registrului  de pe lângă Tribunalul Vrancea 
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Analizând graficul de mai sus, se poate observa un trend ascendent în ceea ce privește numărul 
întreprinderilor din sectorul secundar și terțiar, doar întreprinderile din sectorul primar 
înregistrând valori constante de-a lungul perioadei supusă analizei. Pe baza datelor furnizate de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vrancea putem evidenția evoluția întreprinderilor nou înființate la nivelul comunei Păunești distribuite pe principalele sectoare ale economiei naționale.  
Tabelul nr. 21 – Evoluția numărului profesioniștilor nou înființați în comuna Păunești pe principalele sectoare 
ale economiei naționale în perioada 2015-2019 

Anul 
Sectorul primar Sectorul secundar Sectorul terțiar 

TOTAL Agricultură Industrie Construcții Comerț Transport Servicii 

2015 1 1 2 0 0 3 7 

2016 0 0 1 4 0 2 7 

2017 0 4 2 2 2 3 13 

2018 0 7 3 2 1 6 19 

2019 0 2 4 3 4 6 19 
Sursa datelor: Adresa nr. 15832/09.07.2020 transmisă de Oficiul Registrului  de pe lângă Tribunalul Vrancea 

 
Figura nr. 15 - Evoluția numărului profesioniștilor nou înființați în comuna Păunești pe principalele sectoare 

ale economiei naționale (2015-2019) 
Sursa datelor: Adresa nr. 15832/09.07.2020 transmisă de Oficiul Registrului  de pe lângă Tribunalul Vrancea Graficul de mai sus redă o evoluție ascendentă a numărului profesioniștilor nou înființați în sectorul terțiar, în timp ce numărul profesioniștilor nou înființați în sectorul secundar oscilează pe toată perioada analizată. Pe baza datelor furnizate de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vrancea putem evidenția evoluția întreprinderilor radiate de la nivelul comunei Păunești distribuite pe principalele sectoare ale economiei naționale. 
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Tabelul nr. 22 – Evoluția numărului de profesioniști radiați din comuna Păunești distribuiți pe principalele 
sectoare ale economiei naționale (2015-2019) 

Anul 
Sectorul primar Sectorul secundar Sectorul terțiar 

TOTAL Agricultură Industrie Construcții Comerț Transport Servicii 

2015 1 4 1 0 0 2 8 

2016 1 0 3 2 0 4 10 

2017 2 5 0 0 0 3 10 

2018 0 1 1 2 0 4 8 

2019 0 1 1 1 0 0 3 

Sursa datelor: Adresa nr. 15832/09.07.2020 transmisă de Oficiul Registrului  de pe lângă Tribunalul Vrancea 

Analizând figura de mai jos se poate constata faptul că numărul profesioniștilor radiați în perioada 
anilor 2015-2019 a oscilat la nivelul tuturor sectoarelor de activitate. 

 
Figura nr. 16 – Evoluția numărului profesioniștilor radiați din comuna Păunești distribuiți pe principalele 

sectoare ale economiei naționale (2015-2019) 
Sursa datelor:  Adresa nr. 15832/09.07.2020 transmisă de Oficiul Registrului  de pe lângă Tribunalul Vrancea În cadrul analizei indicatorilor economici care caracterizează mediul de afaceri, este important a se 

aduce în evidență și evoluția cifrei de afaceri și a profitului net înregistrat de întreprinderile din comuna Păunești în perioada 2015-2018. Analizând modul în care au evoluat indicatorii de bilanț în perioada 2015-2018, putem remarca un 

trend oscilant al profitului net, marcat de o scădere semnificativă la nivelul anului 2016, comparativ cu anul precedent, ulterior indicatorul înregistrând creșteri continue. În ceea ce privește cifra de afaceri a întreprinderilor din comuna Păunești, se poate observa un trend ascendent înregistrat de 

acest indicator în intervalul de timp analizat.  
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Tabelul nr. 23 – Indicatorii de bilanț înregistrați de întreprinderile din cadrul comunei Păunești 

An situație financiară Cifra de afaceri (lei) Profitul net (lei) 

Anul 2015 22.397.567,00 1.279.209,00 

Anul 2016 23.136.674,00 183.199,00 

Anul 2017 24.832.399,00 2.148.555,00 

Anul 2018 27.539.898,00 4.527.891,00 

Sursa datelor: Adresa nr. 15832/09.07.2020 transmisă de Oficiul Registrului  de pe lângă Tribunalul Vrancea Important de adus în evidență este și evoluția numărului mediu de angajați raportați în situațiile financiare anuale de către întreprinderile înregistrate cu sediul social pe raza comunei Păunești. 
Tabelul nr. 24 – Numărul de salariați din cadrul întreprinderilor din comuna Păunești  

 Anul 2015 Anul 2016 Anul 2017 Anul 2018 

Număr salariați 183 164 163 171 
Sursa datelor: Adresa nr. 15832/09.07.2020 transmisă de Oficiul Registrului  de pe lângă Tribunalul Vrancea 

 

 
Figura nr. 17 – Evoluția numărului de salariați în perioada 2015-2018 

Sursa: datelor: Adresa nr. 15832/09.07.2020 transmisă de Oficiul Registrului  de pe lângă Tribunalul Vrancea Se constantă faptul că evoluția numărului de angajați din cadrul întreprinderilor înregistrate cu 
sediul social pe raza comunei Păunești parcurge un tren descendent în perioada 2015-2018.  

Șomerii înregistrați sunt persoanele care au declarat că în perioada de referință erau înregistrate la Oficiile forței de muncă și șomaj, indiferent dacă primeau sau nu alocația de sprijin, ajutor de șomaj sau alte forme de protecție socială. Instituția care publică aceste date este Ministerul Muncii și Protecției Sociale.   
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Tabelul nr. 25 – Evoluția numărul șomerilor înregistrați în perioada 2013-2019 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Comuna 
Păunești  87 81 80 72 77 67 69 

Masculin 50 50 47 44 43 36 38 

Feminin 37 31 33 28 34 31 31 

Sursa datelor: INS România, Baza de date Tempo 

La nivelul anilor 2013-2019, numărul șomerilor din comuna Păunești a înregistrat un trend descendent, de la 87 de persoane în anul 2013, la 69 în anul 2019. Pe perioada analizată, numărul șomerilor a înregistrat o singură creștere în anul 2017 (77 de șomeri înregistrați), comparativ cu anul 2016  (72 de șomeri înregistrați), în rest trendul fiind unul descendent.  
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7.2 Evoluția și caracteristicile sectorului primar 
 

„Zona rurală din Europa reprezintă o resursă prețioasă, rod al unei istorii îndelungate, a cărei 

supraviețuire este o preocupare vie pentru societate. Zona rurală poate îndeplini funcțiile de 

aprovizionare, recreere și echilibru, tot mai mult dorite de societate, numai dacă rămâne o zonă de 

locuit atractivă și originală, dotată cu o infrastructură bună; un sector agricol și forestier viabil; condiții 

locale favorabile dezvoltării activităților economice neagricole; un mediu intact cu un peisaj bine 

îngrijit”. 

În Strategia de Dezvoltare Durabilă 2030 se precizează că România va promova dezvoltarea unui sector agroalimentar durabil și competitiv care să asigură îmbunătățirea calității vieții precum și a condițiilor de trai din mediul rural. Se subliniază faptul că în sectorul agricol trebuie să primeze 
metodele de producție care protejează mediul înconjurător și furnizează produse de calitate pentru populație. Strategia vizează încurajarea și promovarea producției autohtone și ecologice și valorificarea produselor tradiționale și montane cu valoare adăugată. Strategia conturează, de asemenea, obiectivele dezvoltării durabile și complexe a spațiului rural, acestea fiind: 

▪ Dublarea ponderii agriculturii în PIB-ul României, față de anul 2018; 
▪ Menținerea și extinderea diversității genetice a semințelor, a plantelor cultivate și a animalelor de fermă și domestice și a speciilor sălbatice înrudite; 
▪ Creșterea gradului de valorificare a producției agricole autohtone; 
▪ Finalizarea cadastrului agricol; 

▪ Menținerea și rentabilizarea unor ocupații și metode tradiționale de valorificare a plantelor medicinale și fructelor de pădure în zona montană. Menținerea tradițiilor locale prin creșterea numărului de produse cu caracteristici specifice în ceea ce privește originea geografică66. 

Pentru orizontul de timp 2020/2030, viziunea României în domeniul agricol și al dezvoltării rurale este 

centrată pe asigurarea competitivității și durabilității și pe exportul produselor cu valoare adăugată 

înaltă. Totodată, sectorul agricol trebuie să facă față multiplelor provocări globale și să asigure 

bunăstare și condiții de viață în mediul rural apropiate de cele din mediul urban67.    

7.2.1 Potențialul agricol Poziționarea comunei Păunești la confluența unor unități de relief variate - câmpie, deal și luncă, a favorizat dezvoltarea și desfășurarea unor activități economice diversificate care au asigurat sursa de venit și hrană pentru comunitatea locală. Agricultura a constituit de-a lungul timpului ocupația principală a majorității locuitorilor comunei Păunești. Temperatura, solurile fertile, precipitațiile 

 
66 Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030, p. 29 
67 Strategia pentru dezvoltarea sectorului agroalimentar pe termen mediu și lung orizon 2020-2030 
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regulate, precum și relieful cu câmpii și pante scăzute, au realizat cadrul propice practicării 

acestei îndeletniciri.  Conceptul de dezvoltare rurală durabilă ocupă un rol central în strategiile și programele dedicate sectorului agricol, ceea ce înseamnă că se urmărește promovarea unei economii rurale puternice, bazată pe o infrastructură rurală modernă, dotarea tehnică adecvată a teritoriului și locuințelor rurale, utilizarea resurselor naturale regenerabile în fluxul economic, precum și protejarea mediului înconjurător.  Componenta economică a comunei Păunești este influențată de factori economici externi, de resursele de care dispune, precum și de aspecte socio-demografice. Resursele naturale, îndeosebi potențialul natural al terenurilor, orientează o mare parte a activității comunei către sectorul primar, fapt susținut de ponderea mare a terenurilor cu această folosință.  De remarcat faptul că, Regiunea de Sud-Est este, prin tradiție, o zonă agricolă. Conform datelor publicate de Institutul Național de Statistică, la nivelul anului 2014, Regiunea de Sud-Est deținea 
15,57% din suprafața agricolă a țării, realizând 16,66% din producția agricolă națională. Cultura porumbului, preponderentă în zona de nord, a grâului (în zona centrală a regiunii), precum și a orzului, plantelor industriale și a florii soarelui a fost favorizată de condițiile pedoclimatice. Trebuie menționat și faptul că  regiunea se remarcă prin sectorul viticol, care o situează pe primul loc la nivel național în ceea ce privește suprafața viilor roditoare. 40,3% din suprafața viticolă a României se regăsește în Regiunea de Sud-Est, în mare parte în județul Vrancea68.  Pentru comuna Păunești, agricultura poate reprezenta una dintre oportunitățile de dezvoltare a zonei, însă în prezent, aceasta nu este îndeajuns valorificată. Resurse existente pe plan local, care pot 

constitui baza pentru dezvoltarea socio-economică a comunei Păunești: terenurile agricole, precum și pădurile și vegetația forestieră, prezintă un potențial ridicat. Oportunitatea fondurilor europene 
în acest sector de activitate poate reprezenta un stimulent în creșterea interesului antreprenorial pentru realizarea de proiecte investiționale în domeniul agricol. Micii producători agricoli, dar și societățile private din agricultură constituie un fundament al revitalizării agriculturii locale. 
Tabelul nr. 26 – Suprafața agricolă a comunei Păunești 

 
Suprafață 

arabilă 
Pășuni și 

fânețe 
Livezi 

Suprafață 
viticolă 

Total suprafață 
agricolă 

Comuna 
Păunești 

3.360 ha 621 ha 65 ha 1.003 ha 5.049 ha 

Sursa datelor: Răspuns la solicitarea de informații nr. 379/03.04.2020 În prezent, suprafața totală a comunei Păunești totalizează 8.265 ha, din care 5.049 ha constituie suprafață agricolă, iar 3.216 ha suprafața terenurilor neagricole. Cea mai mare parte a suprafeței agricole este reprezentată de suprafață arabilă 67%  (3.360 ha), acesteia adăugându-i-se viile în 

 
68 Strategia de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Focșani, 2014-2023, p. 55 
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proporție de 20% (1.003 ha) și pășunile și fânețele 12% (621 ha). Livezile ocupă doar 1% (61 

ha) din suprafața agricolă a comunei. 

 
Figura nr. 18 – Suprafața agricolă a comunei Păunești 

Sursa datelor: Răspuns la solicitarea de informații nr. 379/03.04.2020 

 
Tabelul nr. 27 – Principalele culturi agricole din comuna Păunești (2018-2019) 

 Anul 2018 Anul 2019 

Principalele culturi 

agricole 

Suprafața 

(ha) 

Producția 
anuală tone 

Suprafața 

(ha) 

Producția 
anuală tone 

Grâu 320 3,4 200 3 

Porumb boabe 880 7 989 6,5 

Floarea soarelui 400 2 350 1,8 

Rapiță 150 2 120 2 

Cartofi 60 27 80 36 

Legume 200 60 180 54 

Orzoaică 310 3 300 3 

Sursa datelor: Răspuns la solicitarea de informații nr. 379/03.04.2020 În vederea comercializării produselor locale, în comuna Păunești este amenajată o piață comercială și un târg tradițional de animale, în care se desfășoară săptămânal activități economice. 
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Figura nr. 19 – Suprafața principalelor culturi agricole din comuna Păunești 
Sursa datelor: Răspuns la solicitarea de informații nr. 379/03.04.2020 

Viticultură Așezarea comunei pe brâul Subcarpaților de Curbură a constituit un mediu oportun practicării viticulturii, o îndeletnicire de renume a județului Vrancea care se mândrește cu cele mai mari suprafețe de viță de vie din România. O statistică realizată în anul 1930 clasează comuna Păunești 
printre „centrele viticole din județul Putna”, alături de Ruginești, Odobești și Panciu69. Înclinarea pantelor spre est și mai puțin spre sud, precum și condițiile climatice (grindina), constituie însă 
inconveniente pentru sectorul viticol.   

Practicarea pomiculturii a fost, la fel ca în cazul viticulturii, favorizată de condițiile de relief (dealuri 
joase și însorite). Printre soiurile cultivate se numără: prunul, nucul, merii, cireșele, vișinele, etc.             De remarcat faptul că, la nivelul comunei Păunești nu există un sistemul de irigații. 

7.2.2 Zootehnia și producția zootehnică Creșterea animalelor este o îndeletnicire străveche care, la Păunești, a întâlnit condițiile naturale 
favorabile. Terenurile extinse, cu pășuni și fânețe, au susținut dezvoltarea și practicarea acestei ocupații. Suprafețele numeroase se pretează pentru cultivarea plantelor furajere (lucernă, trifoi, orzoaică) care asigură necesarul de hrană pentru un număr mare de animale. Apicultura beneficiază, de asemenea, de condiții prielnice. Lanurile cultivate cu floarea soarelui, pomii și dealurile cu salcâmi și păduri au creat premisele favorabile practicării acestei ramuri economice a agriculturii. La nivelul comunei Păunești există ferme mici de animale/păsări. De remarcat faptul că au fost derulate și investiții prin PNDR – Instalarea tânărului fermier și Ferme de subzistență, în valoare aproximativă 
de 1.000.000 euro.  

 
69 A. Paraginǎ, Date istorice și arheologice privind viticultura în județul Vrancea, în „Studii și comunicări”, III, 1980, pag. 154, 
apud Liviu-Iulian Roman, „Păuneștii Vrancea-Între păduri și ape”, p. 12 
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Efectivul de animale de la nivelul comunei Păunești cifra, în anul 2019, 51.285 de capete70.  Creșterea animalelor se practică atât în ferme de exploatare, dar și în gospodării mici, în general 
pentru uzul familiilor. Sunt așa numitele exploatații de semi-subzistență, dar mai ales de subzistență în care producția agricolă este destinată consumului propriu, foarte puține fiind acele gospodării care reușesc să disponibilizeze mici cantități de produse pentru piață. În fermele de semi-subzistență, fermierii desfășoară diverse activități agricole de cultivare a plantelor și creșterea animalelor, bazate pe tradiții specifice zonei. Aceste ferme se caracterizează printr-o structură de producție foarte diversificată, determinată de necesitățile gospodăriei, precum și printr-o dotare tehnică redusă și necorespunzătoare ceea ce împiedică creșterea productivității și obținerea unui surplus de produse destinate vânzării. Orientarea acestor ferme către piață necesită schimbarea sistemului de producție și implicit cheltuieli financiare suplimentare, pe care fermierii nu și le pot 
permite.  La nivelul comunei Păunești, în anul 2019, se regăseau următoarele categorii de animale: păsări 76%, ovine 11%, porcine 6%, bovine 3%, caprine 3%, cabaline 1% și familii de albine 0,35%. 

Efectivele de animale aferente anilor 2017, 2018 și 2019, de la nivelul comunei Păunești, sunt 
prezentate în tabelul de mai jos:  

Tabelul nr. 28 – Efectivele de animale de la nivelul comunei Păunești în perioada 2017-2019 

Principale categorii de animale Anul 2017 Anul 2018 Anul 2019 

Ovine 5.480 5.800 5.400 

Caprine 1.250 1.300 1.420 

Cabaline 340 350 345 

Bovine 1.650 1.400 1.580 

Porcine 3.140 3.030 3.340 Păsări 38.500 37.400 39.200 

Familii de albine 180 175 178 

Sursa datelor: Răspuns la solicitarea de informații nr. 379/03.04.2020 

 
70 Răspuns la solicitarea de informații nr. 379/03.04.2020 
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Figura nr. 20 – Principalele categorii de animale din comuna Păunești 
Sursa datelor: Răspuns la solicitarea de informații nr. 379/03.04.2020  

7.2.3 Activitățile silvice Pădurea reprezintă o resursă foarte importantă a unei zone asigurând numeroase servicii ale ecosistemelor, esențiale pentru mediu și pentru climă. De exemplu, ea contribuie la conservarea și protejarea biodiversității, la reglarea climei, la purificarea aerului pe care îl respirăm și la alimentarea bazinelor hidrografice. Pădurile reprezintă totodată și o sursă economică importantă prin valorificarea producției de lemn și a materiilor prime utilizate în obținerea unor produse. Ele au și un rol social deosebit în ceea ce privește recreerea și starea de bine a oamenilor.   Conform datelor furnizate de Primăria comunei Păunești, pe teritoriul comunei există o suprafață forestieră de 2.797 ha71, reprezentând 34% din suprafața totală a comunei.  Perimetrul silvic existent are potențialul de a conferi și un cadru natural deosebit de pitoresc, propice turismului, a cărui dezvoltare este însă condiționată de modernizarea infrastructurii. De-a lungul 

timpului, nevoia de terenuri arabile a impus exercitarea unei presiuni constante asupra pădurilor. Utilizarea lemnului în construirea caselor, a realizării inventarului agricol, precum și în încălzirea locuințelor au fost factori care au condus la defrișări masive ale dealurilor împădurite ale comunei Păunești. După anul 1989, lipsa de autoritate și inexistența unor norme de  reglementare au favorizat acțiunile de defrișare a unor suprafețe forestiere extinse. În prezent, nu se mai exercită o presiune foarte mare asupra pădurilor, fenomen ce poate fi explicat prin scăderea numărului de locuitori ai comunei și folosirea unor noi materiale în construcția caselor.  

 
71 Răspuns la solicitarea de informații nr. 379/03.04.2020 
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7.2.4 Caracteristicile agenților economici din sectorul primar Conform datelor furnizate de Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Vrancea, societățile care activau în anul 2019 în sectorul primar la nivelul comunei Păunești erau în număr de 4. Analizând evoluția numărului de întreprinderi active în intervalul 2015-2019, în sectorul primar, remarcăm faptul că nu s-au înregistrat creșteri sau scăderi, numărul rămânând același pe perioada analizată.  
Tabelul nr. 29 - Numărul întreprinderilor active în sectorul primar în comuna Păunești 
 

 Anul 2015 Anul 2016 Anul 2017 Anul 2018 Anul 2019 

Numărul 
întreprinderilor 

active în 
sectorul primar 

4 4 4 4 4 

Sursa datelor: Adresa nr. 15832/09.07.2020 transmisă de Oficiul Registrului  de pe lângă Tribunalul Vrancea La nivelul comunei Păunești a avut loc o singură înființare a unei societăți în sectorul primar în anul 

2015.  

Tabelul nr. 30 - Numărul întreprinderilor nou înființate în sectorul primar în comuna Păunești 

 Anul 2015 Anul 2016 Anul 2017 Anul 2018 Anul 2019 

Numărul 
întreprinderilor 

nou înființate  

 
1 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

Sursa datelor: Adresa nr. 15832/09.07.2020 transmisă de Oficiul Registrului  de pe lângă Tribunalul Vrancea În ceea ce privește întreprinderile radiate din sectorul primar la nivelul comunei Păunești acestea sunt în număr de 4 și au fost radiate în perioada anilor 2015-2017. 

Tabelul nr. 31 - Numărul întreprinderilor radiate din sectorul primar în comuna Păunești 
 Anul 2015 Anul 2016 Anul 2017 Anul 2018 Anul 2019 

Numărul 
întreprinderilor 

radiate  
1 1 2 0 0 

Sursa datelor: Adresa nr. 15832/09.07.2020 transmisă de Oficiul Registrului  de pe lângă Tribunalul Vrancea 
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7.3 Evoluția și caracteristicile sectorului secundar 
 Sectorul secundar reunește activitățile din sectorul productiv al industriei și activitățile de construcții. La nivelul comunei Păunești, în anul 2019, sectorul secundar reprezenta 37% din totalul unităților economice înregistrate. Conform datelor furnizate de Oficiul Registrului de pe lângă Tribunalul Vrancea, societățile care activau în anul 2019 în sectorul secundar erau în număr de 54. 
Analizând evoluția numărului de întreprinderi active în intervalul 2015-2019 în sectorul secundar, remarcăm un trend ascendent, evidențiindu-se o creștere de aproximativ 59%72. 

Tabelul nr. 32 - Numărul întreprinderilor active în sectorul secundar în comuna Păunești 
 Anul 2015 Anul 2016 Anul 2017 Anul 2018 Anul 2019 

Numărul 
întreprinderilor 
active în sectorul 

secundar 

34 34 39 49 54 

Industrie 18 19 22 29 30 Construcții 16 15 17 20 24 

Sursa datelor: Adresa nr. 15832/09.07.2020 transmisă de Oficiul Registrului  de pe lângă Tribunalul Vrancea La nivelul comunei Păunești cele mai multe societăți nou înființate în sectorul secundar s-au înregistrat în anul 2018 (10 societăți – 7 în domeniul industriei și 3 în domeniul construcțiilor).   
Tabelul nr. 33 - Numărul întreprinderilor nou înființate în sectorul secundar în comuna Păunești 

 Anul 2015 Anul 2016 Anul 2017 Anul 2018 Anul 2019 

Numărul 
întreprinderilor 

nou înființate  
3 1 6 10 6 

Industrie 1 0 4 7 2 Construcții 2 1 2 3 4 

Sursa datelor: Adresa nr. 15832/09.07.2020 transmisă de Oficiul Registrului  de pe lângă Tribunalul Vrancea Cele mai multe radieri din sectorul secundar la nivelul comunei Păunești s-au înregistrat în anii 2015 și 2017, respectiv 5 radieri/an. 
Tabelul nr. 34 - Numărul întreprinderilor radiate din sectorul secundar în comuna Păunești 

 Anul 2015 Anul 2016 Anul 2017 Anul 2018 Anul 2019 

Numărul 
întreprinderilor 

radiate  
5 3 5 2 2 

Industrie 4 0 5 1 1 Construcții 1 3 0 1 1 

Sursa datelor: Adresa nr. 15832/09.07.2020 transmisă de Oficiul Registrului  de pe lângă Tribunalul Vrancea 
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7.4 Evoluția și caracteristicile sectorului terțiar 
 

7.4.1 Serviciile, comerțul și transporturile Sectorul terțiar reunește activitățile din sectorul serviciilor, comerțului și transporturilor. Sectorul terțiar reprezintă aproximativ 60% din totalul unităților economice înregistrate la nivelul comunei Păunești. Conform datelor furnizate de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vrancea, societățile care activau în anul 2019 în sectorul terțiar la nivelul comunei Păunești erau în număr de 8673.  În funcție de domeniul de activitate, se constată o preponderență a antreprenorilor ce activează în domeniul serviciilor (37 societăți), urmați de cei din domeniul comerțului (36 societăți) și al transporturilor (13 societăți).  Analizând evoluția numărului de întreprinderi active în intervalul 2015-2019 în sectorul terțiar, se remarcă un trend ascendent, cu o creștere de aproximativ 62% în perioada 2015-2019.  

Tabelul nr. 35 - Numărul întreprinderilor active în sectorul terțiar în comuna Păunești 
 Anul 2015 Anul 2016 Anul 2017 Anul 2018 Anul 2019 

Numărul 
întreprinderilor 
active în sectorul 

terțiar 

53 58 65 74 86 

Comerț 25 28 30 32 36 

Transport 8 8 10 11 13 

Servicii 20 22 25 31 37 

Sursa datelor: Adresa nr. 15832/09.07.2020 transmisă de Oficiul Registrului  de pe lângă Tribunalul Vrancea La nivelul comunei Păunești cele mai multe societăți nou înființate în sectorul terțiar s-au înregistrat în anul 2019 (13 societăți – 3 în domeniul comerțului, 4 în domeniul transporturilor și 6 în domeniul serviciilor). Evoluția numărului firmelor nou înființate din domeniul serviciilor a beneficiat de un 
trend ascendent în perioada 2015-2019. 

Tabelul nr. 36 - Numărul întreprinderilor nou înființate în sectorul terțiar în comuna Păunești 
 Anul 2015 Anul 2016 Anul 2017 Anul 2018 Anul 2019 

Numărul întreprinderilor nou 
înființate în sectorul terțiar 3 6 7 9 13 Comerț 0 4 2 2 3 

Transport 0 0 2 1 4 

Servicii 3 2 3 6 6 
Sursa datelor: Adresa nr. 15832/09.07.2020 transmisă de Oficiul Registrului  de pe lângă Tribunalul Vrancea Cele mai multe radieri din sectorul terțiar la nivelul comunei Păunești s-au înregistrat în anii 2016 și 
2018, respectiv 6 radieri/an. 
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Tabelul nr. 37 - Numărul întreprinderilor radiate din sectorul terțiar în comuna Păunești 
 Anul 2015 Anul 2016 Anul 2017 Anul 2018 Anul 2019 

Numărul 
întreprinderilor 

radiate din sectorul 
terțiar 

2 6 3 6 1 

Comerț 0 2 0 2 1 

Transport 0 0 0 0 0 

Servicii 2 4 3 4 0 

Sursa datelor: Adresa nr. 15832/09.07.2020 transmisă de Oficiul Registrului  de pe lângă Tribunalul Vrancea 

7.4.2 Poștă și telecomunicații Dezvoltarea comunității este într-o relație de interdependență cu facilitarea pe piață a accesului la informație, motiv pentru care infrastructura de comunicații are un rol la fel de important precum dezvoltarea infrastructurii de bază.  La nivelul comunei Păunești, rețeaua de comunicații este asigurată prin serviciul de telefonie fixă 
Telekom, Digi România și telefonie mobilă tip Orange, Vodafone, Telekom, Digi România cu acces la internet. De asemenea, instituțiile și locuitorii beneficiază de comunicare prin internet, releu radio și televiziune; semnalul de telefonie mobilă are arie de acoperire pe întreg teritoriul 

comunei. Nu în ultimul rând, în comuna Păunești există poșta care deservește întreaga populație a 
acestuia. 

7.4.3 Activități bancare și asigurări, alte activități de creditare Conform datelor furnizate de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vrancea, în comuna Păunești nu sunt înregistrate firme cu acest obiect de activitate. 

7.4.4 Tranzacții imobiliare și alte servicii prestate Conform datelor furnizate de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vrancea, în comuna Păunești nu sunt înregistrate firme cu acest obiect de activitate. 

7.4.5 Potențial turistic Turismul este unul dintre sectoarele a cărui dezvoltare trebuie susținută la nivelul comunei Păunești, chiar dacă potențialul acestuia este estompat de situația actuală a infrastructurii de turism. Deși nu deține un patrimoniu turistic bogat, există totuși puncte de interes turistic, disponibile pentru 
vizitare. Harta obiectivelor turistice la nivelul comunei Păunești include: Monumentul Eroilor (1977-1878), Fântânile cu cumpănă, Bisericuța de lemn din cimitirul Viișoara, Biserica Ortodoxă „Sfânta Cuvioasă Parascheva“. 
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Monumentul Eroilor (1977-1878) – datează din anul 1909 și este singurul din comuna Păunești inclus în Lista Monumentelor Istorice din județul Vrancea. Este clasificat ca monument memorial, dedicat eroilor, de grupă valorică B (monumente de importanță locală), având codul VN-IV-m-B-

06642.  

 
Fotografia nr. 1 - Monumentul Eroilor (1877-1878) 

Sursa: https://commons.wikimedia.org 
 

Fântânile cu cumpănă sunt situate în centrul comunei Păunești și au o istorie îndelungată de 
aproximativ 200 de ani. În anul 1897, figurau 30 de fântâni în localitatea Păunești și altele 16 pe teritoriul localității Bou74. Construirea fântânilor cu cumpănă a fost determinată de asigurarea necesarului de apă pentru o populație în expansiune. Acestea au constituit de-a lungul timpului singura sursă de apă, atât pentru localnici, cât și pentru animale.  Prin aspectul lor unic, fântânile reprezintă un simbol al comunei și o mândrie pentru locuitorii din Păunești. Se consideră că prima fântână a aparținut dascălului Ioniță Chiriac. Conform unei legende care face referire la numele comunei, boierul Tifescu de la Domnești și-a pierdut un grup de păuni pe care ulterior i-a găsit în zona fântânilor, astfel locul a fost denumit „fântânile de la Păun” – Păunești.  De remarcat faptul că aceste fântâni au fost selectate de „Academia Recordurilor Mondiale” (cea mai mare organizație care certifică recorduri mondiale) în cadrul proiectului „România: 100 de ani în 

 
74 A.N.Vn., Fond Prefectura Putna, dosar 13/1897, f. 28, apud Liviu-Iulian Roman, „Păuneștii Vrancei-Între păduri și ape”, p. 7 
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100 de recorduri emblematice”, aducând comunei vrâncene recordul pentru „cea mai mare 

densitate de fântâni”75. 

 
Fotografia nr. 2 –  Fântânile cu cumpănă 

Sursa: https://monitoruldevrancea.ro/2018/11/30/video-fantanile-din-centrul-comunei-paunesti-si-un-fotbalist-
de-la-lps-focsani-in-topul-academiei-recordurilor-mondiale 

 

Bisericuța de lemn din cimitirul Viișoara a fost ridicată la sfârșitul secolului al XVII-lea și reprezintă cea mai veche clădire de pe teritoriul comunei Păunești. Biserica adăpostește piese religioase și de artă care îi conferă valoare religioasă, istorică și turistică. În prezent, biserica de lemn este închisă. Ținând cont de însemnătatea ei istorică și de potențialul turistic, ar fi necesară restaurarea și conservarea ei de către autorități. 

 
75 http://www.roturism-info.ro/orase/judetul-vrancea/paunesti.php 
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Fotografia nr. 3 -  Bisericuța de lemn din cimitirul Viișoara 

Biserica Ortodoxă „Sfânta Cuvioasă Parascheva“ a fost ridicată în perioada 1941-1949. Aceasta a trecut prin ample lucrări de restaurare între anii 1998-200176. 

 
Fotografia nr. 4 -  Biserica Ortodoxă „Sfânta Cuvioasă Parascheva“ 

 
76 Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei, https://arhiepiscopiabzvn.ro/vizita-pastorala-in-parohia-vranceana-paunesti-i.html 
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În comuna Păunești, se mai pot vizita case tradiționale, spectaculoasa Vale a Caregnei și Biserica Ortodoxă „Sf. Gheorghe” de pe Surlea. 
Valea Caregnei, mărginită de păduri de foioase, pajiști și fânețe, proiectează o priveliște pitorească 
asupra comunei – peisajul unic, cu dealuri înverzite, cu păduri și pășuni atrage atenția și încântă prin ineditul și varietatea formelor, dar și prin bogăția coloritului. Aceasta prezintă un potențial economic, prin a cărui valorificare în scop turistic sau agricol, vor rezulta beneficii pentru comunitate.  
Case cu valoare arhitecturală construite în perioada interbelică Casa construită în Viișoara de către Dumitru Leon, primar al satului în perioada guvernării țariste, este considerată drept una dintre cele mai frumoase moșteniri ale perioadei interbelice. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografia nr. 5 -  Casa construită de către Dumitru Leon 
Sursă: Liviu-Iulian Roman, „Păuneștii Vrancei-Între păduri și ape 

Fotografia nr. 6 -  Casă cu prispă stâlpi și „florărie” de lemn 
Sursă: Liviu-Iulian Roman, „Păuneștii Vrancei-Între păduri și ape” 
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8. INFRASTRUCTURA  
 

Termenul „infrastructură” se referă la totalitatea sistemelor și serviciilor de care are nevoie societatea 

modernă pentru a funcționa corespunzător. Acesta acoperă o varietate de elemente ale bazei tehnico-

materiale ale unei localități, fiind esențiale pentru asigurarea bunului mers al așezărilor umane, a 

interconectivității acestora, dar și pentru susținerea productivității unei economii.  Elementele de infrastructură includ sisteme fizice, precum rețelele rutiere și cele feroviare, sisteme 
de utilitate publică (canalizare, apă), sisteme energetice (energie electrică, energie termică, alimentare cu gaz), sisteme de telecomunicații (internet, telefonie, poștă, radio, televiziune), precum și serviciile (servicii de asistență medicală, educație, servicii de urgență, de protecție a mediului etc).  Prezenta secțiune va analiza primele categorii de infrastructură, și anume: 

▪ Infrastructura rutieră 

▪ Infrastructura tehnico-edilitară 

▪ Infrastructura energetică 

▪ Infrastructura de telecomunicații.  Spațiile rurale din România dețin un potențial imens, atât din punct de vedere economic și social, cât și din punct de vedere al resurselor naturale și umane pe care le dețin. Din păcate, există un mare decalaj între zonele rurale și cele urbane din România, infrastructura neadecvată și serviciile tehnico-edilitare precare din mediul rural reprezentând principalul motiv. 

Toate acestea, cumulate, conduc la slaba dezvoltare a zonelor rurale din punct de vedere socio-

economic. Astfel, dezvoltarea locală este condiționată de asigurarea unei infrastructuri decente, acest lucru putând fi realizat prin acțiuni de modernizare și de creștere a accesibilității populației la aceasta. Un aspect nu tocmai pozitiv ar fi că Regiunea Sud-Est face parte din zonele cu un grad scăzut de 

modernizare a infrastructurii, acest lucru implicând direct și comuna Păunești. 

 

Infrastructura de transport este un element cheie în organizarea și planificarea teritorială. Rețeaua de drumuri, elementul constitutiv al infrastructurii de transport, joacă un rol esențial în dezvoltarea 
socio-economică a unei zone. Investițiile în infrastructură prezintă numeroase beneficii, precum facilitarea mobilității bunurilor și a persoanelor, reducerea costurilor de transport, îmbunătățirea accesului pe piețele regionale, precum și creșterea eficienței activităților economice, extinderea 
schimburilor comerciale și a investițiilor. Îmbunătățirea calității și a cantității rețelelor de transport va contribui implicit la dezvoltarea României și a fiecărei regiuni în parte.  

8.1 Infrastructura rutieră  
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În prezent, obiectivul Uniunii Europene în materie de infrastructură de transport îl constituie integrarea mozaicului actual de drumuri, căi ferate, aeroporturi, porturi și rute de transport maritim 
într-o rețea transeuropeană unificată de transport (TEN-T) al cărei obiectiv final este acela de a consolida coeziunea socială, economică și teritorială în UE. Politica TEN-T vizează pe lângă construcția unei infrastructuri fizice, și aplicarea inovației, a noilor tehnologii și a soluțiilor digitale, astfel încât să se îmbunătățească infrastructura de transport, să se reducă impactul asupra mediului și să se promoveze eficiența energetică și siguranța sporită.  
TEN-T este alcătuită din două „straturi” de rețea: una principală care cuprinde cele mai importante conexiuni și noduri și urmează a fi finalizată până în 2030, și o rețea cuprinzătoare, ce acoperă toate regiunile europene și urmează să fie definitivată până în anul 2050. Coloana vertebrală a rețelei centrale este reprezentată de nouă coridoare de rețea de bază, care au fost identificate pentru a eficientiza și a facilita dezvoltarea coordonată a rețelei centrale, două dintre acestea tranzitând și 
teritoriul României (Coridorul Rin-Dunăre și Coridorul Orient/Est-Mediteraneean).  Din punct de vedere al accesibilității la magistralele de transport europene, județul Vrancea beneficiază de avantajul poziționării pe traseul coridorului pan-european nr. IX, care realizează legătura Nord-Sud a țării, prin tranzitarea următoarelor centre urbane: Giurgiu-București-Ploiești-Buzău-Roman-Iași-Sculeni. Coridorul acoperă axa majoră de transport Nord-Sud a județului Vrancea prin E 85. În ceea ce privește accesibilitatea la coridoarele de transport interne ale UE, și anume Rețeaua TEN-T, județul Vrancea beneficiază de situarea pe un traseu subsidiar axei 22 care intră pe teritoriul național la Nădlac, trece prin Sibiu, Brașov și București și se termină la Constanța. Legătura cu această axă este facilitată de actualul DN 2, care formează o parte din drumul european E 85.  
Principalele căi rutiere din cadrul comunei Păunești sunt, după cum urmează:  

▪ DJ 205H: Panciu (DJ 205F) - Movilița - Domnești - Cioara - Călimănești - Pădureni (DN 2);  
▪ DC 28: Păunești (DJ 205H) - Viișoara - Anghelești (DJ 119C)77; 

▪ Drumuri sătești și străzi; 

▪ Drumuri de exploatație agricolă. 

Tabelul nr. 38 – Lungimea totală a drumurilor din comuna Păunești 
Categoria de drumuri Lungimea (km) 

Drumuri total, din care:   

- drumuri județene  9,5 

- drumuri comunale și străzi 72 

din care:   

- asfaltate 30,5 

- pietruite 51 
Sursa datelor: Răspuns la solicitarea de informații nr. 379/03.04.2020 

 
77 HG nr. 782/2014 pentru modificarea anexelor la HG nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcționale a 
drumurilor publice și a drumurilor de utilitate privată deschise circulației publice 
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În prezent, două proiecte de modernizare a drumurilor se află în derulare78: 

▪ „Modernizare drumuri de interes local” – proiect finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală. Acest proiect propune asfaltarea a 8,3 km de drum. Valoarea totală a 
proiectului este de 1.500.000 euro; 

▪ „Modernizare stradă Drumul Bârnei, comuna Păunești, județul Vrancea” – proiect finanțat din bugetul local. Proiectul se află în derulare și propune asfaltarea a 1 km de drum. Valoarea totală a proiectului este de 200.000 euro. În ultimii ani, autoritățile publice locale au depus eforturi în vederea atragerii de fonduri pentru 
modernizarea infrastructurii rutiere. Astfel, au fost implementate proiecte precum: 

▪ „Modernizare drumuri de interes local”, sursa de finanțare – Programul Național de Dezvoltare Rurală, suma 7.400.000 lei; 
▪ „Modernizare strada Centru”, sursa de finanțare - buget local, valoare proiect - 637.631 lei; 

▪ „Modernizare strada Nucarii”, sursa de finanțare - buget local, valoare proiect - 247.042 lei; 

▪ „Modernizare strada Necoara”, sursa de finanțare - buget local, valoare proiect - 636.736 lei; 

▪ „Modernizare strada Viilor”, sursa de finanțare - buget local, valoare proiect - 820.794 lei; 

▪ „Reabilitare DC28”, sursa de finanțare - buget local, valoare proiect - 195.028 lei. 

 

8.2 Infrastructura tehnico-edilitară 
 Dezvoltarea activităților socio-economice de la nivelul comunei, precum și calitatea vieții cetățenilor este în mare măsură datorată gradului de accesibilitate la serviciile de utilități publice. În prezent, comuna Păunești dispune de o rețea centralizată de alimentare cu apă, respectiv de un sistem public de canalizare și epurare a apelor uzate. 
8.2.1 Alimentare cu apă Comuna Păunești dispune de 16 ani de un sistem de alimentare cu apă ce deservește localitățile Păunești și Viișoara. Acest lucru a fost posibil prin obținerea unei finanțări prin intermediul programului SAPARD. Investiția a avut valoarea de 6.219.970 lei79. 

Principalele caracteristici ale rețelei de alimentare cu apă Păunești: 

▪ sursa de apă este asigurată de un front de captare constituit din 2 stații de pompare, sursa Bodea captare de drenuri cu un debit de 1,8 l/s și sursa Șoimu captare cu drenuri cu un debit de 
12 l/s; 

 
78 Răspuns la solicitarea de informații nr. 379/03.04.2020 
79 Răspuns la solicitarea de informații nr. 379/03.04.2020 
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▪ captarea Bodea este amplasată în partea de vest a localității, la o distanță aproximativ 1,9 km de localitatea Viișoara. Aceasta are amplasate două rezervoare semi-îngropate cu un volum de 

200 m3 fiecare. Apa este distribuită printr-o stație de pompare gospodăriilor din satul Viișoara.  
▪ captarea Șoimu are două rezervoare semi-îngropate, unul cu un volum de 150 m3 și celălalt de 

200 m3, amplasate în partea de sud a localității, la ieșirea din localitate, spre Movilița. De remarcat faptul că, apa potabilă ajunge prin cădere liberă din captarea Șoimu într-o stație de pompare localizată în partea de sud a localității spre comuna Movilița. Aceste rezervoare deservesc localitatea Păunești80. 

Caracteristici tehnice ale rețelei de alimentare cu apă81: 

▪ aducțiunea de apă brută din sursa Șoimu până la sursa de pompare se realizează printr-o conductă metalică cu o lungime de 6.000 m. Odată ajunsă în punctul de colectare, apa este transportată către stația de înmagazinare prin intermediul unei conducte de plastic PEID, cu o lungime de 2.000 m. Apa este distribuită printr-o conductă PEID cu diametrul cuprins între 75 și 200 mm, a cărei lungime măsoară 63.000 m. Sistemul a fost realizat în perioada anilor 

2004-2005. 

▪ aducțiunea de apă brută din sursa Bodea până la sursa de pompare se realizează printr-o conductă metalică, cu o lungime de 10.00 m. Odată ajunsă în punctul de colectare, apa este transportată către stația de înmagazinare prin intermediul unei conducte de plastic PEID, cu o lungime de 500 m. Apa este distribuită printr-o conductă PEID cu diametrul cuprins între 75 și 160 mm, a cărei lungime măsoară 10.000 m. Sistemul a fost realizat în perioada anilor 2004-

2005. În ceea ce privește tratarea apei, schema de alimentare include două stații de trate a apei cu clor 
gazos82.  Lungimea totală a rețelei de alimentare cu apă este de 73 km, deservind un număr de 2.149 gospodării83.  

8.2.2 Canalizare  Lungimea totală a rețelei de canalizare este de 11,5 km, dar momentan nu este pusă în funcțiune. În localitatea Păunești a fost realizată o stație de epurare a apelor uzate printr-un proiect finanțat de Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației în valoare de 1,4 milioane lei. Lucrările au fost demarate la începutul anului 2017 și s-au finalizat în anul 2019. Gruparea Păunești este un sistem centralizat de colectare și tratare a apelor uzate pentru aglomerarea Păunești (localitățile 
 

80 Strategia de Dezvoltare Locală a Comunei Păunești, perioada 2016-2020, p. 58 
81  Master Plan județul Vrancea – Capitolul 2 – Iunie 2015, „Asistenta tehnica pentru pregătirea proiectului regional - 
Extinderea si modernizarea sistemului de apa si canalizare în județul Vrancea, etapa a II-a, pentru perioada de programare 
2014 - 2020”, pp. 96-97 
82 Răspuns la solicitarea de informații nr. 379/03.04.2020 
83 Ibidem 
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Păunești și Viișoara). Apa uzată colectată va fi transportată și epurată în cadrul stației de epurare Păunești care a fost propusă pentru reabilitare si extindere84. 

8.2.3 Alimentare cu gaz metan 

Comuna Păunești nu dispune de o rețea centralizată de distribuție și furnizare gaz. În prezent, există doar un Studiu de Fezabilitate pentru Rețeaua de furnizare a gazelor naturale. Întrucât nu există un sistem de alimentare cu gaze naturale, locuitorii comunei Păunești utilizează sisteme 
individuale bazate pe combustibili lichizi, solizi (lemn), gazoși (butelii cu gaze lichefiate) și energie electrică. 
8.2.4 Alimentare cu energie termică La nivelul comunei Păunești nu există un sistem centralizat de producție și distribuție a energiei termice. Acesta este asigurată pentru consumatorii publici și privați prin sisteme individuale de încălzire bazate pe combustibili lichizi, solizi (lemn), gazoși (butelii cu gaze lichefiate) și 

energie electrică.  Agenții economici își asigură energia necesară proceselor tehnologice în instalații proprii care funcționează în general pe bază de deșeuri din lemn și energie electrică. Încălzirea clădirilor aparținând autorităților publice și instituțiilor locale se realizează prin intermediul centralelor termice care funcționează cu precădere pe deșeuri lemnoase.  Din cauza utilizării acestor sisteme clasice de alimentare cu energie termică se înregistrează un nivel scăzut al gradului de performanță, atât din punct de vedere al randamentelor, cât și al gradului de 
protejare al factorilor de mediu.  Așadar, este necesar ca administrația locală să urmărească implementarea unor soluții tehnice care să asigure accesul la astfel de servicii care conferă pe de o parte, condiții decente de viață și de muncă comunității locale și, pe de altă parte, conservarea resurselor primare, protecția mediului, fără a afecta echilibrul ecosferei și accesul generațiilor viitoare la resursele energetice primare. O soluție viabilă constă în promovarea și dezvoltarea unor forme de energie noi și regenerabile (energia eoliană, energia solară, energie de biomasă). 
8.2.5 Alimentare cu energie electrică Alimentarea cu energie electrică a comunei Păunești este realizată printr-o rețea de distribuție de joasă tensiune dezvoltată în cadrul fiecărei localități și racordată la rândul ei la rețelele de transport de medie tensiune existente. Aceasta este pozată pe stâlpi de beton. Comuna Păunești beneficiază de 73 km de rețea de energie electrică cu o putere instalată de 
aproximativ 2.400 KW. 

 
84  Master Plan județul Vrancea – Capitolul 2 – Iunie 2015, „Asistenta tehnica pentru pregătirea proiectului regional - 
Extinderea si modernizarea sistemului de apa si canalizare în județul Vrancea, etapa a II-a, pentru perioada de programare 
2014 - 2020”, p. 69 
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La nivelul comunei Păunești, există un număr de 10 gospodării care nu sunt racordate la rețeaua de energie electrică.  Iluminatul public are un rol important în buna funcționare și dezvoltare a comunei Păunești și este, totodată, un sector cu un potențial mare de îmbunătățire și eficientizare. Iluminatul public se realizează prin intermediul lămpilor cu becuri economice montate pe stâlpi. Astfel, la nivelul comunei există un număr de 1.800 de stâlpi echipați cu 1.300 de lămpi cu becuri economice și 10 

puncte de aprindere85. 

8.2.6 Telecomunicații Lungimea rețelei de telefonie și internet este de 72.000 m. Rețeaua de telefonie este distribuită parțial prin fibră optică (aproximativ 20.000 m). Rețeaua de distribuție se realizează suprateran, o parte pe stâlpii de le Electrica, iar cealaltă parte pe stâlpii de lemn de la Telekom. Pe teritoriul 
comunei se regăsesc 2 antene GSM, localizate în extravilan, în partea de vest a teritoriului comunei. Recepționarea posturilor TV se realizează în principal prin cablu TV, existând și gospodării care dețin 
antene satelit individuale.  În ceea ce privește serviciile poștale, acestea sunt asigurate de Poșta Română, ce deține un oficiu și în comuna Păunești86.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
85 Răspuns la solicitarea de informații nr. 379/03.04.2020 
86 Ibidem 
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9. EDUCAȚIE 
 În contextul actual se constată o creștere semnificativă a rolului ocupat de resursa umană în cadrul elaborării planurilor și strategiilor de dezvoltare economică. Aceasta este un factor decisiv în atragerea investitorilor și asigurarea dezvoltării economice, decizia de a investi într-o anumită zonă fiind de multe ori condiționată de calitatea, nivelul de instruire și specificul forței de muncă.  România și-a luat angajamentul de a contribui la realizarea dezideratului european în materie de 

ocupare, stabilit în cadrul Strategiei Europa 2020, și care țintește către o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, vizând, printre altele, consolidarea ocupării forței de muncă și a coeziunii sociale și teritoriale.  Realizarea acestor imperative ambițioase a presupus stabilirea unor obiective de atins până în 2020, printre care se numără și reducerea ratei abandonului școlar la mai puțin de 10% și creșterea cu cel puțin 40% a procentului diplomelor de învățământ superior87. Politicile europene în domeniul educației vizează atingerea unor obiective comune la nivelul UE pentru orizontul de timp 2020. Aceste obiective, parte integrantă a „Cadrului strategic pentru cooperare europeană în domeniul educației și formării profesionale (ET 2020)”, au în vedere transformarea procesului de învățare pe parcursul întregii vieți, ameliorarea calității și a eficienței educației și a formării, promovarea echității, a coeziunii sociale și a cetățeniei active, stimularea creativității, a inovării, precum și a spiritului antreprenorial la toate nivelurile de educație și formare. ET 2020 vizează atingerea următoarelor obiectivele de referință: 
▪ cel puțin 95% dintre copii ar trebui să fie integrați în sistemul de educație al copiilor preșcolari; 

▪ ponderea tinerilor de 15 ani care nu au suficiente cunoștințe de citire, matematică și științe ar 

trebui să fie sub 15%; 

▪ ponderea tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 și 24 de ani care au părăsit timpuriu școala ar trebui 

să fie sub 10%; 

▪ cel puțin 40% din persoanele cu vârsta cuprinsă între 30 și 34 de ani ar trebui să fi absolvit o formă 

de învățământ superior; 

▪ cel puțin 15% dintre adulți ar trebui să participe la activități de învățare pe tot parcursul vieții; 

▪ cel puțin 20% din absolvenții de învățământ superior și 6% din cei cu vârsta cuprinsă între 18 și 

34 de ani care au o calificare profesională inițială ar trebui să fi urmat în străinătate o parte din 

studii sau din programul de formare; 

▪ proporția de angajați absolvenți (persoane cu vârsta cuprinsă între 20 și 34 de ani, care au urmat 

cel puțin studii de nivel secundar superior și care și-au terminat studiile în urmă cu 1-3 ani) ar 

trebui să fie de cel puțin 82%88. 

 
87 EUROPA 2020 O strategie europeană pentru o creștere inteligentă, ecologică și favorabilă incluziunii 
88 Concluziile Consiliului din 12 mai 2009 privind un cadru strategic pentru cooperarea europeană în domeniul educației și 
formării profesionale („ET 2020”) 
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Educația are un rol important asupra dezvoltării socio-economice locale, motiv pentru care una dintre preocupările principalele ale autorităților comunei Păunești trebuie să fie creșterea calității actului de instruire prin îmbunătățirea și menținerea unui nivel adecvat al infrastructurii școlare și al facilităților aferente educației.  

 
Fotografia nr. 7 – Școala Gimnazială Păunești 

 
 

9.1 Istoric 
 În comuna Păunești funcționează 7 unități de învățământ de nivel preșcolar, primar și gimnazial, respectiv 4 școli și 3 grădinițe, plus un corp de clasă. În satul Păunești funcționează 4 școli, 2 grădinițe și un corp de clasă, iar în satul Viișoara, o grădiniță.   Prima școală a comunei a fost înființată în anul 1865, fiind una dintre cele 12 care se găseau la nivel de județ. Primul învățător a fost Panaite Andrei, care după un an de activitate a părăsit catedra. După o întrerupere de doi ani, cauzată de lipsa acută de personal didactic, școala din Păunești se redeschide, învățător devenind C. Vasilescu. La nivelul anului 1873, în comuna Păunești frecventau școala 23 de băieți. Un număr de 7 fete beneficiau de educație, dar învățau separat și își plăteau 
dascălul lor. În 1919 se înființează în Păunești, din inițiativa renumitului dascăl, Ioan Ciocârlan, Școala pregătitoare, reprezentând primul gimnaziu al comunei. În 1900, populația comunei număra 
4.000 de locuitori, dintre care 623 erau copii care, conform vârstei, trebuiau să beneficieze de educație. Cu toate aceste, doar o treime din numărul total era înscrisă la școală și doar 172 de școlari 
frecventau cursurile89. Migrarea populației către centrele orășenești, debutată în anul 1985 și accentuată după 1990, dar și migrația masivă în străinătate, a determinat scăderea numărului elevilor care frecventau școlile 

 
89 Liviu-Iulian Roman, „Păuneștii Vrancei-Între păduri și ape” , pp. 145-148 
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comunei Păunești. Ca urmare a acestui fenomen, s-a recurs s-a desființarea unor școli, precum și la reducerea numărului de clase.  
Școala Centru a fost prima și singura școală a comunei și a funcționat pentru o vreme în spații închiriate. Nu se cunoaște cu precizie data construcției primei școli, ci doar faptul că ea exista în anul 
1884. În anul 1902 s-a dispus ridicarea unei noi construcții care să servească drept unitate de învățământ. Până în anul 1964, în această clădire s-au desfășurat cursurile școlare. În 1947, școala de băieți devine Gimnaziul Unic Păunești, sub conducerea directorului Vasile Gagiu. În aceeași perioadă încep să se organizeze cursuri de alfabetizare, de care au beneficiat în anul 1948 un număr de 209 bărbați. În 1968 se dezvoltă o nouă construcție care să servească drept unitate școlară. Aceasta era dotată cu o cancelarie, birouri pentru director și secretară, laborator și opt săli de clasă. 
De-a lungul timpului, clădirea a fost consolidă și înzestrată cu noi săli care au servit drept sală de sport, atelier de croitorie, cabinet de informatică. În 2004 și 2007 s-au inițiat eforturi în vederea dotării școlii cu cărți noi, dicționare și aparatură electronică. Unitatea de învățământ găzduiește și o bibliotecă proprie. În 2007, aceasta a fost redenumită „Școala de Arte și Meserii”, având următoarele specializări: croitoria, mecanica și mai târziu comerțul. Ultima serie de ucenici formată în cadrul școlii a absolvit cursurile în anul 200990. 

Școala Primară Nr. 2 Bostănești este localizată pe dealul Bostănești, în apropierea Centrului de ocrotire a copilului. Este arondată zonelor Bostănești, Scurta, Surlea și o parte a zonei de centru. Din anul 2012, școlarii beneficiază de un local renovat, modern, care dispune de 3 săli de clasă, cabinet TIC și racordare la rețeaua de internet91. Școala Bostănești a fost inițial școală particulară de fete, ale căror familii asigurau plata dascălului. În anul 1881, aceasta devine școală de stat. Actuala școală de la Bostănești a fost construită în anul 1936, fiind și cea mai veche din comună. Pretorul Vasile Gagiu 
a donat terenul pe care s-a ridicat clădirea școlii, împreună cu suma de 20.000 de lei. După anul 1947, această unitate de învățământ a devenit școală primară, iar fetele au început să învețe în clase mixte ale Școlii Centru92. 

Școala Nr. 3 Păunești – cunoscută și sub denumirea de „Școala Novăcești” este situată în zona denumită de localnici „Novăcești”, lângă drumul județean DJ 205H. Școala este arondată zonei Novăcești și unei părți a satului Viișoara, iar deplasarea elevilor se realizează cu microbuzul școlar. 
Acesta face parte din patrimoniul privat de mijloace de transport al comunei.  Școala Novăcești a fost înființată în anul 1949 pe fondul numărului mare de copii din comună. Construcția localului a debutat în anul 195793, școala începând să funcționeze din anul 1960. Clădirea cuprindea la acea vreme trei săli de clasă, o cancelarie și două holuri. De remarcat faptul că școala a fost ridicată din bârne și pământ, prin contribuția bănească și în muncă a comunității locale.  

 
90 Ibidem, , pp. 151-156 
91 https://clasapregatitoarepaunesti.blogspot.com/p/scoala-primara-bostanesti.html 
92 Liviu-Iulian Roman, „Păuneștii Vrancei-Între păduri și ape”,   pp. 156-158 
93 Liviu-Iulian Roman, „Păuneștii Vrancei-Între păduri și ape”,  p. 158-159 
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Ca urmare a unei expertize realizate în anul 1997 s-a constat faptul că școala nu mai prezintă siguranță pentru copii. Astfel, clădirea a fost demolată, iar școlarii au continuat să învețe la Școala Generală Nr. 1 din centru comunei, până în toamna anului 2003. Între timp, prin intermediul unui proiect finanțat de Banca Mondială s-a construit o nouă școală care a fost inaugurată în septembrie 2003. Noul local beneficiază de 4 săli de clasă, cabinet TIC și rețea de internet. Școala dispune și de o 
mini bază sportivă.  

Fotografia nr. 8 – Sală de clasă, „Școala Novăcești” 
Sursa: https://clasapregatitoarepaunesti.blogspot.com/p/scoala-primara-novacesti.html 

 

Școala Viișoara a fost înființată în anul 1908 și a funcționat pentru o perioadă într-o casă închiriată, proprietatea unui sătean. Ridicarea unei construcții care să servească drept școală a avut loc în anul 1912, pe terenul donat de căpitanul Copenski. Cutremurul din 1940 a avariat serios localul școlii din Viișoara, astfel cursurile nu s-au mai putut desfășura în incinta școlii. În prezent, această clădire găzduiește căminul cultural Viișoara. Actuala școala din satul Viișoara a fost construită în perioada 1963-1965. Locul care astăzi este întrebuințat ca teren de sport, a fost în trecut sediul unui han. De remarcat faptul că, prin diverse  acțiuni de modernizare, școala a fost dotată cu o nouă instalație electrică, grupuri sanitare interioare și un sistem de încălzire centralizat. Reducerea considerabilă a numărului de școlari a determinat transferarea elevilor către celelalte școli ale comunei și folosirea clădirii pe post de grădiniță94. 

 
94 Liviu-Iulian Roman, „Păuneștii Vrancei-Între păduri și ape”,   pp. 160-162 
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Școala Surlea a fost înființată în același an cu școala Novăcești (1949), în incinta unui local închiriat. În 2005, vechea clădire a fost demolată, în locul ei fiind ridicată o nouă construcție. Aceasta a fost dată în folosință în anul 2006 și beneficiază de un sistem de încălzire centralizat (centrală electrică). 

 
Fotografia nr. 9 – Școala Primară Surlea 

Sursa: https://clasapregatitoarepaunesti.blogspot.com/p/scoala-primara-surlea.html 

 

Grădinițele O primă referire la existența unei grădinițe în comuna Păunești datează din anul 192895. În prezent, există 3 grădinițe în comuna Păunești. Grădinița cu Program Normal Viișoara funcționează într-o clădire veche de peste 30 de ani, care nu a trecut prin procese de reconsolidare. Grădinița cu Program Normal Nr. 2 Păunești și Grădinița cu Program Normal Nr. 2 Păunești au fost vizate de acțiuni de reconsolidare și modernizare în ultimii ani.   
Personalități remarcabile ale comunei Comunitatea se mândrește cu faptul că învățătorul și scriitorul vrâncean Ioan Ciocârlan (1874 - 1941), a fost dascăl în comuna Păunești. Informațiile despre frumusețea acelor locuri și a istoriei învățământului din Păunești au rămas întipărite în memoria posterității prin opera remarcabilului  dascăl.  Ioan Ciocârlan s-a stabilit la Păunești în anul 1897, unde a activat ca dascăl până în anul 1914, 
când s-a transferat la Focșani. În 1919 a revenit la Păunești unde s-a dedicat înființării școlii pregătitoare, nume purtat de gimnaziile din mediul rural. De-a lungul activității s-a remarcat drept un cadru didactic de elită care s-a implicat cu devotament în educația tinerelor generații, precum și în îmbunătățirea nivelului de trai și de cultură al comunității. Un exemplu concret în acest sens este 
implicarea lui Ioan Ciocârlan în dezvoltarea economică a comunei prin înființarea, în 1906, a unei 

 
95 DJAN Vrancea, Fond Prefectura Putna, dosar 9/1928, f 52, apud Liviu-Iulian Roman, „Păuneștii Vrancei-Între păduri și ape”, 
p. 163 
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forme de asociere „Obștea de arendare – Sfânta Cruce”. Acest demers a primit sprijinul direct al ministrului educației de la acea vreme, Spiru Haret, a cărui activitate remarcabilă s-a distins prin numeroase inițiative de dezvoltare a învățământului din mediul rural.  

 

9.2 Populația școlară 
 Având în vedere dinamica demografică și socio-economică a comunei Păunești se poate constata o 
reducere semnificativă a numărului de elevi în ultimii ani, precum și plecarea multor locuitori 

în afara țării. Cu toate acestea, învățământul din Comuna Păunești a funcționat, conform următoarei 
structuri: 

▪ Școala Gimnazială Păunești C1 

▪ Școala Gimnazială Păunești C2  

▪ Școala Primară Novăcești 

▪ Școala Primară Bostănești 

▪ Școala Primară Surlea  

▪ Grădinița cu Program Normal Nr. 1 

▪ Grădinița cu Program Normal Nr. 2  

▪ Grădinița cu Program Normal Viișoara  

Populația școlară reprezintă totalitatea copiilor din grădinițe și creșe, a elevilor și studenților cuprinși în procesul de instruire și educare dintr-un an școlar/universitar din cadrul educației formale, indiferent de formele de învățământ pe care le frecventează (de zi, seral, cu frecvență redusă și la distanță), programul de studii și de vârstă. 
Tabel nr. 39 - Evoluția populației școlare pe niveluri de educație în perioada anilor 2015-2020 

 
2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

2019-
2020 

Copii înscriși în învățământul 
preșcolar 

120 113 110 105 117 

Elevi înscriși în învățământul 
primar 

206 204 207 197 184 

Elevi înscriși în învățământul 
gimnazial 

235 208 169 172 143 

TOTAL 561 525 486 474 444 
Sursa datelor: Date furnizate de Școala Gimnazială Păunești, județul Vrancea Pe baza datelor furnizate de Școala Gimnazială Păunești, județul Vrancea a fost realizat graficul de mai sus care prezintă evoluția populației școlare din comuna Păunești pe niveluri de educație. În ceea ce privește evoluția numărului de copii/elevi încadrați în cele trei niveluri de învățământ în perioada 
2015-2020, se poate observa că acesta a oscilat de-a lungul anilor. Însă, analiza comparativă a numărului de elevi/copii de la nivelul anului școlar 2015-2016 cu cel de la nivelul anului 2019-2020, 

scoate în evidență un trend descendent. De asemenea, numărul total de copii/ elevi înscriși în 
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instituțiile de învățământ din comuna Păunești, la toate nivelurile de educație, a înregistrat o scădere 
de  20,85 de procente în anul 2020 comparativ cu anul 2015. 

       
Figura nr. 21 -  Evoluția populației școlare pe niveluri de educație în perioada anilor 2015-2020 

Sursa datelor: Date furnizate de Școala Gimnazială Păunești, județul Vrancea Noțiunea de „abandon școlar” (AS), numită în mod curent părăsirea școlii și a educației, a fost introdusă de Uniunea Europeană pentru a desemna un proces ce implică tineri între 14 -24 ani care părăsesc orice tip de educație și formare profesională fără a ajunge la o calificare. Fenomenul de abandon școlar coincide cu rezultatul final al retragerii tânărului din educație. Tabelul de mai jos a fost realizat pe baza datelor transmise de Școala Gimnazială Păunești și prezintă ratele abandonului școlar în perioada 2015-2020. 

Tabelul nr. 40 – Rata abandonului școlar în perioada 2015-2020 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Nr. elevilor  9 5 0 4 0 
Rata 

abandonului  
școlar (%) 

1,60 0,95 0 0,84 0 

Sursa datelor: Date furnizate de Școala Gimnazială Păunești, județul Vrancea 

Datele din tabelul anterior reliefează faptul că, rata abandonului școlar a fluctuat de-a lungul perioadei supusă analizei, înregistrând valori foarte mici comparativ cu cele de la nivel național, ceea ce indică o situație favorabilă la nivelul comunei Păunești. Conform statisticilor Eurostat, în 2019, România a înregistrat un nivel ridicat al abandonului școlar 
timpuriu, de 15,3%96 (mai mică decât cea de la nivelul anului 2018 – 16.4%97). În clasamentul 

 
96 https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=t2020_40&plugin=1 
97https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9751510/3-26042019-AP-EN.pdf/49c38a50-52b5-4f97-95f7-
483a570fbb36 
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abandonului școlar, România este precedată de Spania și Malta, țări ale căror rate înregistrează cele 
mai mari valori la nivelul statelor membre UE. Obiectivul strategic al Uniunii pentru orizontul de 

timp 2020 este acela de a reduce sub 10% ponderea tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 și 24 de ani 

care au părăsit timpuriu școala. Conform datelor transmise de Școala Gimnazială Păunești, în unitățile de învățământ de pe raza comunei sunt înscriși și copii/elevi cu dizabilități. Tabelul de mai jos identifică numărul acestora în 
perioada 2015-2020. 

Tabelul nr. 41 - Rata abandonului școlar în perioada 2015-2020 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Nr. copii/elevi cu 

dizabilități 
5 5 8 8 10 

Sursa datelor: Date furnizate de Școala Gimnazială Păunești, județul Vrancea Acești elevi au nevoie de programe personalizate care să le dea posibilitatea să învețe și să obțină competențe profesionale. Pe lângă aspectele ce țin de adaptarea curriculară, este nevoie și de acțiuni care să vizeze îmbunătățirea gradului de accesibilitate al acestor elevi la diverse zone ale societății cum ar fi: instituții publice, mijloace de transport, mediul exterior etc. Ținând cont de faptul că nu există un program de educație specială pentru copii/elevi cu cerințe educative speciale, unitățile de învățământ de pe raza comunei Păunești trebuie să urmărească implementarea unei educații inclusive care satisface mai bine diversitatea necesităților copiilor și îi include în toate aspectele vieții școlare.  
Se impune, astfel, exploatarea resurselor existente în vederea susținerii participării la procesul educativ a tuturor persoanelor din cadrul unei comunități. Pentru copiii cu cerințe educative speciale trebuie să se conceapă programe care să corespundă nevoilor acestora de dezvoltare astfel încât să 
se asigure compensarea deficiențelor ori dificultăților de învățare.  
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9.3 Personalul didactic  
 Personalul didactic reprezintă persoanele fizice care sunt angajate în sistemul de învățământ și predau în cadrul procesului educațional și de instruire (cu normă întreagă și cu normă parțială). Fiecare cadru didactic este înregistrat o singură dată, numai la unitatea școlară la care are funcția de bază sau la care predă numărul cel mai mare de ore didactice. Evoluția numărului personalului 
didactic pe toate nivelurile de educație a oscilat de-a lungul intervalului de timp supus analizei 

(2015-2020), înregistrând perioade de stagnare, cât și perioade de scădere. Ceea ce scoate în evidență tabelul de mai jos este scăderea numărului de cadre didactice la toate nivelurile de educație, în anul 2020 acest număr fiind mai redus, comparativ cu anul de referință 2015. 
Tabel nr. 42 - Evoluția personalului didactic pe niveluri de educație în perioada anilor 2015-2020 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019  2019-2020 

Nr cadre didactice în învățământul preșcolar 
6 6 6 5 5 

Nr cadre didactice în învățământul primar 
12 12 12 11 10 

Nr cadre didactice în învățământul gimnazial 18 18 17 17 16 

TOTAL 36 36 35 33 31 
Sursa datelor: Date furnizate de Școala Gimnazială Păunești, județul Vrancea 

 
Figura nr. 22 – Evoluția personalului didactic pe niveluri de educație în perioada anilor 2015-2020 

Sursa datelor: Date furnizate de Școala Gimnazială Păunești, județul Vrancea 
 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019  2019-2020

Evoluția personalului didactic pe niveluri de educație în comuna Păunești

Nr cadre didactice în învățământul preșcolar Nr cadre didactice în învățământul primarNr cadre didactice în învățământul gimnazial



 
 
 

 
85 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A COMUNEI PĂUNEȘTI 

 

2021-2027 

85 

Conform raportului INSSE privind sistemul educațional în România, la nivel național raportul mediu dintre numărul cadrelor didactice (exclusiv învățământul antepreşcolar) și populația școlară a fost de 15 elevi/studenți la un cadru didactic98. 

Tabel nr. 43 - Valori medii ale indicatorilor privind elevi/cadru didactic 

 Elev/cadru didactic 

Comuna Păunești 14,32 

Județul Vrancea 19,22 

Sursa datelor: Date furnizate de Școala Gimnazială Păunești, județul Vrancea și INS România, Baza de date Tempo-Online 

Analizând datele prezentate mai sus se poate observa că raportul dintre numărul de elevi și numărul cadrelor didactice din județul Vrancea îl excedează pe cel de la nivel național, cât și pe cel de la nivelul comunei Păunești. Valoarea medie a indicatorului privind număr mediu de elevi pe cadru didactic la 

nivel comunal este mai mică decât cea înregistrată la nivel național. Se poate concluziona astfel că, la 
nivelul comunei Păunești, valorile sunt adecvate pentru instruirea de către un singur cadru didactic, fără a avea consecințe negative asupra calității procesului educațional. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
98 Sistemul educațional în România – date sintetice- Anul școlar/universitar 2018-2019, p. 20, 
https://insse.ro/cms/sites/default/files/field/publicatii/sistemul_educational_in_romania_2018_2019_0.pdf 
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9.4 Infrastructura școlară 
 Unitățile școlare de pe raza comunei Păunești înregistrează un nivel de dotare minimal. Sălile de clasă, laboratoarele, cabinetele și celelalte spații specifice activității cu școlarii și preșcolarii nu dispun de o dotare adecvată cu mobilier, material didactic și aparatura IT, conformă cu cerințele unui învățământ modern. Conform datelor furnizate de Școala Gimnazială Păunești, unitățile de învățământ din comună totalizează un număr de 29 de săli de clasă. Potrivit datelor publicate de INS, la nivelul unităților de învățământ din comuna Păunești se regăsesc 2 laboratoare școlare și un teren de sport99. 

Tabel nr. 44 - Valori medii ale indicatorilor privind elevi/săli de clasă 

Nivel teritorial  Elevi/săli de clasă 

Comuna Păunești 15,31 

Județul Vrancea 17 

Sursa datelor: Date furnizate de Școala Gimnazială Păunești, județul Vrancea și INS România, Baza de date Tempo-Online În ceea ce privește raportul dintre numărul de elevi și numărul sălilor de clasă, se înregistrează o valoare mai mică la nivelul comunei Păunești comparativ cu cea a județului, aspect ce este justificat de numărul redus de săli de clasă de la nivelul județului Vrancea. 
Cu toate acestea, valori din tabelul anterior se încadrează în limitele impuse de Legea Nr. 1/2011 din 
5 ianuarie 2011 - Legea educației naționale care prevede faptul că „În învățământul preșcolar grupa 

cuprinde în medie 15 preșcolari, dar nu mai puțin de 10 și nu mai mult de 20. În învățământul primar 

clasa cuprinde în medie 20 de elevi, dar nu mai puțin de 12 și nu mai mult de 25. În învățământul 

gimnazial, clasa cuprinde în medie 25 de elevi, dar nu mai puțin de 12 și nu mai mult de 30”. Comuna Păunești beneficiază de o bibliotecă publică localizată în sediul căminului cultural din satul Păunești. Volumele existente în acestea sunt 10.970 la număr, dintre care 1.685 au fost eliberate la 

nivelul anului 2019. Cititorii activi din comuna Păunești sunt în număr de 180 de persoane (anul 
2019)100. 

Tabel nr. 45  – Situația generală a unităților de învățământ 

 
Anul 

construcției 
Nr. etaje 

Suprafață 
construită 

Nr. de 
clase 

Supraveghere 
video 

Autorizație 
sanitară de 
funcționare Școala Gimnazială Păunești C1 

1960 1 750,58 10 Nu Da Școala Gimnazială Păunești C2 
1970 1 177,45 0 Da Da Școala Primară Novăcești 2003 1 302,78 4 Nu Da 

 
99 INS România, Baza de date Tempo-Online 
100 Ibidem 
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Anul 

construcției 
Nr. etaje 

Suprafață 
construită 

Nr. de 
clase 

Supraveghere 
video 

Autorizație 
sanitară de 
funcționare Școala Primară 

Surlea 
2008 1 331,61 4 Nu Nu Școala Primară Bostănești 1956 1 297,0 3 Nu Da Grădinița cu 

Program 
Normal Nr. 1 Păunești 1969 1 333,8 3 Nu Da 

Grădinița cu 
Program 

Normal Nr. 2 Păunești 1970 1 272,78 3 Nu Da 

Grădinița cu 
Program 
Normal Viișoara 

1970 1 451,98 2 Nu Da 

Sursa datelor: Date furnizate de Școala Gimnazială Păunești, județul Vrancea 

Tabel nr. 46 – Situația privind dotarea cu utilități a unităților de învățământ 

Unitatea școlară 
Sistemul de 

încălzire 
Aprovizionarea 
cu apă potabilă 

Iluminat Canalizare Școala Gimnazială Păunești C1 Centrala lemne Da Da Nu Școala Gimnazială Păunești C2 Sobe Da Da Nu Școala Primară Novăcești  Centrală electrică și 
sobe 

Da Da Nu Școala Primară Surlea Centrală electrică Da Da Nu Școala Primară Bostănești Centrală electrică Da Da Nu Grădinița cu Program Normal Nr. 1 Păunești Centrală lemne Da Da Nu Grădinița cu Program Normal Nr. 2 Păunești Sobe Da Da Nu Grădinița cu Program Normal Viișoara 
Centrală lemne Da Da Nu 

Sursa datelor: Date furnizate de Școala Gimnazială Păunești, județul Vrancea 

Tabelul nr. 47 – Situația privind dotările de care dispun unitățile de învățământ din comuna Păunești 

 Dotare 
calculatoare 

Acces la 
internet 

Biblioteci 
existente 

Fond de carte 
existent Școala Gimnazială Păunești C1 20 Da 1 10.440 Școala Gimnazială Păunești C2 - Da - - Școala Primară Novăcești 4 Da - - Școala Primară Surlea 4 Da - - Școala Primară Bostănești 4 Da - - Grădinița cu Program Normal Nr. 1 Păunești - Da - - Grădinița cu Program Normal Nr. 2 Păunești 1 Da - - Grădinița cu Program Normal Viișoara 1 Da - - 

Sursa datelor: Date furnizate de Școala Gimnazială Păunești, județul Vrancea 
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10. SĂNĂTATE 
 

 Raportul tematic privind inegalitățile în accesul la sănătate (ESPN Thematic Report on Inequalities in 

access to healthcare), realizat de către Rețeaua Europeană de Politici Sociale (ESPN – European Social 

Policy Network), în anul 2018, relevă faptul că, deși România a înregistrat progrese în îmbunătățirea sistemului de sănătate, sărăcia și excluderea socială rămân printre cele mai înalte din UE, determinând inegalități majore în acoperirea asistenței medicale, populația vulnerabilă fiind cea mai afectată. Îmbunătățirea accesului la serviciile de asistență medicală pentru populația rurală în general, și în special pentru comunitățile sărace și defavorizate, rămâne o provocare pentru autoritățile statului român. Raportul indică faptul că formele de asistență medicală în curs de desfășurare nu au atins rezultatele scontate.  Există o serie de provocări sistemice, perene, care contribuie direct la inegalitățile în accesul la asistență medicală printre care se numără subfinanțarea sistemului de sănătate, instabilitate instituțională, numărul mare al factorilor de decizie, lipsa severă de personal medical, în special în zonele slab dezvoltate și greu accesibile, infrastructura medicală învechită, fragmentarea și lipsa de 
continuitate în furnizarea de servicii medicale, eficiența discutabilă a serviciilor de asistență medicală primară, corupția101. Subfinanțarea sistemului de sănătate este una dintre provocările cu care se confruntă România, fapt sugerat și de concluziile raportului „România - Profilul de țară din 

2019 în ceea ce privește sănătatea”. Conform datelor, România are unele dintre cele mai scăzute cheltuieli din Uniunea Europeană, atât pe cap de locuitor (1.029 euro, media UE fiind de 2.884 euro), cât și ca procent din PIB (5% față de 9,8% în UE)102.  Raportul indicelui consumatorilor de sănătate Euro (Euro Health Consumer Index – EHCI), realizat de către Health Consumer Powerhouse103 în 2018, clasează România pe penultimul loc în Europa (34/35) 
cu un total de 549 de puncte (dintr-un total de 1000 de puncte). Raportul EHCI 2018 semnalează problemele severe cu care se confruntă managementul întregului sector public medical. În domeniul asistenței medicale, se remarcă probleme de discriminare a grupurilor minoritare precum romii (aproximativ 3% din populație). De asemenea, România suferă de o structură de sănătate învechită, cu un raport ridicat și costisitor între îngrijirea pacienților și ambulatoriu. Performanța sistemului de sănătate din România este slabă, capacitatea sistemului de a răspunde nevoilor pacienților fiind una scăzută. Există inegalități semnificative în ceea ce privește asistența medicală din toate perspectivele (rural / urban, regiuni și județe, grupe de vârstă, grupuri vulnerabile), în timp ce 

 
101 Raport tematic privind inegalitățile în accesul la sănătate – România, 2018, p. 4 
102 România - Profilul de țară din 2019 în ceea ce privește sănătatea, p. 3 
103 Health Consumer Powerhouse este un think tank din Suedia specializat în compararea sistemelor de sănătate din întreaga 
Europă. Acesta produce indicele consumatorilor de sănătate Euro și alți indici care compară asistența medicală 
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asigurarea de sănătate oferă o protecție medicală redusă, fapt datorat carențelor din sistemul 
medical104. Ținând cont de faptul că funcționarea unei societăți durabile, care are în centrul preocupărilor sale nevoile pacientului și promovarea prevenției, este condiționată de îmbunătățirea continuă a serviciilor și accesului la asistență medicală, România și-a propus ca unul dintre obiectivele pentru orizontul de timp 2020 să vizeze modernizarea și reabilitarea infrastructurii de sănătate la media 
standardelor UE, cu accent pe zona rurală105. 

În acest context creșterea accesibilității la serviciile medicale presupune implementarea unor investiții 

majore în spațiul rural, care să răspundă problemelor de sănătate publică prioritare și nevoilor 

grupurilor vulnerabile. Prin urmare, creșterea finanțării serviciilor sanitare și un management mai 

eficient al resurselor existente reprezintă priorități ce trebuie implementate, având în vedere că 

dezvoltarea socială este influențată direct de investițiile în capitalul uman. 

 

10.1 Infrastructura medicală 
 În prezent, sistemul medical al comunei Păunești este format dintr-un cabinet medical de familie care deservește locuitorii din cele două localități aparținătoare comunei. Sub acest aspect, se poate preciza că 3 cadre medicale (medici de familie) oferă servicii de specialitate locuitorilor comunei Păunești. Comuna dispune, totodată, și de 2 farmacii106. Este evident faptul că personalul medical din comună este insuficient, întrucât se constată faptul că 
un medic deservește un număr de 2.187 de locuitori. Această problemă se identifică și la nivel 
regional (la nivelul Regiunii Sud-Est se înregistrează o valoare de 1,8 medici/1.000 locuitori), cât și la nivel național, unde în 2017 existau 2,9 medici practicanți la 1000 de locuitori, cifră aflată pe locul 3 în cele mai scăzute cifre din UE (media în UE fiind de 3,6)107. Acest deficit a fost creat ca urmare a emigrării personalului medical în străinătate în căutarea unor perspective mai bune de carieră și remunerație, ceea ce a determinat consecințe negative asupra accesului populației la servicii de îngrijire medicală.  Activitatea cadrelor medicale ce asigură servicii medicale în  cabinetul de medicină de familie este sprijinită și de personalul medical mediu (asistente medicale) în număr de 3. Locuitorii comunei Păunești beneficiază de serviciile medicale stomatologice oferite de cele 3 cabinete ce funcționează în regim privat108. 

 
104 Raportul indicelui consumatorilor de sănătate Euro – 2018, p. 19 
105 Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030, p 34 
106 Date furnizate de Primăria comunei Păunești 
107 România - Profilul de țară din 2019 în ceea ce privește sănătatea, pp. 10-11 
108 Ibidem 



 
 
 

 
90 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A COMUNEI PĂUNEȘTI 

 

2021-2027 

90 

Cadrele de specialitate efectuează triaje epidemiologice periodice la școlile din comună, în vederea prevenirii și tratării bolilor infecțioase și parazitare, des întâlnite în rândul copiilor. De asemenea, personalul medical se implică în educația sanitară a elevilor, efectuând vizite educative cu rol de preîntâmpinare a diverselor epidemii sau afecțiuni de sezon. De precizat este faptul că, în caz de urgență, pentru a se acorda primul ajutor, comuna Păunești nu deține dotările necesare pentru astfel de cazuri și apelează la Serviciul de Ambulanță Adjud, precum și la centrele regionale ale Inspectoratul pentru Situații de Urgență. În caz de incendiu, comuna dispune de o dotare minimă ce constă într-o mașină de pompieri.  În ceea ce privește distanța până la cele mai apropiate unități spitalicești, locuitorii comunei Păunești trebuie să parcurgă 18 km pentru a beneficia de serviciile Spitalului Municipal Adjud, organizat pe 11 secții de specialitate, dotat cu 185 de paturi, respectiv 17 km până la Spitalul Orășenesc Panciu, structurat pe 5 specializări și dotat cu 70 de paturi. 
Gradul de acces la serviciile medicale este reflectat în primul rând prin prisma distanțelor ce trebuie parcurse de către locuitori până la locația unităților spitalicești/sanitare. Punctul sanitar este amplasat în centrul localităților, ceea ce înlesnește accesul tuturor locuitorilor comunei la serviciile 

medicale. Îmbunătățirea stării de sănătate a populației este condiționată de realizarea unei infrastructuri sanitare eficiente care să îmbunătățească calitatea și portofoliul serviciilor medicale oferite 
locuitorilor comunei Păunești, lucru ce se poate realiza prin investiții masive în dotarea și 
modernizarea infrastructurii sanitare deja existente. Investițiile de modernizarea dispensarului din comuna Păunești s-au efectuat în anul 2003 cu fonduri oferite de Banca Mondială. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografia nr. 10 – Dispensarul din comuna Păunești 
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10.2 Incluziune socială 
 Sărăcia și excluziunea socială sunt fenomene complexe, a căror gestionare reprezintă o prioritate pentru Comisia Europeană. O serie de acțiuni și reforme au fost adoptate de către statele membre cu scopul de a preveni și reduce amploarea acestor fenomene.  
Strategia Europa 2020 a urmărit trasarea unor obiective ambițioase care să îi permită Uniunii Europene să atingă o creștere favorabilă incluziunii, cu accent pe consolidarea ocupării forței de muncă și a coeziunii sociale și teritoriale. Astfel, una dintre exigențele Uniunii a fost aceea de a reduce cu 20 de milioane numărul de persoane amenințate cu sărăcia sau excluziunea socială, până în 2020. Noua agendă strategică 2019-2024 a preluat acest deziderat, propunându-și ca una dintre cele patru priorități principale să vizeze construirea unei Europe echitabile social care oferă o protecție socială adecvată, promovează coeziunea și piețe ale muncii favorabile incluziunii.  Sistemul de asistență socială este reglementat în România prin Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare. Conform art. 6, lit. cc), incluziunea socială reprezintă 
ansamblul de măsuri și acțiuni multidimensionale din domeniile protecției sociale, ocupării forței de 

muncă, locuirii, educației, sănătății, informării-comunicării, mobilității, securității, justiției și culturii, 

destinate combaterii excluziunii sociale și asigurării participării active a persoanelor la toate aspectele 

economice, sociale, culturale și politice ale societății. Protecția socială este definită în cadrul aceleiași 
legi drept un ansamblu de măsuri și acțiuni care au ca scop asigurarea unui anumit nivel de bunăstare 

și securitate socială pentru întreaga populație și în mod special pentru anumite grupuri sociale (art. 6, 

lit. ee).  

Conform Atlasului Zonelor Rurale Marginalizate și al Dezvoltării Umane Locale din România, realizat de Banca Mondială în 2016 ca parte a demersului de pregătire a unui Proiect de Strategie Națională și a unui Plan de acțiune privind incluziunea socială și reducerea sărăciei (2015-2020), comuna Păunești intră în categoria localităților cu un nivel mediu de dezvoltare umană109. Astfel, în cuprinsul acestui document, comuna nu figurează cu nici o comunitate rurală marginalizată, explicația acestui 
fapt putând fi datorată ponderii foarte scăzute a populației de etnie romă (0,15%) în comparație cu alte localități rurale din România. Nivelul mediu de dezvoltare al comunei poate fi explicat, însă, și prin existența unor funcțiuni și servicii publice, precum unitățile de învățământ până la ciclul gimnazial și cabinetele medicale. Comuna Păunești face parte Regiunea de dezvoltare Sud-Est, care are o rată a sărăciei relative de 31,2% (anul 2018), mult mai mare comparativ cu rata sărăciei relative de la nivel național (23,5%). Făcând o comparație cu celelalte șapte regiuni de dezvoltare, se poate conchide faptul că aceasta a 

 
109 Atlasul Zonelor Rurale Marginalizate și al Dezvoltării Umane Locale din România, pp. 152-153, 271 
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înregistrat în anul 2018 a treia cea mai mare rată a sărăciei relative, primul loc fiind ocupat de 
Regiunea Nord-Est (35,6%), urmată de Regiunea Sud-Vest Oltenia (34,3%), pe locul doi.  La nivelul aparatului propriu al Consiliului Local Păunești există un asistent social110 care asigură funcționarea serviciului public de asistență socială, activitatea acestuia constând în acțiuni și măsuri 
care vizează nevoile sociale individuale, familiale sau de grup, în scopul prevenirii și depășirii unor situații de dificultate, vulnerabilitate sau dependență, pentru prevenirea marginalizării și excluderii  sociale și, totodată, pentru creșterea calității vieții. Compartimentul de asistență socială are rolul de a identifica și de a soluționa problemele sociale ale comunității din domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap și a oricăror persoane aflate în nevoie. Totodată, sarcinile asistentului social vizează primirea și soluționează dosarelor și a cererilor depuse pentru acordarea diferitelor ajutoare sociale, cum ar fi alocații de stat, complementare, monoparentale, venitul minim garantat, diferite indemnizații pentru creșterea copilului sau pentru 
persoanele încadrate în gradul unu grav de handicap, etc. Pentru a decide asupra acordării prestațiilor și serviciilor sociale un asistent social se deplasează la domiciliul celui în cauză pentru a-i verifica situația materială și familială. În cadrul serviciului de asistență socială al comunei Păunești se remarcă și prezența unui asistent 

medical comunitar care oferă servicii, în principal, persoanelor vulnerabile precum și celor cu un 
nivel economic sub pragul sărăciei. Asistența medicală comunitară, astfel cum este definită la art. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 162/2008 cuprinde programe, activități și servicii 

medicale, furnizate iî sistem integrat cu serviciile sociale, adresate persoanelor dintr-o comunitate. 

Un asistent medical comunitar asigură furnizarea de servicii integrate, medicale și sociale, printre care se numără: identificarea problemelor medico-sociale ale comunității, mobilizarea populației 
pentru participarea la programele de vaccinări, controale medicale profilactice, îngrijirea și asistența medicală precum și îngrijiri paliative la domiciliu. De remarcat faptul că la nivelul comunei nu există încă o infrastructură socială (rețea de centre și servicii sociale) și nici parteneriate încheiate cu sfera privată a serviciilor sociale (instituții și ONG-uri ce prestează servicii specializate pentru asistarea persoanelor în dificultate)111.  

Analiza indicatorilor reprezentativi  

Din categoria celor mai reprezentativi indicatori din domeniul social au fost analizați următorii: 
▪ Persoane cu dizabilități 
▪ Beneficiari de ajutor social  

▪ Beneficiari de ajutoare de încălzire 

▪ Familii monoparentale 

▪ Persoane fără adăpost 

 
110 Date furnizate de Primăria comunei Păunești 
111 Răspuns la solicitarea de informații nr. 379/03.04.2020 
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Conform datelor puse la dispoziție de Primăria Păunești, în anul 2019, la nivel local era înregistrat un număr de 116 persoane care beneficiau de venit minim garantat, 446 de beneficiari de alocații de susținere, 361 de beneficiari de ajutoare de încălzire, 2 beneficiari de ajutoare de înmormântare, 25 de asistenți personali, 52 de beneficiari de indemnizații pentru însoțitori de persoane cu handicap și 11 ajutoare de urgență. Totodată, la nivelul anului 2019, s-a înregistrat un număr de 5 familii monoparentale și o singură persoană fără adăpost. Conform ultimelor date, la nivelul anului 2020 s-a înregistrat o creștere a numărului de persoane care beneficiază de ajutor social, de la 116 persoane 
în 2019, la 143, în 2020.  

Copiii care provin din familii defavorizate beneficiază, începând cu 01.01.2020, de stimulente educaționale, acordate sub formă de tichete sociale. Valoarea unui tichet este de 50 lei/lună. Cu toate acestea, la nivelul comunei există categorii de persoane expuse riscului de excluziune socială, precum persoanele vârstnice și cu suferințe cronice, persoanele cu dizabilități etc. Problema devine cu atât mai gravă cu cât se remarcă lipsa acordării de servicii sociale acestor categorii, cât și inexistența unor centre sociale de zi și de îngrijire la domiciliu. O soluție la această problemă ar consta în dezvoltarea unor parteneriate cu organizațiile non-guvernamentale care prestează servicii 
specializate în domeniul social.  

La nivelul anului 2019, în comuna Păunești, existau un număr de 212 persoane cu handicap, dintre 

care 57 beneficiau și de indemnizație de handicap. 26%  dintre personale cu handicap nu beneficiază de indemnizație, ceea ce scoate în evidență necesitatea incluziunii acestora pe piața muncii, în scopul asigurării unor venituri lunare. Pentru realizarea acestui deziderat se impune dezvoltarea unor proiecte de incluziune pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități.  
De remarcat faptul că există o strânsă legătură între fenomenul sărăciei și lipsa unui loc de muncă permanent, acest aspect reprezentând o problemă cronică în mediul rural. Desfășurarea unor activități lucrative cu caracter continuu este esențială pentru asigurarea unor condiții de viață corespunzătoare.  Datele de la nivelul comunei Păunești sunt sugestive în acest sens. Astfel, la nivelul anului 2018, 
dintr-un număr de 4.547 de persoane apte de muncă, doar 187 erau salariați, iar 67 erau șomeri112. Se remarcă astfel că un procent de 4,11% din totalul populației apte de muncă intră în categoria salariaților.  
 

  

 

 

 

 
112 INS România, Baza de date Tempo-Online 
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11. CULTURĂ 
 
 Dimensiunea culturală a fost menționată pentru prima dată în contextul obiectivelor de dezvoltare durabilă ale Agendei 2030. România și-a stabilit cadrul național de dezvoltare durabilă care să susțină implementarea obiectivelor setate în Agenda 2030, astfel că Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030 menționează importanța protejării patrimoniului cultural național în vederea transmiterii acestei moșteniri generațiilor viitoare113.   Valorificarea patrimoniului cultural reprezintă un factor important în dezvoltarea comunei Păunești, contribuind totodată la consolidarea identității locale. Este importantă asigurarea unei dezvoltări durabile a patrimoniului cultural, pentru ca generațiile următoare să beneficieze de aceste resurse dobândite de la înaintași. Consolidarea sporirii și păstrării patrimoniului cultural prezintă și 
beneficiul de a optimiza contribuția sectorului turismului la economia națională114. 

Patrimoniul cultural, industriile culturale și creative și turismul cultural durabil pot servi drept 

instrumente strategice pentru generarea de venituri comunității locale.  

 

11.1 Patrimoniul cultural 
 Deși nu reprezintă o zonă puternic reprezentată sub aspectul valorii istorice sau arhitectural-arheologice, există totuși câteva edificări reprezentative de interes istoric şi arhitectural, precum: 
Bisericuța de lemn din cimitirul aflat între Viișoara și Păunești este cel mai vechi lăcaș de închinare al comunei. A fost ctitorită în anul 1676 prin eforturile stăruitoare ale mitropolitului Teodosie, la schitul Trotușanu, iar în 1858, a fost adusă la Păunești.  

 
Fotografia nr. 11 – Bisericuța din lemn 

 
113 Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030, p. 72 
114 Master Planul pentru turismul național al României 2007 – 2026, pp. 1-2 
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De-a lungul timpului, biserica a fost frecventată de către credincioși când celelalte lăcașuri erau în construcție sau chiar închise temporar. Dacă până acum câțiva ani încă se oficiau slujbe în ajunul 
hramului Adormirii Maicii Domnului, în prezent bisericuța este închisă. Pentru a putea fi valorificată sub aspect istoric, cultural și religios, sunt necesare lucrări de restaurare115. 

Biserica „Sfânta Cuvioasă Parascheva“, poziționată în centrul comunei Păunești, a fost construită 
în perioada 1941-1949, valoarea totală a acesteia fiind de 10 milioane de lei. Biserica a fost ridicată pe locul unde, anterior, a existat o altă biserică. Ctitorit în perioada 1899-1903, vechiul lăcaș nu a rezistat cutremurului din 1940 și a trebuie să fie demolat. La ctitorirea acestui lăcaș a adus o contribuție esențială și preotul N. Mehedinți (1856-1939), fratele geografului Simion Mehedinți. Prin 
eforturile preotului Enache Graur, în 1942, s-au obținut ajutoare în bani și materiale de la Conducătorul Statului, Ion Antonescu.  

 
Fotografia nr. 12 – Biserica „Sfânta Cuvioasă Parascheva“ 

 Cu toate acestea, construirea noului lăcaș a întâmpinat dificultăți, multe dintre ele generate fiind de condițiile impuse de cel de-al Doilea Război Mondial. Interiorul bisericii a fost pictat între 1955-1957 în stil neobizantin de către pictorul Titel Benea, renumit în arta religioasă. De la vechea biserică s-au păstrat icoanele de pe catapeteasmă, realizate cu măiestrie de pictorul Gheorghe Baba. În perioada 
2006-2009, s-au realizat mai multe lucrări, una dintre ele vizând construirea unei noi clopotnițe116. 

Biserica „Sfântul Gheorghe” - Surlea – Într-un document din 1928117 apare menționat faptul că biserica datează din anul 1865, când a fost zidită de către enoriași.  În 1934 au avut loc lucrări de reparare, după cum reiese din documentele prin care primăria invita locuitorii comunei să stabilească cotizația pentru lucrările de construcție. În 1939 s-a decis construirea unui nou locaș, pe vechea temelie a bisericii. Pictura este realizată în frescă în stil bizantin. Parchetul din lemn masiv, 
 

115 Liviu-Iulian Roman, „Păuneștii Vrancei-Între păduri și ape”, pp. 130-131, p. 139 
116 Ibidem, pp. 131-134 
117 Ibidem, pp. 134-135 



 
 
 

 
96 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A COMUNEI PĂUNEȘTI 

 

2021-2027 

96 

dispus în diferite forme, a fost executat de un priceput meșter local, Gheorghiță Ștefan și constituie un element deosebit din decorul locașului. 
Biserica Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil – Viișoara a fost construită începând cu anul 1908, și finalizată după terminarea primului Război Mondial, în anul 1920. Construcția a fost ridicată pe locul fostului lăcaș de închinare al localității Bou, de la care s-a mai păstrat doar altarul. Fiind afectată de cutremurele din 1940 și 1977, biserica a trecut prin mai multe lucrări de consolidare. Preotul iconom 
stavrofor, I. C. Beldie, a fost slujitor al altarului bisericii de la Viișoara în perioada 1953-1954. Acesta 

s-a distins printre preoții comunității ca fiind deținătorul unuia dintre cele mai avansate ranguri onorifice bisericești care se acordă pentru o activitate pastorală excepțională118.  

Cultul ortodox de rit răsăritean (de stil vechi) și-a găsit adepți printre locuitorii comunei Păunești. Odată cu reforma calendarului din 1924, s-a format în localitate o numeroasă comunitate creștină de stiliști, care s-a menținut de-a lungul timpului în ciuda persecuțiilor la care a fost supusă. Instalarea regimului comunist la putere a marcat interzicerea cultului creștin ortodox de rit vechi (1948), care a supraviețuit doar în forma unor organizații religioase. La nivelul comunei Păunești există două lăcașuri de rit vechi, unul în localitatea Viișoara, iar celălalt în localitatea Păunești. Cel mai vechi dintre acestea a fost construit după cel de-al Doilea Război Mondial și se află, în prezent, pe dealul Novăcești. Lucrările pentru construirea unei noi biserici de stil vechi au început în anul 2007, ca urmare a implicării preotului Paizan Vasile. Viișoara adăpostește cel mai nou lăcaș de rit răsăritean, ridicat în 
perioada 2004-2009. La nivelul comunei, se apreciază că există un număr de 70-80 de familii de credincioși de rit vechi119. La nivelul comunei Păunești există două cimitire, unul este localizat între localitățile Viișoara și Păunești, fiind cel mai vechi și cel mai mare, iar celălalt se află în zona Scurta și a fost înființat în anul 
1930. Conform mărturiilor scrise din acea vreme, în perimetrul respectiv se găsesc și mormintele eroilor căzuți pe câmpul de luptă din Primul Război Mondial120. Deși nu reprezintă o zonă puternic reprezentată sub aspectul valorii istorice sau arhitectural-

arheologice, există totuși câteva edificări reprezentative de interes istoric și arhitectural, cât și 
arheologic, precum: 

▪ Monumentul Eroilor (1877-1878) 

▪ Fântânile cu cumpănă 

 
118 Liviu-Iulian Roman, „Păuneștii Vrancei-Între păduri și ape”, pp. 135-137 
119 Ibidem, 142-145 
120 Ibidem, p. 142 
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Fotografia nr. 13 – Monumentul eroilor din comuna Păunești 

 

 
Fotografia nr. 14 – Fântânile cu cumpănă din comuna Păunești Activitatea culturală a comunei Păunești este susținută și de cele două cămine culturale din cadrul comunei (unul localizat în satul Păunești, celălalt în satul Viișoara). De-a lungul timpului, autoritățile 

publice locale au depus eforturi în vederea dezvoltării și modernizării infrastructurii culturale, astfel,  ambele cămine culturale au fost reabilitate cu fonduri de la bugetul local. Suma de 101.350 lei a fost redirecționată către reabilitarea căminului cultural Păunești, în timp ce reabilitarea căminului cultural Viișoara a presupus alocarea unei sume de 213.561 lei121. 

 

 

 

 
121 Răspuns la solicitarea de informații nr. 379/03.04.2020 
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11.2 Evenimente culturale 
 Comuna Păunești prezintă o activitate culturală plină de evenimente, multe dintre acestea fiind organizate cu sprijinul cadrelor didactice, dar și al personalului administrației publice locale.  Festivalul de datini și obiceiuri, care are loc anual în Păunești în prima zi a fiecărui an nou, este un 
eveniment reprezentativ pentru comunitatea locală și atrage mulți invitați și spectatori din localitățile învecinate. Activitatea culturală se desfășoară cu precădere pentru comunitatea locală, însă reluarea unor activități cu impact pozitiv asupra comunității locale și dezvoltarea meșteșugurilor populare (fierăria, țesutul, împletitul din nuiele) pot determina o creștere a gradului de popularitate a comunei și a consolidării identității culturale. Printre activitățile culturale derulate anual de autoritățile locale în colaborare cu unitățile de învățământ, se remarcă următoarele:  

▪ 14 – 15 August – Ziua comunei  

▪ 24 Ianuarie – Unirea Principatelor Române; 

▪ 1 Martie – Ziua Mărțișorului;  
▪ 9 Mai – Ziua Europei;  

▪ 1 Iunie – Ziua internațională a copilului; 
▪ 26 Iunie – Ziua drapelului internațional al României; 
▪ 29 Iulie – Ziua imnului național al României; 
▪ 1 Decembrie – Ziua națională a României 

Fotografia nr. 15 –  Căminul Cultural Păunești 
Sursa: https://caminculturalpaunesti.business.site 
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Elementele de cultură și tradițiile populare transmit valori și creează punți de legătură între generații. Pentru comuna Păunești, tradițiile și obiceiurile reprezintă un element esențial în definirea valorilor, a culturii spirituale și a modului de gândire al comunității locale. De asemenea, acestea au rolul de a imprima colectivității normele sociale și familiale și de a oglindi concepția de viață din 
anumite perioade istorice.  Sărbătorile din cursul anului sunt prilej de manifestare a obiceiurilor și datinilor din comuna Păunești, ce cuprind o gamă extrem de bogată în manifestări artistice, printre care se numără folclorul muzical și coregrafic, reprezentările dramatice, dar și bogăția și varietatea elementelor vestimentare, a recuzitei și a decorului. Crăciunul (colindul), Anul Nou (plugușorul, sorcova), Boboteaza, Paștele, Rusaliile oferă cadrul de manifestare a datinilor și practicilor specifice comunei. 
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11.3 Datini și obiceiuri 
 În perioada Crăciunului și a Anului Nou, ulițele comunei sunt populate de copii care au păstrat obiceiurile străvechi precum colindul, mersul cu steaua, plugușorul, sorcova și semănatul (aruncatul cu boabe spre cunoscuți și recitatul de urări). În prima zi din an, mascații din Păunești defilează pe ulițele comunei pentru a alunga spiritele rele din anul care a trecut. Parada „uncheșilor” și a „babelor”, veche de sute de ani, aduce veselie și voie bună sătenilor din comuna Păunești. Măștile tradiționale și sunetul asurzitor al tălăngilor reprezintă particularitatea acestei sărbători. Potrivit obiceiului, spiritele rele sunt alungate de răsunetele 
intense ce emană de la cele patru tălăngi pe care le poartă fiecare mascat. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia nr. 16 –  Urători din comuna Păunești 
Sursa: https://caminculturalpaunesti.business.site Măștile au o vechime de 40-50 de ani și dimensiuni impresionante de 1-1,5 m, fiind împodobite cu blănuri de oaie, iar în mijloc se află o icoană, semn al credinței creștine a mascatului. Alte două 

elemente importante ce alcătuiesc costumația mascaților sunt pantalonii cu franjuri și toiagul/cârja. Pentru ca decorul să fie complet, în parada mascaților sunt amenajate și care alegorice.  Această tradiție reprezintă un „brand” al comunei Păunești ce ar trebui să beneficieze de o implicare mai sporită a autorităților locale și a agenților economici în vederea promovării și a valorificării sub 
aspect economic.  
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12. MEDIU 
 
 
În vederea reducerii decalajelor existente între România și celelalte state membre ale UE, este necesar 

a se ține cont de gestionarea eficientă a resurselor naturale, prin regenerarea pe cât posibil a mediului 

natural, respectiv prin reciclarea și refolosirea materialelor. 

Astfel, este important a se aduce la cunoștință populației de acest aspect, în vederea unei valorificări 

cât mai bune a factorilor de mediu și a resurselor naturale, prin conservarea, protecția și ameliorarea 

acestora. 

Calitatea globală a factorilor de mediu din comuna Păunești este apreciată ca fiind bună, pe teritoriul 

comunei neexistând surse majore de poluare a factorilor de mediu. 

12.1 Calitatea aerului 
 Calitatea aerului este fundamentală pentru bunăstarea noastră. Prezența contaminațiilor în aer  poate afecta negativ sănătate oamenilor, dar și mediul natural. Daune ecologice pot apărea atunci când poluanții atmosferici intră în contact direct cu vegetația sau când sunt inhalați de animale. De asemenea, calitatea slabă a aerului poate afecta și climatul nostru: unii poluanți au un efect de încălzire, iar alții contribuie la răcirea temperaturii. Aceste efecte nefaste ale calității slabe a aerului asupra sănătății umane și a mediului pot, la rândul lor, să determine consecințe economice negative. 
Problemele respiratorii cauzate de poluarea aerului determină costuri ridicate de asistență medicală. Deteriorarea solurilor, a vegetației și a căilor navigabile poate reduce productivitatea agriculturii și 
a industriilor forestiere. În zonele urbane, poluarea aerului poate fi costisitoare atunci când, de 

exemplu, transportul este perturbat din cauza evenimentelor pe scară largă, cum ar fi erupțiile 
vulcanice.  România, în calitate de promotor al obiectivelor Agendei 2030, și-a propus să își direcționeze eforturile în vederea atingerii următoarelor ținte pentru orizontul de timp 2030: 

▪ Reducerea efectelor pe care poluarea atmosferică le are asupra sănătății umane și a mediului 

prin acordarea unei atenții deosebite calității aerului; 

▪ Reducerea substanțială a numărului deceselor și bolilor provocate de produsele chimice 

periculoase, de poluare și de contaminarea aerului, apei și a solului122. La nivel național, calitatea aerului continuă să reprezinte una dintre preocupările majore ale României. Nivelul de poluare a aerului din aglomerările urbane a atras în repetate rânduri atenționări din partea instituțiilor europene.  
 

122 Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030, p. 75 
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Despre calitatea aerului în județului Vrancea se poate afirma faptul că nivelurile pentru dioxid de 
sulf, dioxid de azot, oxizi de azot, particule în suspensie PM10 și PM2,5, plumb, benzen, monoxid de carbon din aer, pe tot teritoriul județului, sunt mai mici decât valorile limită prevăzute de Legea 104/2011, privind calitatea aerului înconjurător. Astfel, pe baza rezultatului evaluării calității aerului înconjurător, județul Vrancea este încadrat în regimul de gestionare II123. În urma analizei situației actuale a factorului de mediu aer în comuna Păunești, au rezultat următoarele aspecte relevante pentru mediu:  

▪ arderea combustibililor fosili în producerea de energie termică, transporturi și gospodării; 
▪ emisii de pulberi provenite de la traficul rutier pe drumurile neasfaltate și din activitățile 

agricole; 

▪ emisii de gaze de ardere/pulberi din surse rezidențiale.  Luând în considerare intensitatea activităților derulate la nivelul localităților aparținătoare comunei Păunești, se poate aprecia că nu există surse majore care să afecteze în mod semnificativ calitatea 
aerului. Pe de altă parte, este necesar a se ține cont de posibilitatea dezvoltării de noi obiective / activități la nivelul județului Vrancea, care pot afecta calitatea aerului. Natura și gradul de dezvoltare a acestora, precum și dinamica creșterii economice nu se cunosc, dar se impun măsuri care să diminueze 
poluarea aerului prin: 

▪ respectarea legislației pe linie de mediu existentă, astfel încât viitoarele obiective să nu funcționeze decât în baza acordului de mediu obținut prin evaluarea impactului asupra 
mediului; 

▪ obiectivele existente sa fie supuse reevaluării din punct de vedere al emisiilor, obținându-se pentru acestea autorizația de mediu, eventual reautorizarea pentru cele care dispun deja de 

acest document; 

▪ implementarea de tehnologii cu potențial redus de poluare sau nepoluante; 
▪ la amplasarea în teritoriu a obiectivelor trebuie să se țină cont și de faptul că unele dintre condițiile mediului geografic local pot asigura procesele de autoepurare naturală a aerului. 

 

 

 

 

 
123 Raportul Anual Privind Starea Mediului în Județul Vrancea - 2018, pp. 17, 39 
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12.2 Calitatea apei 
 În 2010, Organizația Națiunilor Unite a declarat că accesul la apă potabilă reprezintă un drept fundamental al omului și o condiție esențială pentru îmbunătățirea nivelului de trai124. Accesul sigur la apă potabilă de calitate și sanitație este și o preocupare constantă a Uniunii Europene, care caută să îmbunătățească accesul la apă curată pentru toți cetățenii din UE, în special pentru grupurile vulnerabile, cu acces limitat sau fără acces la resursele de apă.  La nivel național, se urmărește racordarea României la standardele UE privind gestionarea apei 
potabile, a apelor uzate, deșeurilor și creșterea eficienței de utilizare a apei în toate sectoarele. Astfel, 

pentru orizontul de timp 2030, România și-a propus ca cel puțin 90% dintre gospodăriile populației din orașe, comune și sate compacte să fie conectate la rețeaua de apă potabilă și canalizare. 
Realizarea accesului la condiții sanitare și de igienă adecvate, creșterea accesului la apă potabilă pentru grupurile vulnerabile, precum și creșterea eficienței folosirii apei în toate sectoarele reprezintă obiective naționale regăsite în cuprinsul Strategiei Naționale pentru Dezvoltarea Durabilă 
2030125. 

Resursele de apă de la nivelul comunei Păunești pot fi folosite în mai multe scopuri: pentru asigurarea cerințelor gospodărești, stingerea incendiilor, irigarea terenurilor agricole etc. Resursele de apă din spațiul analizat sunt asigurate de apele de suprafață, în special din pâraie, volumul apelor stătătoare fiind nesemnificativ și din ape subterane și freatice, având în vedere parametrii cantitativi și calitativi ale acestora.  Apele de suprafață și adâncime reprezintă resursele de bază pentru menținerea sănătății populației și dezvoltarea tuturor sectoarelor economice din spațiul rural. Calitatea acestora determină asigurarea condițiilor optime de viață, iar poluarea lor prin diverse activități amenință securitatea populației. 
Apele uzate menajere încărcate cu substanțe organice și chimice, infiltrațiile provenite de la grupurile sanitare de tip uscat și grajduri pot ajunge în stratul acvifer, ceea ce poate influența negativ calitatea surselor de apă potabilă. 
Alimentarea cu apă potabilă   În prezent, comuna Păunești dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apă. Un număr de 2.149 de gospodării sunt racordate la rețeaua de alimentare cu apă, dintr-un total de 4.300 de gospodării existente.  Monitorizarea calității apei potabile furnizate prin sistemele publice centralizate de aprovizionare cu apă potabilă este realizată de către Direcția de Sănătate Publică Vrancea (monitorizarea de audit) 

 
124 https://www.un.org/waterforlifedecade/human_right_to_water.shtml 
125 Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030, p. 46, 49 
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și de către operatorii de apă (monitorizarea de control). Comuna Păunești dispune de două Zone de Alimentare cu Apă (ZAA): ZAA Păunești (sursa Șoimu) și ZAA Viișoara (sursa Bodea), ambele administrate de către Serviciul public de alimentare cu apă din cadrul Primăriei Păunești. ZAA Păunești deservește localitatea Păunești, în timp ce ZAA Viișoara distribuie apă în satul Viișoara. Datele din cuprinsul ultimului Raport privind calitatea apei produsă și distribuită în județul Vrancea în anul 2019 subliniază faptul că, în cadrul monitorizării de audit întreprinsă atât pentru ZAA Păunești, cât și pentru ZAA Viișoara, toate probele prelevate pentru analize microbiologice, fizico-chimice și pentru determinarea parametrilor de radioactivitate au fost conforme prevederilor Legii nr 458/2002, cu modificările și completările ulterioare. În ceea ce privește monitorizarea operațională, raportul constată faptul că nu s-a respectat frecvența prelevărilor stabilită în conformitate cu prevederile HG. nr. 974/2004, cu modificările și completările 
ulterioare, realizându-se doar 30% din probele planificate; toate probele prelevate și analizate au fost conforme pentru toți parametrii microbiologici, chimici și indicatorii analizați126. 

Evacuarea apelor uzate 

Directiva nr. 91/271/CEE privind tratarea apelor uzate reziduale se aplică colectării, tratării și evacuării apelor urbane reziduale, precum și a celor care provin din anumite sectoare industriale. Scopul directivei este să contribuie la protejarea mediului înconjurător împotriva deteriorării generate de evacuările de ape reziduale.  Conform Art. 3 și Art. 4 al Directivei nr. 91/271/CEE, statele membre trebuie să se asigure că toate aglomerările al căror EL127 se situează peste 2.000 dispun de sisteme de colectare și tratare a apelor uzate reziduale, până la 31 decembrie 2005. În prezent, comuna Păunești dispune de un sistem centralizat de canalizare a apelor uzate menajere 
care se întinde pe o lungime de aproximativ 11,5 km, dar care momentan nu este racordat la 

gospodării. Astfel, evacuarea apelor uzate nu se face în sistem centralizat de canalizare cu stație de epurare, apele uzate menajere de la gospodăriile populației fiind evacuate într-o mică măsură în fose vidanjabile proprii și în cea mai mare parte direct în sol, ceea ce reprezintă un pericol major pentru mediu, dar și pentru sănătatea publică.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
126 Raportul privind calitatea apei produsă și distribuită în județul Vrancea în anul 2019, p. 15 
127 Conform Art. 2 al Directivei nr. 91/271/CEE,  „echivalent-locuitor (EL)” înseamnă încărcarea organică biodegradabilă cu 
o cerere biochimică de oxigen în cinci zile (CBO5) de 60 de grame de oxigen pe zi 
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12.3 Calitatea solului și subsolului 
 

Cel de-al 15-lea obiectiv de dezvoltare durabilă al Agendei 2030 vizează protejarea, restaurarea și 

promovarea utilizării durabile a ecosistemelor terestre, gestionarea durabilă a pădurilor, combaterea 

deșertificării, stoparea și repararea degradării solului și stoparea pierderilor de biodiversitate.  

Practicile agricole necorespunzătoare, contaminarea solurilor și a apelor subterane ca urmare a proceselor industriale, extinderea orașelor, precum și schimbările de temperatură și intensificarea ploilor ca urmare a schimbărilor climatice, seceta, deșertificările, eroziunea sunt câteva dintre fenomenele care produc consecințe negative asupra solului. Pentru a răspunde acestor provocări, Uniunea Europeană a elaborat și adoptat o amplă strategie de protecție a solului ce se axează pe cauzele degradării solului, scoțând totodată în evidență necesitatea gestionării terenurilor în mod durabil, astfel încât să se evite pierderea productivității acestora128. 

România s-a angajat să îndeplinească obiectivele naționale și globale privind protejarea solului, 
stabilind drept obiective pentru orizontul de timp 2030 combaterea deșertificării, restaurarea terenurilor și solurilor degradate, inclusiv a terenurilor afectate de deșertificare, secetă și inundații. Solul este rezultatul acțiunii a diferite procese determinate de factorii de mediu, adaptându-se continuu la schimbările naturale și/sau artificiale ale mediului, înregistrând și memorând prin anumite fenomene, procese și caracteristici principalele momente de evoluție. În condiții antropice, din cauza unei anumite utilizări, amenajări teritoriale, chimizări etc, funcționarea și calitatea solului pot fi afectate. În asemenea situații, solurile se comportă diferit, în funcție de proprietățile lor. Pentru monitorizarea solului trebuie să se execute studii pedologice și agrochimice în vederea inițierii unor lucrări de ameliorare și eliminare a fenomenelor de degradare. Pe de altă parte, monitorizarea urmărește degradarea solurilor prin recomandarea și stabilirea lucrărilor de 
ameliorare pentru eliminarea excesului de umiditate, stabilirea alunecărilor de teren și reducerea 

proceselor de degradare.  În regiunea de câmpie a județului Vrancea se întâlnesc soluri caracteristice stepelor și silvostepelor și soluri specifice domeniului pădurii în regiunea de dealuri și de munte.  
Pe zona de relief cea mai joasă a comunei Păunești cuvertura de sol este reprezentată de cernoziomuri levigate, iar în zonele unde stratul acvifer se află la adâncime critică apar solonceacurile. În regiunea dealurilor se individualizează glacisul subcarpatic, unde substratul alcătuit din pietrișuri, nisipuri și argile a cauzat apariția unei cuverturi formată din soluri brune-

 
128 Thematic Strategy for Soil Protection [SEC(2006)620][SEC(2006)1165], https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/ALL/?uri=CELEX:52006DC0231 
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gălbui și podzoluri. În zonele de terasă și luncă apar solurile aluviale nisipoase și solurile brune 
podzolice129. Subsolul comunei Păunești este sărac în resurse minerale, pe perimetrul acesteia neexistând zăcăminte de petrol și gaze naturale și nici activități de forare și exploatare petrolieră130.  

Repartiția solurilor pe clase de folosință  Mijlocul de producție principal în agricultură îl constituie solul, care reprezintă o sursă naturală fundamentală, chiar dacă efectele sale se concretizează indirect, prin intermediul producției agricole.  În cazul agriculturii, condițiile naturale reprezintă o premisă de prim ordin, acest sector economic fiind influențat de condițiile de mediu (climat, apă, soluri etc.) într-o măsură încă destul de mare.  Fondul funciar reprezintă totalitatea terenurilor (inclusiv cele acoperite cu ape) de pe teritoriul unei țări. Fondul funciar este principalul factor de producție în agricultură și silvicultură și implicit baza de materii prime pentru un număr important de industrii. În acest cadru, prevenirea degradării solului, protejarea și ameliorarea fondului funciar și folosirea cu eficiență sporită a acestuia reprezintă o îndatorire pentru toți deținătorii de terenuri, indiferent de titlul pe baza căruia au fost obținute, sau de domeniul public sau privat din care fac parte. Suprafața agricolă a comunei Păunești este de 5.049 ha repartizată după modul de folosință astfel: 3.360 ha teren arabil, 621 ha pășuni și fânețe, 1.003 ha vii și 65 ha livezi. Terenul neagricol ocupă o suprafață de 3.216 ha dintre care: 2.797 ha păduri și altă vegetație forestieră, 38 ha ocupate cu ape, 177 ha căi de comunicații, 185 ha ocupate cu construcții, 19 ha teren degradabil.  La nivelul comunei Păunești pot fi cultivate variate plante agricole. Cele mai bune rezultate sunt obținute din culturile de porumb, floarea soarelui și grâu.  
În tabelul de mai jos se regăsesc principalele tipuri de culturi de la nivelul comunei Păunești: 
Tabel nr. 48 – Principalele tipuri de culturi la nivelul comunei Păunești (anul 2019) 

Plante cultivate Suprafața (ha) Producția anuală (t) 

Porumb boabe 989 6,5 

Floarea soarelui 350 1,8 

Grâu 200 3 

Legume 180 54 Rapiță 120 2 

Cartofi 80 36 
Sursa datelor: Răspuns la solicitarea de informații nr. 379/03.04.2020 Ponderea ridicată a pășunilor a favorizat dezvoltarea activităților de creștere a animalelor, activitate ce determină un impact semnificativ asupra ecosistemelor.  
 

 
129 Raport anual privind starea mediului în județul Vrancea 2013, p. 91 
130 Răspuns la solicitarea de informații nr. 379/03.04.2020 
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Calitatea solurilor  Potențialele surse de poluare a solurilor din teritoriul studiat sunt de natură biologică. Principalul factor care poate cauza poluarea solurilor este depunerea întâmplătoare pe sol a deșeurilor menajere și a reziduurilor și dejecțiilor zootehnice. Dejecțiile zootehnice au un conținut ridicat de materie organică ușor biodegradabilă și de elemente nutritive (P, K, N, Ca, Mg, microelemente), constituind un îngrășământ organic foarte recomandat ca fertilizant al solurilor. Administrate în cantități prea mari, dejecțiile zootehnice determină apariția riscului poluării solului din cauza depășirii capacității de absorbție a solului respectiv. Un potențial poluator ar putea fi și administrarea incorectă a substanțelor chimice pentru combaterea dăunătorilor. Comuna Păunești se regăsește în Anexa „Zone vulnerabile la poluarea cu nitrați – localități” aferentă Ordinului Ministrului Mediului și Dezvoltării Durabile și al Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 743/2008 pentru abrogarea listei localităților pe județe unde există surse de nitrați din activități agricole. „Zona vulnerabilă” este definită în Hotărârea de Guvern nr. 964/2000, ca fiind „suprafețele de teren agricol de pe teritoriul țării prin care se drenează scurgerile difuze în apele poluate sau expuse poluării cu nitrați și care contribuie la poluarea acestor ape”. Obiectivele Planului de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole, adoptat prin Hotărârea nr. 964/2000, sunt următoarele:  
▪ reducerea poluării apelor, cauzată de nitrații proveniți din surse agricole;  
▪ prevenirea poluării cu nitrați;  
▪ raționalizarea și optimizarea utilizării îngrășămintelor chimice și organice ce conțin compuși 

ai azotului.  

În conformitate cu prevederile Legii nr. 575 din 22 octombrie 2001, privind aprobarea Planului de 

amenajare a teritoriului național - Secțiunea a V-a - Zone de risc natural, publicată în Monitorul Oficial 
nr. 726 din 14 noiembrie 2001, Anexa nr. 7 - Unități administrativ teritoriale afectate de alunecări de teren se remarcă faptul că UAT Păunești nu se regăsește în lista UAT-urilor ce prezintă potențial de producere a alunecărilor de teren. Prin urmare posibilitatea producerii alunecărilor de teren este astfel scăzută sau chiar inexistentă131.  

 

 

 

 

 
131 Planul Urbanistic General al comunei Păunești, județul Vrancea, p. 16 
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12.4 Managementul deșeurilor  
 

Managementul integral al deșeurilor face parte din viziunea de dezvoltare durabilă, reprezentând materializarea conceptului de economie circulară bazată pe reciclare și conservare. Obiectivul de dezvoltare durabilă nr. 12 al Agendei 2030 vizează gestionarea efectelor negative ale economiei asupra mediului înconjurător prin adoptarea unui model durabil de consum și producție. Un management durabil al deșeurilor, cu accent pe reciclare și reutilizare, devine astfel un imperativ în 
acest context. În cadrul demersului de implementare a ODD, România și-a stabilit pentru orizontul de timp 2030, în materie de management integrat al deșeurilor, atingerea următoarelor ținte: 

▪ Reciclarea în proporție de 55% a deșeurilor municipale până în 2025 și 60% până în 2030; 

▪ Reciclarea în proporție de 65% a deșeurilor de ambalaje până în 2025 (materiale plastice 50%; 

lemn 25%; metale feroase 70%, aluminiu 50%, sticlă 70%, hârtie și carton 75%) și 70% până 

în 2030 (materiale plastice 55%; lemn 30%; metale feroase 80%, aluminiu 60%, sticlă 75%, 

hârtie și carton 85%); 

▪ Colectarea separată a deșeurilor menajere periculoase până în 2022, a deșeurilor biologice 

până în 2023 și a materialelor textile până în 2025132. Conservarea resurselor naturale și gestionarea deșeurilor reprezintă una din cele patru arii 
prioritare ce definesc direcțiile de acțiune și politicile de mediu UE, care evidențiază în principal importanța unei abordări integrate în gestionarea deșeurilor, dezvoltând o serie de măsuri axate pe prevenirea generării de deșeuri și a impactului negativ al acesteia, coordonarea, reglementarea și organizarea activităților de tratare, reciclare și valorificare a deșeurilor, precum și depozitarea finală sigură a deșeurilor, acolo unde nu există posibilitatea recuperării. Cerințele Uniunii Europene în domeniul gestiunii deșeurilor vizează atingerea unei ținte globale de reciclare la nivelul UE de cel puțin 55% din deșeurile municipale până în 2025, respectiv de 60% până în 2030 și 65% până în 2035133. 

În 2018, UE a adoptat prima strategie privind materialele plastice, inițiativă ce se înscrie în  eforturile de tranziție către o economie circulară. Obiectivele UE vizează astfel reducerea deșeurilor din plastic, creșterea profitabilității reciclării pentru întreprinderi, stimularea investițiilor, precum și gestionarea deșeurilor marine, astfel încât să se pună capăt poluării marine. Obiectivul Strategiei 
europene este acela de a asigura ca până în 2030 toate ambalajele din plastic introduse pe piața Uniunii sunt reutilizabile sau ușor reciclabile134. Planul județean de gestionare a deșeurilor pentru județul Vrancea 2020-2025 creează cadrul necesar atingerii obiectivelor de gestionare a deșeurilor.  Pentru obiectivul de creștere etapizată a gradului 

 
132 Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030, p. 81 
133 Tranziția către o economie circulară. De la managementul deșeurilor la o economie verde în România, p. 32 
134 Directiva (UE) 2019/904 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iunie 2019 privind reducerea impactului anumitor 
produse din plastic asupra mediului, p. 6 
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de pregătire pentru reutilizare și reciclare, ținta de atins până în 2025, respectiv 2030, este aceea de 50% din cantitatea totală de deșeuri municipale, respectiv minimum 60% din greutatea totală a deșeurilor menajere și similare generate135. În cadrul proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor”, co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Sectorial „Mediu” 2007–2013 și prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014–2020 , Unitățile Administrativ Teritoriale din județul Vrancea au fost împărțite în 5 zone de colectare a deșeurilor. Comuna Păunești face parte din Zona 1 - 

Adjud136.  La nivelul comunei Păunești, autoritatea responsabilă de gestionarea deșeurilor municipale solide este SC URBIS SRL Adjud. Gunoiul menajer colectat este transportat și depozitat la groapa de gunoi Muchea din județul Brăila. Pentru deșeurile reciclabile, există în cadrul comunei 15 puncte de depozitare dotate cu containere pentru hârtie/carton, plastic, sticlă/metal. Acestea aparțin Asociației de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) „Vrancea Curată”. Important de precizat este faptul că, Păunești aparține Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Vrancea Curată”, care s-a constituit în scopul înființării, organizării, reglementării, exploatării, monitorizării și gestionării în comun a serviciului de salubrizare pe raza de competență a unităților administrative (UAT-uri) membre, precum și realizarea în comun a unor proiecte de investiții publice de interes zonal sau regional. Asociația are în vedere acoperirea activităților de salubrizare a localităților. Comuna Păunești a implementat și un sistem de colectare selectivă a deșeurilor care se face din casă în casă în anumite zile prestabilite de către Primărie și colector. Cantitatea de deșeuri generată la nivelul comunei Păunești în anul 2019 este de 454,82  tone, din care 424,2 tone deșeuri reziduale și 30,62 tone deșeuri reciclabile.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
135 Planul județean de gestionare a deșeurilor Vrancea, 2020-2025, p. 198 
136 Ibidem, p 119 
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13. CAPACITATEA ADMINISTRATIVĂ 
 
 În pofida evoluțiilor pozitive înregistrate de România în procesul de creștere a capacității administrative, aceasta prezintă în continuare o serie de deficiențe, în principal în termeni de eficacitate, eficiență și imagine, marcată de o preocupare redusă față de impactul real al rezultatelor sale asupra societății. Reducerea birocrației, creșterea gradului de transparență, profesionalizarea administrației, precum și eficientizarea cheltuirii fondurilor publice constituiau obiective majore ale „Strategiei pentru Consolidarea Administrației Publice 2014-2020” ce a fost elaborată în contextul 
procesului de programare a fondurilor europene aferente perioadei 2014-2020.  

Viziunea de modernizare pentru 2020 viza crearea unei administrații publice participative, cu servicii 

de calitate, capabilă să răspundă unor provocări noi, predictibilă și anticipativă, sprijinită pe 

instrumente, mecanisme și deprinderi noi137.  Pentru orizontul de timp 2030, România țintește către profesionalizarea și perfecționarea activității 

tuturor instituțiilor administrației publice centrale și locale, mai ales a compartimentelor care intră în 

contact direct cu cetățenii, pentru prestarea unor servicii prompte și civilizate, precum și extinderea și 

generalizarea serviciilor online138. Activitatea administrativă a comunei Păunești se desfășoară sub conducerea directă a autorităților administrației publice locale, și anume: 
▪ Consiliul Local, ca autoritate deliberativă, format din 15 consilieri, aleși prin vot universal, direct, egal, secret, și liber exprimat, în condițiile stabilite de legea privind alegerile autorităților administrației publice locale. Conform art. 36, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, „consiliul local are inițiativă și hotărăște, în condițiile 

legii, în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în 

competența altor autorități ale administrației publice locale sau centrale.” 

▪ Primarul, ca autoritate executivă. Primarul, viceprimarul, secretarul unității administrativ-teritoriale și aparatul de specialitate al primarului constituie o structură funcțională cu activitate permanentă, denumită Primăria comunei Păunești care duce la îndeplinire hotărârile consiliului local și dispozițiile primarului, soluționând problemele curente ale colectivității locale. Autoritățile publice locale din comuna Păunești, în exercitarea atribuțiilor, competențelor și responsabilităților pe care le au la nivelul unității administrative, emit dispoziții cu caracter normativ sau individual (primarul) și hotărâri (consiliul local), în concordanță cu Constituția și legile țării.  
 

137 Strategia pentru Consolidarea Administrației Publice 2014-2020, p. 5 
138 Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030, p. 101 
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Veniturile bugetului local Referitor la evoluția veniturilor bugetului local, datele din tabelul de mai jos sugerează un trend 
ascendent înregistrat pe parcursul celor trei ani. Comparând veniturile bugetare de la nivelul anului 2017, cu cele din anul 2019, constatăm o creștere de 30,5%. Tendința generală de creștere a veniturilor bugetului local reprezintă un aspect pozitiv pentru comuna Păunești. Trebuie menționat, însă, faptul că eficiența în activitatea și realizarea proiectelor locale ține în primul rând de capacitatea autorităților publice de a gestiona finanțele locale și de a atragere investiții.   
Tabelul nr. 49 – Evoluția bugetului local al comunei Păunești, perioada 2017-2019 

 2017 2018 2019 
Total venituri buget 

local 
7.377.686,00 7.725.392,00 9.628.204,00 

Sursa: Date furnizate de Primăria comunei Păunești 

Evoluția repartizării cheltuielilor din bugetul local Modificările favorabile care au condus la îmbunătățirea capacității administrației publice locale au constat în accesarea fondurilor nerambursabile guvernamentale și europene ce au vizat inițierea și implementarea de proiecte în scopul dezvoltării comunei.     
Tabelul nr. 50 - Repartizarea cheltuielilor din bugetul local al comunei Păunești în perioada 2017-2019 

Indicator 2017 2018 2019 
Ponderile 

cheltuielilor în 
bugetul local (2019) 

Cheltuieli efective, 
din care: 

6.719.359,00 7.903.505,00 8.705.844,00  Ordine publică și siguranță națională 
372.695,00 521.865,00 989.581,00 10,28 Învățământ 2.525.132,00 303.606,00 398.804,00 4,14 Sănătate 37.444,00 56.396,00 64.868,00 0,67 Cultură, recreere, 

religie 
90.650,00 372.505,00 193.144,00 2,01 Asigurări și asistență socială 

1.404.246,00 1.479.928,00 1.618.050,00 16,81 Locuințe, servicii și dezvoltare publică 
363.166,00 322.254,00 873.575,00 9,07 Protecția mediului 45.432,00 1.888.030,00 152.713,00 1,59 

Transporturi 442.052,00 1.060.652,00 2.005.224,00 20,83 

Alte cheltuieli 1.801.345 1.898.269 2.409.885 34.6 

Sursa: Date furnizate de Primăria comunei Păunești  

Referitor la ponderea cheltuielilor în bugetul local, la nivelul anului 2019, domeniul prioritar este cel al transporturilor, cu un procent de 20,83, urmat de domeniul asigurări și asistență socială (16,81%), 
în timp ce ponderile cele mai mici sunt alocate sănătății (0,67%) și protecției mediului (1,59%). Referitor la evoluția cheltuielilor pe fiecare domeniu în parte, cea mai drastică diminuare este cea aferentă învățământului, de 84,21% în anul 2019, comparativ cu 2017. În schimb, cele mai mari creșteri au avut loc în domeniile: ordine publică și siguranță națională, locuințe, servicii și dezvoltare 
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publică și transporturi. O scădere accentuată a înregistrat și domeniul protecției mediului, care s-a 

diminuat cu 91,91% în 2019, comparativ cu anul precedent.   

Infrastructura și structura administrativă   Sediul administrației publice se află în clădirea primăriei, situată în centrul localității Păunești. Primăria dispune de un număr de 34 de angajați. Referitor la structura organizatorică actuală, în cadrul Primăriei comunei Păunești funcționează următoarele compartimente139:  

▪ Compartiment taxe și impozite 

▪ Compartiment contabilitate  

▪ Compartiment asistență socială 

▪ Compartiment registru agricol 

▪ Compartiment achiziții publice 

▪ Compartiment stare civilă 

▪ Compartiment urbanism 

▪ Compartiment resurse umane 

▪ Compartiment pază comunitară 

▪ Compartiment SVSU Printre atribuțiile administrației publice, se numără cele privind140: 

▪ atribuții privind organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al consiliului județean, ale instituțiilor și serviciilor publice de interes județean și ale societăților comerciale și regiilor autonome de interes județean; 
▪ atribuții privind dezvoltarea economico-socială și de mediu a comunei; 
▪ atribuții privind administrarea domeniului public și privat al comunei, orașului sau 

municipiului; 

▪ atribuții privind gestionarea serviciilor furnizate către cetățeni; 
▪ atribuții privind cooperarea interinstituțională pe plan intern și extern. 

Parteneriate strategice  

Comuna Păunești face parte din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Vrancea Curată”, constituită prin asocierea tuturor UAT-urilor de pe teritoriul județului Vrancea. Asociația are drept scop organizarea, reglementarea, finanțarea, monitorizarea, precum și gestionarea în comun a serviciilor de salubrizare pe raza de competență a UAT-urilor membre precum și realizarea în comun a unor proiecte de investiții publice de interes zonal sau regional. De remarcat faptul că, administrația locală nu colaborează cu organizații nonguvernamentale în scopul dezvoltării unor proiecte de natură socială.  
 

139 Răspuns la solicitarea de informații nr. 379/03.04.2020 
140 Art. 91, alin. (1) din Legea administrației publice nr. 215/2001 
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La capitolul parteneriate strategice public-private, comuna Păunești prezintă o situație favorabilă. Aceasta face parte din arealul Grupului de Acțiune Locală Podgoria Panciu, alături de orașul Panciu și comunele: Fitionești, Movilița, Străoane, Țifești și Bolotești. Grupul de acțiune reunește un număr de 23 de parteneri, dintre care 2 reprezentanți ai administrației publice, 8 asociații și ONG-uri, 12 reprezentanți ai sectorului economic și un reprezentant al societății civile. Aceasta implementează proiecte în vederea dezvoltării economiei rurale, a creșterii competitivității sectorului agro-alimentar și a îmbunătățirii și dezvoltării infrastructurii. 
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1. NOTĂ METODICĂ 
 
1.1 Introducere  

 
 Analiza opiniei publice este un demers al cărui obiectiv general vizează evidenţierea cerinţelor şi opţiunilor populaţiei legate de dezvoltarea rurală a comunei Păunești, identificarea problemelor existente pe întreg ansamblul comunei și evidenţierea unor aspecte disfuncţionale care pot fi soluţionate prin planificarea zonelor rurale sau opţiuni ale populaţiei de care această planificare ar trebui să ţină cont. Reprezentările asupra comunei Păunești, asupra localităților sale şi asupra zonelor sale de interes, pot reda modul în care oamenii percep spaţiul rural, modul în care comuna funcţionează. 
Studiul sociologic s-a bazat pe o cercetare calitativă de evaluare privind locuirea, condiţiile economice şi de mediu, spaţiul public, serviciile publice: educaţie, sănătate, transport, salubritate. Respondenţii au avut posibilitatea să facă propuneri pentru îmbunătăţirea vieţii în satele unde locuiesc şi în comună în ansamblu astfel încât au fost surprinse percepţii asupra spaţiului public din sate şi comună și au fost evidenţiate şi justificate nevoi ale locuitorilor pentru creşterea calităţii vieţii 
rurale. 

1.2 Reguli de eșantionare   

În cadrul anchetei sociologice a fost conceput un chestionar pentru a investiga nivelul calității vieții populației comunei Păunești şi a o consulta cu scopul evidențierii unor cerințe şi opțiuni pentru îmbunătățirea vieții în satele comunei şi în comună în ansamblu. 
A fost realizat un număr de 96 chestionare, toate fiind validate. Chestionarele au fost printate, capsate şi numerotate, anterior plecării pe teren a operatorilor. Având în vedere dimensiunile comunei, a fost utilizată o eșantionare aleatorie simplă, aceasta având ca avantaje reducerea costului şi timpului necesare culegerii informațiilor din teren. 
1.3 Designul instrumentului utilizat Construcția acestui instrument de anchetă a fost realizată ținând cont de obiectivul principal al studiilor consultative, şi anume acela de a identifica cerințele şi opțiunile populației care locuiește în satele comunei analizate şi care va fi direct afectată de măsurile care se impun pentru dezvoltarea sa. Cu toate acestea, există în construcția chestionarului secțiuni dedicate locuirii în zona de studiu, precum şi o secțiune dedicată accesului la servicii, care vor aduce un plus de cunoaștere asupra zonei 

studiate. 
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Stabilirea ariilor de interes care au fost abordate prin itemi specifici în cadrul chestionarului, 

elaborat în vederea realizării anchetei socio-spațială, s-a făcut prin consultarea specialiștilor 
elaboratori ai diverselor studii, precum şi a beneficiarului. 
Au fost completate 96 de chestionare, număr suficient de mare pentru a arăta tendințele reale ale calității vieții şi gradul de satisfacție cu privire la locuirea în comuna Păunești.  Ancheta de opinie a fost realizată pe baza chestionarului elaborat în conformitate cu obiectivele pe care această cercetare şi le-a propus, precum: 

• Evaluarea gradului de mulțumire a locuitorilor față de traiul în comuna Păunești; 
• Identificarea nevoilor şi problemelor locuitorilor legate de spațiile publice din zona în care locuiesc: locuri de joacă, terenuri de sport, parcuri, spații verzi etc.; 
• Percepția locuitorilor comunei privind serviciile și utilitățile publice; 
• Evaluarea serviciilor de educație din perspectiva accesibilității şi a infrastructurii; 
• Evaluarea gradului de utilizare a serviciilor de sănătate şi a nevoilor populației legate de 

aceste servicii; 

• Evaluarea satisfacției populației față de oferta de posibilități de petrecere a timpului liber; 
• Identificarea percepției populației asupra calității aerului, apei, nivelul zgomotului şi a modului de gestionare a deșeurilor, precum şi identificarea zonelor percepute ca 

problematice din perspectiva poluării; 
• Identificarea unor probleme specifice comunei; 

• Identificarea unor opinii cu privire la cele mai importante direcții de dezvoltare ale comunei. 
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2. STRUCTURA EȘANTIONULUI 
 În urma selecției subiecților de anchetă a rezultat un eșantion cu următoarea distribuire pe vârste: 
Tabelul nr. 51 – Structura eșantionului pe sexe și vârste 

  Vârsta 

Total  14-24 

ani 

25-34 

ani 

35-44 

ani 

45-54 

ani 

55-64 

ani 

65-93 

ani 

Sexul  

masculin 
frecv. 7 8 14 13 6 5 53 

% 7,3 8,3 14,6 13,5 6,3 5,2 55,2 

feminin  
frecv. 5 9 12 11 3 3 43 

% 5,2 9,4 12,5 11,5 3,1 3,1 44,8 

Total  
Frecv. 12 17 26 24 9 8 96 

% 12,5 17,7 27,1 25,0 9,4 8,3 100 Analizând tabelul anterior se poate observa faptul că cea mai bună reprezentare o deține numărul 
persoanelor cu vârste cuprinse între 35-54 ani, în timp ce o frecvență mai scăzută se remarcă în rândul grupelor de vărstă 55-64 ani și 65-93 ani. Cel mai mare număr de bărbați, se regăsește în cadrul grupei de vârstă 35-44 ani. Numărul cel mai mare de persoane de sex feminin se încadrează în aceeași grupă de vârstă, respectiv 35-44 ani. În ceea ce privește distribuția pe gen, se evidențiază o ponderea mai mare a persoanelor de sex 

masculin (55%), față de cele de sex feminin (45%). 

 
Figura nr. 23 – Distribuția eșantionului pe sexe 

 În ceea ce privește mărimea gospodăriei de care respondenții aparțin, cel mai bine reprezentate sunt gospodăriile cu 2, 3 și 4 membri. 
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Tabel nr. 52 – Mărimea gospodăriei  

Număr membri gospodărie Frecvență Procent 

1 membru 3 3,2 

2 membri 19 19,8 

3 membri 20 20,8 

4 membri 32 33,3 

5 membri 15 15,6 

6+ membri 5 5,2 

NR 2 2,1 

Total  96 100 

 

Tabel nr. 53 – Distribuția eșantionului pe localități 

Localitatea  Frecvență 

Păunești 66 

Viișoara  28 

NR 2 

 Cei mai mulți respondenți au domiciliul în localitatea Păunești și anume 66 de persoane. Un număr reprezentativ de subiecți chestionați provin și din satul Viișoara (28), iar 2 dintre aceștia au preferat să nu dea un răspuns cu privire la acest aspect. 

 
Figura nr. 24 - Distribuția eșantionului pe localități 

 Din punct de vedere ocupațional, 30% din respondenți lucrează în servicii/muncă intelectuală, cei mai mulți fiind reprezentați de funcționarii publici. Următorul grup ocupațional este reprezentat de cei care lucrează în producție/muncă manuală, acesta deținând un procent de 24%. De asemenea, se 

69%
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Păunești Viișoara NR
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poate observa că un număr semnificativ din subiecții cărora le-a fost aplicat chestionarul nu au o activitate profesională în prezent (27%). Restul de 19% dintre respondenți sunt întreprinzători pe 
cont propriu. 

 
Figura nr. 25 – Distribuția locurilor de muncă  

 Locurile de muncă ale respondenților sunt situate în 18% din cazuri în altă localitate, respectiv Adjud, Focșani, Panciu, București, Sascut și chiar în străinătate. Pentru 30% din cazuri nu s-a aplicat această întrebare, întrucât aceștia nu dețin un loc de muncă, iar 52% dintre respondenți dețin locuri de muncă în comuna Păunești. 
Tabel nr. 54 – Localitățile în care sunt situate locurile de muncă ale respondenților 

 

 

19%

30%

24%

27%

Întreprinzător pe cont propriu Lucrător în servicii/muncă intelectualăLucrător în producție/muncă manuală Fără o activitate profesională

Localitatea  Frecvență 

Comuna Păunești 50 

Adjud 8 

Focșani 5 

București 1 

Panciu 1 

Sascut 1 

Străinătate 1 

Nu e cazul 29 
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Figura nr. 26 – Distribuția locurilor de muncă ale respondenților 

 Timpul de deplasare până la serviciu este în 13% din cazurile analizate între 30-60 min, în timp ce 

54% din cazuri parcurg un timp mai mic de 30 min până la locul de muncă. Doar 3% dintre respondenți pierd mai mult de o oră până la locul de muncă. 
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3. PERCEPȚIA RESPONDENȚILOR ASUPRA SPAȚIULUI RURAL IN 
CARE LOCUIESC 

 Respondenții au apreciat calitatea serviciilor publice din comunitatea lor, a accesibilității și utilității acestora, optând pentru un calificativ situat pe o scală de 5 itemi, de la foarte bun la nesatisfăcător. Aproximativ 94% dintre subiecți apreciază aspectul general al comunei Păunești ca fiind bun, destul de bun și foarte bun, doar 6% dintre aceștia considerând că acesta este destul de rău sau chiar nesatisfăcător. 

 
Figura nr. 27 - Răspunsurile subiecților cu privire la aspectul general al comunei Păunești În ceea ce privește sistemul educațional prezent în comuna Păunești, 44% dintre subiecți au apreciat că este foarte bun, 36% destul de bun și 16% au considerat că este bun. De menționat este faptul că doar 4% dintre subiecții chestionați au considerat sistemul educațional ca fiind unul destul de rău sau chiar nesatisfăcător. 

 
Figura nr. 28 - Răspunsurile subiecților cu privire la sistemul educațional 
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În ceea ce privește serviciile medicale prestate în comuna Păunești, acestea au fost evaluate de 93% dintre respondenți ca fiind foarte bune, destul de bune sau chiar foarte bune. 7% dintre subiecți au considerat serviciile medicale din comună ca fiind destul de rele sau chiar nesatisfăcătoare.  

 
Figura nr. 29 – Răspunsurile subiecților cu privire la calitatea serviciilor medicale  

 Doar 19% dintre respondenți au considerat calitatea drumurilor locale ca fiind una destul de rea, marea majoritate, respectiv 81% dintre aceștia le-au apreciat ca fiind bune, destul de bune sau foarte 

bune. 

     
Figura nr. 30 – Răspunsurile subiecților cu privire la calitatea drumurilor locale 

 În ceea ce privește calitatea serviciilor financiar bancare, o mare parte dintre respondenți, respectiv 
62% dintre aceștia le apreciază ca fiind bune sau chiar foarte bune, restul de 38% fiind nemulțumiți și considerându-le destul de rele sau chiar nesatisfăcătoare. 
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Figura nr. 31 – Răspunsurile subiecților cu privire la calitatea serviciilor financiar bancare 

 Spațiile verzi și parcurile din comuna Păunești au fost apreciate de 87% dintre respondenți ca fiind bune, destul de bune sau foarte bune, iar 13% le consideră destul de rele sau nesatisfăcătoare. 

    
Figura nr. 32 – Răspunsurile subiecților cu privire la spațiile verzi și parcurile din comună 

 În ceea ce privește terenurile de sport din comună, 4% dintre respondenți consideră că acestea sunt 
destul de rele, în timp ce 96% le apreciază ca fiind bune, destul de bune sau foarte bune.  
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Figura nr. 33 – Răspunsurile subiecților cu privire la calitatea terenurilor de sport 
 Existența căminelor culturale în stare bună în comuna Păunești este semnalată de către 80% dintre respondenți, aceștia apreciind acest aspect ca fiind bun, destul de bun sau chiar foarte bun. 20% dintre subiecții cărora le-a fost aplicat chestionarul au considerat acest aspect ca fiind unul destul de rău și nesatisfăcător. 

 
Figura nr. 34 – Răspunsurile subiecților cu privire la căminul cultural 

 Activitățile culturale desfășurate la nivelul comunei Păunești au fost evaluate de către 6% dintre respondenți ca fiind nesatisfăcătoare, 27% le-au considerat destul de rele, iar 67% dintre subiecții chestionați au apreciat acest aspect ca fiind bun, destul de bun și foarte bun. 
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Figura nr. 35 – Răspunsurile subiecților cu privire la calitatea activităților culturale desfășurate în comună 

 În ceea ce privește locurile de joacă pentru copiii din comuna Păunești, acestea au fost considerate de 20% dintre respondenți ca fiind destul de rele și nesatisfăcătoare, iar 80% le-au apreciat ca fiind 

bune, destul de bune sau chiar foarte bune. 

 
Figura nr. 36 – Răspunsurile subiecților cu privire la locurile de joacă pentru copii 

 Iluminatul stradal de la nivelul comunei Păunești se află la un nivel destul de bun întrucât 96% dintre respondenți l-au apreciat ca fiind bun, destul de bun și foarte bun. Doar o mică parte dintre subiecții chestionați (4%) l-au considerat ca fiind destul de rău.  
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Figura nr. 37 – Răspunsurile subiecților cu privire la iluminatul stradal 

 În ceea ce privește colectarea gunoiului, majoritatea respondenților sunt mulțumiți de acest aspect 
apreciindu-l în procent de 94% ca fiind unul bun, destul de bun sau foarte bun. 6% dintre aceștia consideră că acest aspect este unul destul de rău sau chiar nesatisfăcător. 

 
Figura nr. 38 – Răspunsurile subiecților cu privire la colectarea gunoiului 

 În ceea ce privește liniștea și ordinea publică, subiecții au apreciat-o în proporție de 92% ca fiind bună, destul de bună și foarte bună, doar 8% dintre aceștia nefiind prea mulțumiți de acest aspect.  
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  Figura nr. 39 – Răspunsurile subiecților cu privire la liniștea și ordinea publică 

 48% dintre respondenți consideră că nu există la nivelul comunei oportunități în a găsi un loc de muncă, 52% dintre aceștia fiind mai încrezători și evaluând acest aspect ca fiind unul bun sau foarte 
bun. 

 
Figura nr. 40 – Răspunsurile subiecților cu privire la oportunitățile în a găsi un loc de muncă 

 Curățenia stradală de la nivelul comunei Păunești a fost evaluată de către 92% dintre subiecții chestionați ca fiind bună, destul de bună sau foarte bună, iar 8% dintre aceștia au considerat că acest aspect este unul destul de rău sau nesatisfăcător. 
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Figura nr. 41 – Răspunsurile subiecților cu privire la curățenia stradală 

 În ceea ce privește zgomotul produs de traficul autoturismelor, 4 subiecți au considerat că acest aspect este unul foarte grav sau destul de grav, 24 apreciind că nu reprezintă un aspect prea grav, iar 68 dintre aceștia au considerat că nu exisă o astfel de problemă la nivelul comunei. 

 
Figura nr. 42 – Răspunsurile subiecților cu privire la zgomotul produs de traficul autoturismelor 

 Poluarea aerului nu este considerată o problemă gravă de majoritatea respondenților, doar 4 dintre aceștia considerând-o ca fiind o problemă destul de gravă sau foarte gravă.  
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Figura nr. 43 – Răspunsurile subiecților cu privire la poluarea aerului 

 
În cazul depozitării necorespunzătoare a gunoiului, o parte dintre respondenți, respectiv 79 dintre aceștia apreciază că nu reprezintă un aspect prea grav sau chiar că nu ar exista o asemenea problemă la nivelul comunei Păunești, alți 17 considerând acest aspect ca fiind unul destul de grav sau foarte 

grav. 

 
Figura nr. 44 – Răspunsurile subiecților cu privire la depozitarea necorespunzătoare a gunoiului 

 Analizând răspunsurile primite la această întrebare se poate observa că majoritatea subiecților chestionați nu consideră calitatea apei potabile ca fiind o problemă gravă la nivelul comunei, doar 11 dintre aceștia evaluând acest aspect ca fiind unul destul de grav sau foarte grav. 
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Figura nr. 45 – Răspunsurile subiecților cu privire la calitatea apei potabile 

 În ceea ce privește furturile din gospodării existente la nivelul comunei Păunești, se poate observa că acestea nu reprezintă un aspect problematic, majoritatea respondenților, respectiv 84 de persoane, considerând că aceasta nu este o problemă gravă sau chiar că nu ar exista o asemenea problemă la nivelul comunei. Doar 12 persoane consideră acest aspect ca fiind unul destul de grav 
sau foarte grav. 

 
Figura nr. 46 – Răspunsurile subiecților cu privire la furturile din gospodării 

 Violențele asupra persoanelor reprezintă o problemă destul de gravă sau foarte gravă doar pentru 7 respondenți. Majoritatea subiecților chestionați, respectiv 88 dintre aceștia, nu consideră acest 
aspect ca fiind unul problematic. 
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Figura nr. 47 – Răspunsurile subiecților cu privire la violențele asupra persoanelor 

 În cele ce urmează vor fi prezentate opiniile respondenților cu privire la serviciile edilitare existente la nivelul comunei Păunești. În ceea ce privește apa potabilă, o mare parte (79%) a respondenților consideră acest serviciu ca fiind satisfăcător, destul de bun sau chiar foarte bun. 20% dintre subiecții chestionați consideră sistemul de alimentare cu apă din comuna Păunești ca fiind unul destul de prost sau chiar foarte 
prost, iar 1% susțin că nu beneficiază de acest serviciu.  

 
Figura nr. 48 – Răspunsurile subiecților cu privire la apa potabilă 

 O mare parte a respondenților, respectiv 82% dintre aceștia susțin că nu beneficiază de sistemul de canalizare, 14% îl consideră foarte prost sau destul de prost, iar 4% îl apreciază ca fiind satisfăcător 
sau chiar destul de bun.  
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Figura nr. 49 – Răspunsurile subiecților cu privire la canalizare 

 În ceea ce privește sistemul de distribuție al gazelor naturale, un procent de 93% dintre respondenți au menționat că nu beneficiază de acesta, iar 7% îl consideră nesatisfăcător. 

 
Figura nr. 50 – Răspunsurile subiecților cu privire la gazele naturale 

 Sistemul de iluminat public de la nivelul comunei Păunești a fost apreciat de 76% dintre respondenți ca fiind unul foarte bun și destul de bun; 5% îl consideră satisfăcător, iar doar 17% nesatisfăcător. 2% dintre subiecții chestionați susțin că nu beneficiază de acest serviciu. 
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Figura nr. 51 – Răspunsurile subiecților cu privire la iluminatul public 

 În ceea ce privește transportul public, o mică parte dintre respondenți susțin că nu beneficiază de 
acesta (3%), iar 26% dintre aceștia îl consideră foarte prost (3%) sau destul de prost (23%); 71% dintre subiecții chestionați apreciază transportul în comun de la nivelul comunei Păunești ca fiind satisfăcător, destul de bun sau foarte bun. 

 
Figura nr. 52 – Răspunsurile subiecților cu privire la transportul public 

 În ceea ce privește serviciile de salubritate, majoritatea respondenților le apreciază ca fiind foarte 

bune (45%), destul de bune (28%) sau satisfăcătoare (17%), iar 10% dintre subiecții chestionați consideră serviciile de salubritate nesatisfăcătoare.  
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Figura nr. 53 – Răspunsurile subiecților cu privire la serviciile de salubritate 
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4. ACCESIBILITATEA 
 În continuare va fi analizat gradul de accesibilitate al populației la diverse categorii de servicii sau instituții de interes public. În ceea ce privește localizarea grădiniței/școlii față de domiciliul respondenților, se remarcă faptul că puțini dintre aceștia (8) sunt nevoiți să folosească mijloace de transport în comun pentru a ajunge la unitățile de învățământ, localizate în alte localități; pentru 16 dintre respondenți, grădinița/școala se află la o distanță lungă de mers pe jos, iar pentru 58 dintre aceștia instituția de învățământ se află în apropierea locuinței de domiciliu la o distanță scurtă de mers pe jos. 

 
Figura nr. 54 – Localizare grădiniță/școală față de domiciliul respondenților 
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Majoritatea respondenților, respectiv 73% dintre aceștia ajung în mai puțin de 30 minute la grădiniță/școală, iar 9% petrec între 30 min și 1 oră pe drum până la instituția de învățământ. Pentru subiecții chestionați, cel mai accesibil loc la care apelează pentru obținerea de servicii medicale este reprezentat de dispensarul din comună. Cel mai greu accesibil loc pentru respondenți este reprezentat de clinica specializată. 

 
Figura nr. 56 – Accesibilitatea la serviciile medicale 
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5. LOCUIREA 
 Marea majoritate a respondenților sunt mulțumiți sau chiar foarte mulțumiți de propria locuință, de localitatea de domiciliu și de aspectul general al comunei Păunești. Mai puțin de 5% dintre aceștia sunt foarte nemulțumiți de aspectele menționate anterior. Analizând mai în detaliu răspunsurile subiecților chestionați cu privire la propria locuință se poate observa că 73% dintre aceștia sunt foarte mulțumiți sau chiar mulțumiți de aceasta (23%). Doar 3% dintre aceștia sunt destul de nemulțumiți sau chiar foarte nemulțumiți de propria locuință. 1% dintre respondenți au preferat să nu ofere un răspuns cu privire la acest aspect. 

 
Figura nr. 57– Aprecierea respondenților cu privile la propria locuință 

 

 
Figura nr. 58 – Aprecierea respondenților cu privile la localitatea de domiciliu 

73%

23%

2%

1%1%

Aprecierea propriei locuințe

Foarte mulțumit Destul de mulțumit Destul de nemulțumit Foarte nemulțumit NR

48%

39%

12%

1%

Aprecierea localității de domiciliu

Foarte mulțumit Destul de mulțumit Destul de nemulțumit NR



 
 
 

 
138 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A COMUNEI PĂUNEȘTI 

 

2021-2027 

138 

În ceea ce privește aprecierea respondenților cu privire la localitatea de domiciliu, se poate observa că cea mai mare parte a respondenților s-a declarat foarte mulțumită (48%) sau destul de mulțumită (39%). Doar 12% dintre subiecții chestionați se declară destul de nemulțumiți de localitatea de 
domiciliu. Majoritatea respondenților sunt foarte mulțumiți (49%) și chiar destul de mulțumiți (37%) cu privire la situația de ansamblu a comunei Păunești; în cadrul anchetei sociale, 13% dintre subiecți s-au declarat destul de nemulțumiți sau chiar foarte nemulțumiți de acest aspect. 

 
Figura nr. 59 – Aprecierea respondenților cu privile la comuna Păunești 

 În ceea ce privește aprecierea respondenților cu privire la situația viitoare a comunei Păunești, aceștia consideră în proporție de 57% că se va îmbunătăți, 35% că va rămâne la fel, iar 6% că se va înrăutăți. 

 
Figura nr. 60 – Aprecierea respondenților cu privile la situația viitoare a comunei Păunești 
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Majoritatea respondenților sunt mulțumiți de felul în care trăiesc, respectiv 71% sunt mulțumiți, 
16% sunt foarte mulțumiți, iar 9% nu sunt nici mulțumiți nici nemulțumiți. Într-o proporție foarte mică, respectiv 4%, există respondenți nemulțumiți. 

 
Figura nr. 61 – Aprecierea respondenților cu privile la felul în care trăiesc 

 În ceea ce privește felul în care respondenții cred că vor trăi peste un an, majoritatea consideră că vor trăi mai bine (49%), la fel (30%) și chiar mult mai bine (14%). Doar 7% dintre respondenți consideră că vor trăi mai rău peste un an. 

 
Figura nr. 62 – Aprecierea respondenților cu privile la felul în care cred că vor trăi peste un an 
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6. ANALIZA NEVOILOR ȘI OPȚIUNILOR PE CARE UTILIZATORII 
SPAȚIULUI LE RESIMT 

 
 
În ceea ce privește domeniile care ar trebui îmbunătățite la nivelul comunei Păunești, subiecții chestionați au răspuns astfel: 
Tabel nr. 55 – Răspunsurile subiecților la întrebarea „Ce domenii ar trebui îmbunătățite la nivelul comunei 
Păunești?” 

 DA NU NR 

Drumurile locale  81 8 7 

Alimentare cu apă și canalizare  91 3 2 

Spațiile destinate activităților culturale  73 14 9 

Servicii medicale/farmacii 74 14 8 

Unități de învățământ  70 17 9 

Servicii financiar-bancare  72 16 8 

Iluminat public  66 21 9 

Transport în comun  64 23 9 

Susținerea micilor întreprinzători 76 12 8 

Spațiile verzi, parcuri, locuri de joacă pentru 
copii 

76 11 9 

Locuințe pentru tineri 80 8 8 

Curățenia comunei 72 15 9 În ceea ce privește lucrările de îmbunătățire considerate necesare la nivelul comunei Păunești, pe primul loc se situează alimentarea cu apă și canalizarea urmate de drumurile locale, locuințele pentru tineri, susținerea micilor întreprinzători, spațiile verzi, parcurile, locurile de joacă pentru copii, serviciile medicale/farmaciile, spațiile destinate activităților culturale, serviciile financiar-

bancare și curățenia comunei. Pe ultimele locuri se află transportul în comun, iluminatul public și unitățile de învățământ. În ceea ce privește nevoile de dezvoltare ale comunei Păunești, respondenții consideră prioritare următoarele aspecte: extinderea și punerea în funcțiune a rețelei de canalizare, înființarea rețelei de distribuție a gazelor naturale, extinderea rețelei de alimentare cu apă, reabilitarea drumurilor de pe raza comunei și atragerea de fonduri/investiții în domeniul agricol.  Pe lângă acestea au mai fost menționate și nevoi de dezvoltare, precum: realizarea de investiții în 
infrastructura medicală, înființarea unei piețe agroalimentare, introducerea unui sistem de 
supraveghere video, construirea unor locuințe pentru tineri, atragerea de investiții, susținerea și dezvoltarea sectorului comerțului.  
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Tabel nr. 56 – Răspunsurile subiecților la „Gândindu-vă la nevoile de dezvoltare ale comunei Păunești, propuneți 
câteva investiții noi, pe care dvs. le considerați a fi prioritare și nu au fost realizate până în prezent” 

 Frecvența 

Extinderea și punerea în funcțiune a rețelei de canalizare 48 
Înființarea rețelei de distribuție a gazelor naturale 47 
Extinderea rețelei de alimentare cu apă 25 

Reabilitarea drumurilor de pe raza comunei 19 
Atragerea de fonduri europene în domeniul agricol 7 
Realizarea de investiții în infrastructura medicală 4 

Înființarea unei piețe agroalimentare  4 
Introducerea camerelor de supraveghere pe raza comunei  3  
Construirea unor locuințe pentru tineri 3 

Înființarea unui sistem de irigații 2 
Susținerea și dezvoltarea sectorului comerțului 2 
Susținerea mediului de afaceri 2 

Crearea de noi locuri de muncă 1 
Construirea unui centru pentru tineri 1 
Atragerea de noi investitori/fonduri 1 

Construirea unui teren de sport 1 

 Analizând graficul de mai jos se poate observa că cei mai mulți respondenți consideră că direcția de dezvoltare a comunei Păunești ar trebui să fie agricultura, aceasta fiind urmată de servicii, industrie, comerț și turism.  

 
Figura nr. 63 – Răspunsurile subiecților cu privire la direcțiile de dezvoltare ale comunei 
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Cele mai importante probleme semnalate de respondenți sunt prezentate în tabelul de mai jos: 

Tabel nr. 57 – Răspunsurile subiecților la întrebarea „Care considerați că sunt cele mai importante 3 probleme 

ale comunei Păunești?” 

 Frecvența 

Lipsa rețelei de canalizare 54 

Lipsa rețelei de distribuție a gazelor naturale 44 

Starea precară a rețelei de distribuție a apei potabile  22 

Starea drumurilor de pe raza comunei 21 

Lipsa locurilor de muncă 16 

Sectorul agricol subdezvoltat  5 

Servicii de salubrizare precare  4 

Mediul de afaceri slab dezvoltat  2 

Servicii medicale precare  2 

Lipsa locuințelor pentru tineri 1 

Lipsa serviciilor și a infrastructurii sociale  1 

Lipsa inițiativelor de susținere a micilor întreprinzători 1 

Gradul scăzut de dezvoltare a comunei  1 Printre cele mai importante probleme existente la nivelul comunei Păunești se află: lipsa rețelei de 
canalizare, lipsa rețelei de distribuție a gazelor naturale, starea precară a rețelei de alimentare cu apă, 
starea drumurilor de pe raza comunei, lipsa locurilor de muncă, nivelul slab de dezvoltare a sectorului agricol și serviciile de salubrizare precare. Pentru rezolvarea majorității problemelor identificate anterior pot fi accesate fonduri nerambursabile 
europene, fonduri guvernamentale, fonduri non-guvernamentale, fonduri de investiții, etc. Acestea pot fi accesate de către Administrația Publică Locală pentru rezolvarea problemelor existente la nivelul comunei Păunești prin depunerea de proiecte individuale pentru fiecare tip de investiție în parte. 
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1. Introducere  
 Depistarea punctelor tari și a celor slabe, a oportunităților și amenințărilor ce caracterizează comuna Păunești este un element esențial în procesul de stabilire a unei viziuni strategice de dezvoltare durabilă și a unei perspective asupra viitorului comunei.  Orice entitate trebuie să integreze și să promoveze o viziune strategică în ceea ce privește dezvoltarea sa pe termen mediu și lung. Lipsa unei asemenea viziuni conduce la o activitate administrativă haotică, în cadrul căreia se pot rata oportunități și consumă irațional resurse prețioase.  
Procesul de realizare a analizei SWOT s-a bazat pe folosirea unor metode, tehnici și instrumente 
specifice cercetării calitative, precum ancheta sociologică, observația, analiza documentelor, 
interviul. Etapa de observație și analiză a documentelor a presupus consultarea diverselor publicații de specialitate, publicate de Institutul Național de Statistică, Registrul Comerțului, Agenția pentru Protecția Mediului – Vrancea, Direcția Județeană de Statistică - Vrancea,  și a informațiilor furnizate 
în mod oficial de către Primărie și unitățile de învățământ. Ancheta sociologică a folosit drept instrument principal de culegere a datelor un număr de  96 de chestionare aplicate publicului larg, ca parte a procesului de consultare publică.  Procesul a presupus trei etape esențiale: culegerea, prelucrarea și analiza datelor. Interviul de grup s-a desfășurat sub forma unor discuții, pe baza uni 
ghid de interviu semistructurat, la care au participat factorii de decizie de la nivel local. Pe baza datelor obținute s-a realizat analiza SWOT a unității administrativ teritoriale Păunești.  Procesul de planificare strategică a urmărit stabilirea obiectivelor strategice de dezvoltare a comunității pe o perioadă de 7 ani. Identificarea și conștientizarea situației existente, reflectată în  punctele tari și punctele slabe ale comunei Păunești, a făcut posibilă stabilirea oportunităților și amenințărilor din prezent și viitor. Analiza SWOT poate fi utilizată ca o fișă de prezentare a unității 
administrativ-teritoriale, mai ales la momentul consultării programelor de finanțare naționale și 
europene. 

Pentru a fi siguri că politicile și programele existente corespund nevoilor de dezvoltare ale comunei Păunești, în cadrul limitărilor impuse de resursele locale disponibile și pentru accesarea fondurilor cu finanțare neramburabilă, s-a impus elaborarea strategiei de dezvoltare durabilă pentru perioada 
2021 – 2027. 

2. Matricea SWOT și rolul acesteia în dezvoltarea strategiei 
 Orice administrație publică locală trebuie să dețină o viziune strategică, în ceea ce privește dezvoltarea comunei pe viitor. Lipsa acesteia poate conduce la o administrare haotică a comunei.  
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Analiza situației economice, sociale și instituționale se realizează utilizând matricea SWOT. Este vorba de un diagnostic din care să poată fi extrase obiectivele viitoare ce asigură cea mai bună aliniere între mediul intern și extern: alegerea strategiei corecte, încât să fie adaptate punctele tari la oportunități, să reducă la minimum riscurile și să elimine punctele slabe. 
Matricea expune într-o dispunere vizuală și concentrează în formulări cât mai precise și concise: 

✓ punctele forte (S = strengths) 

✓ punctele slabe (W = weaknesses) 

✓ oportunitățile (O = opportunities) 

✓ amenințările (T = threats) 

Principalele etape ale procesului de planificare strategică au fost următoarele:  
1. elaborarea unei analize inițiale;  

2. stabilirea unei viziuni strategice a comunității; 
3. analiza domeniilor strategice principale de la nivel județean, regional și național;  
4. întocmirea propriu-zisă a documentului strategic.  

Punctele forte și cele slabe țin exclusiv de mediul intern al comunității, de resursele acesteia. 

Oportunitățile și amenințările vin din mediul extern și țin de cadrul legal, de actorii externi ce pot avea o influență pozitivă sau, dimpotrivă, negativă asupra comunității. Principiile care au stat la baza PPS au fost asigurarea validității științifice, implicarea comunității, transparența, obiectivitatea, coerența și continuitatea demersului.  
Utilizarea unei astfel de metode permite: 

▪ identificarea disparităților existente în dezvoltarea economică și socială a localității și a domeniilor de intervenție; 
▪ identificarea stadiului de dezvoltare și a resurselor necesare pentru asigurarea unei dezvoltări durabile; 
▪ facilitarea realizării unei percepții asupra necesităților de dezvoltare la nivel local. Analiza acestor domenii permite identificarea stadiului de dezvoltare și a resurselor necesare pentru asigurarea unei dezvoltări durabile. 

3. Analiza SWOT  În cele ce urmează este prezentată matricea SWOT a unor domenii generale, precum dezvoltarea economică, agricultura, silvicultura, dezvoltarea durabilă, populația și forța de muncă, infrastructura și utilitățile publice, educația, cultura, sănătatea și incluziunea socială, mediul și capacitatea administrativă. 
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DEZVOLTAREA ECONOMICĂ 
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

▪ zonă atractivă din punct de vedere al potențialului agricol și zootehnic; 
▪ potențial silvic ridicat; 
▪ potențial ridicat pentru obținerea de 

produse ecologice; 
▪ trendul ascendent al numărului profesioniștilor activi înregistrați în comuna Păunești; 
▪ creșterea numărului întreprinderilor care activează în sectorul secundar și terțiar; 
▪ disponibilitatea forței de muncă; 
▪ existența resurselor naturale și 

antropice; 

▪ existența unor resurse ce pot fi 
valorificate sub aspect economic (suprafețe mari cu pășuni și fânețe, 
livezi, cadrul natural); 

▪ posibilitatea practicării unor forme de 
turism diversificate (agroturism, turism 
cultural, turism de weekend); 

▪ păstrarea și practicarea tradițiilor 
locale, organizarea unor evenimente 
cultural-tradiționale; 

▪ informarea cetățenilor cu privire la legislația pentru accesarea fondurilor 
nerambursabile. 

▪ Densitatea redusă a întreprinderilor, de aproximativ 22 de unități la 1.000 de locuitori; 
▪ Inițiativa antreprenorială locală limitată doar 

la mici întreprinderi; 

▪ Cultura antreprenorială slab dezvoltată în 
rândul tinerilor; 

▪ Existența unor sectoare economice insuficient 
valorificate economic (agricultura, turismul 
rural); 

▪ Forța de muncă slab calificată; 
▪ Lipsa promovării comunei ca o potențială destinație pentru investitori;  
▪ Turismul este încă un domeniul insuficient 

exploatat; 

▪ Lipsa programelor de reconversie și perfecționare profesională; 
▪ Inițiative reduse de promovare a programelor de finanțare a afacerilor prin accesarea 

fondurilor europene sau a celor 
guvernamentale; 

▪ Accentuarea fenomenului de migrarea a forței de muncă către centrele urbane sau în străinătate; 
▪ Lipsa serviciilor de consultanță în afaceri; 
▪ Lipsa unei infrastructuri pentru dezvoltarea 

afacerilor (parc industrial); 

▪ Lipsa investițiilor străine. 
OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

▪ Disponibilitatea fondurilor guvernamentale și a celor europene pentru dezvoltarea mediului de afaceri și 
a infrastructurii; 

▪ Dezvoltarea de parteneriate public-
private; 

▪ Programele guvernamentale de susținere 
a sectorului IMM; 

▪ Dezvoltarea competitivității sectorului 
economic; 

▪ Modernizarea și diversificarea pieței 
agroalimentare. 

▪ Gradul redus de absorbție a fondurilor 
europene; 

▪ Proceduri birocratice complexe; 

▪ Cadru legislativ complex și instabil; 
▪ Infrastructura fizică și socială slab dezvoltată reduce semnificativ interesul 

investitorilor;  
▪ Continuarea fenomenului migrației; 
▪ Proceduri anevoioase de obținere a aprobărilor pentru inițierea de investiții; 
▪ Nepracticarea ocupațiilor tradiționale; 
▪ Instabilitate economică, creșterea inflației, scăderea puterii de cumpărare. 
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AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ ȘI DEZVOLTARE DURABILĂ 
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

▪ Existența unor condiții climatice și de relief 
propice pentru producția agricolă; 

▪ O suprafață agricolă  extinsă, de 5.049 ha, din care 3.360 ha suprafața arabilă; 
▪ Zonă prielnică pentru dezvoltarea producțiilor agricole: solurile fertile; 
▪ Existența condițiilor pentru practicarea activităților zootehnice; 
▪ Suprafețe extinse cu pășuni și fânețe (621 ha) pentru susținerea și dezvoltarea sectorului 

zootehnic; 

▪ Existența forței de muncă pregătită în domeniul activităților agricole; 
▪ Existența unui fond forestier extins ce acoperă o suprafață de 2.797 ha; 
▪ Vii 1.003 ha, livezi și pepiniere 65 ha. 

▪ Înființarea centrului de informare și consultanță agricolă; 
▪ Inițiative locale de sprijinire a agricultorilor, silvicultorilor, a crescătorilor de animale și a tinerilor pentru asociere și obținerea unor finanțări. 

▪ Investiții insuficiente în agricultură;  
▪ Lipsa sistemelor de irigații;  
▪ Lipsa unor spații de depozitare de mari 

dimensiuni a produselor agricole; 

▪ Existența unor suprafețe agricole 
necultivate; 

▪ Fenomenul de îmbătrânire a  forței de muncă; 
▪ Migrația forței de muncă; 
▪ Utilaje agricole insuficiente; 

▪ Dotarea tehnică slabă a sectoarelor din agricultură și zootehnie; 
▪ Fragmentarea suprafețelor agricole ce 

conduce la practicarea unei agriculturi tradiționale slab competitive economic; 
▪ Slaba dezvoltare a sectorului de agricultură ecologică. 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

▪ Existența alocărilor financiare din partea Uniunii Europene pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală; 
▪ Existența Programului Național de Dezvoltare Rurală, care facilitează accesarea fondurilor europene de către locuitorii din mediul rural; 
▪ Facilități legislative privind arendarea suprafețelor agricole; 
▪ Existența în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală a unor măsuri / programe de dezvoltare a agriculturii, zootehniei și 

agroturismului; 

▪ Condiții favorabile de obținere a produselor 
ecologice ce pot fi destinate exportului; 

▪ Subvenții de la UE și Guvern; 
▪ Dezvoltarea sectorului prelucrării produselor 

agricole; 
▪ Existența unor asociații profesionale de 

sprijin a producătorilor; 
▪ Sprijinirea formelor asociative; 

▪ Dezvoltarea unor campanii de informare a 
fermierilor. 

▪ Exploatarea excesivă a pământului prin cultivarea unui singur tip de cultură; 
▪ Eroziunea și degradarea calității solurilor ce pot conduce la scăderea 

productivității; 
▪ Slaba informare a agricultorilor cu 

privire la normele europene; 
▪ Gradul ridicat al birocrației ce îngreunează accesarea fondurilor 

europene;  

▪ Pierderea identității culturale și a tradițiilor specifice; 
▪ Taxe și impozite mari;  
▪ Frecvența ridicată a perioadelor de secetă. 
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DEMOGRAFIA, RESURSELE UMANE ȘI FORȚA DE MUNCĂ 
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

▪ Comuna deține un număr ridicat de 
locuitori, respectiv 6.563 persoane; 

▪ Persoane apte de muncă în proporție majoritară; 
▪ Populație masculină majoritară; 
▪ Rata infracționalității extrem de redusă; 
▪ Creșterea numărului de salariați în 

ultimii 5 ani; 

▪ Numărului șomerilor a înregistrat o ușoară scădere. 
 

▪ Rata bilanțului natural este negativă - creșterea numărului de decese înregistrate 
în ultimii ani; scăderea natalității; 

▪ Raportul de dependență ridicat 443‰; 
▪ Îmbătrânirea populației (spor natural negativ și migrarea tinerilor către centrele urbane și statele UE); 
▪ Grad ridicat de migrare a populației către 

centrele urbane sau state ale UE; 

▪ Numărul scăzut de salariați – insuficiența locurilor de muncă raportat la populația activă disponibilă; 
▪ Gradul redus de pregătire profesională a populației. 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

▪ Organizarea unor cursuri de formare și 
reconversie profesională; 

▪ Implementarea unor proiecte care să conducă la incluziunea socială a 
persoanelor defavorizate; 

▪ Organizarea unor programe de consiliere și orientare profesională pentru șomeri și persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă; 
▪ Accesarea fondurilor europene pentru dezvoltarea profesională, perfecționarea competențelor profesionale ale 

persoanelor active în sectorul agriculturii, 
silviculturii; 

▪ Reducerea migrației externe a tinerilor și a persoanelor în vârstă de muncă; 
▪ Susținerea natalității la nivel național prin 

acordarea de stimulente guvernamentale; 
▪ Programele de accesare a fondurilor naționale/europene care încurajează 

deschiderea unor afaceri în mediul rural; 

▪ Atragerea investițiilor în zonă care să conducă la crearea de noi locuri de muncă; 

▪ Valorificarea potențialului turistic de care dispune comuna în vederea creării de noi locuri de muncă. 

▪ Continuarea fenomenului de migrare pe fondul situației economice actuale; 
▪ Îmbătrânirea populației pe fondul scăderii numărului de nou născuți; 
▪ Scăderea numărului de persoane calificate odată cu ieșirea acestora din viața activă; 
▪ Creșterea fenomenului de muncă la negru; 
▪ Menținerea unui randament redus al pieței 

muncii; 
▪ Inadaptabilitatea populației de a se 

reorienta profesional; 
▪ Menținerea la cote reduse a productivității 

agricole. 
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INFRASTRUCTURA ȘI UTILITĂȚILE PUBLICE 
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

▪ Existența rețelei de alimentare cu apă potabilă; 
▪ Existența rețelei de canalizare și epurare; 
▪ Acces la rețelele de telefonie mobilă și fixă, internet și cablu TV; 
▪ Existența rețelei de electricitate și iluminat 

public; 
▪ Ponderea ridicată a numărului de gospodării racordate la rețeaua de 

electricitate; 

▪ Rețea de drumuri comunale și județene care asigură accesul comunei la drumurile naționale/europene; 

▪ Existența unui serviciu permanent pentru situații de urgență dotat cu o mașină de 
pompieri; 

▪ Derularea unor proiecte de reabilitare și 
modernizare a infrastructurii rutiere. 

▪ Gradul scăzut de racordare a  populației la rețeaua de apă potabilă; 
▪ Rețea de canalizare nepusă în funcțiune; 
▪ Lipsa unei rețele de alimentare cu gaz 

metan; 
▪ Lipsa unei rețele centralizate de alimentare cu energie termică;  
▪ Dotare necorespunzătoare pentru intervenții în caz de urgență; 
▪ Lipsa unor lucrări pentru prevenirea consecințelor negative ale inundațiilor (regularizarea albiei pâraielor, întărirea apărării malurilor);  
▪ Lipsa unei conexiuni feroviare; 

▪ 63% din drumurile comunale sunt 
pietruite, restul de 37% sunt asfaltate. 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

▪ Accesarea fondurilor europene în vederea reabilitării, dezvoltării și modernizării 
infrastructurii tehnico-edilitare; 

▪ Amplasarea comunei în apropierea Aeroportului Internațional „George Enescu” Bacău (70 km); 
▪ Accesul la infrastructura feroviară (8 km distanță); 
▪ Existența programelor guvernamentale de susținere a unor investiții în domeniul reabilitării și extinderii infrastructurii 

tehnico-edilitare; 
▪ Realizarea unor alei pietonale pe străzile 

principale ale comunei; 
▪ Derularea unor inițiative de împădurire 

pentru prevenirea alunecărilor de teren; 
▪ Amenajarea spațiilor verzi și a spațiilor de joacă pentru copii. 

▪ Deteriorarea crescută a condițiilor de trai și mediu; 
▪ Reducerea investițiilor publice în 

infrastructura tehnico-edilitară ca urmare a instabilității economice; 
▪ Refuzul populației de a se racorda la rețelele de utilități publice; 
▪ Lipsa interesului investitorilor ca urmare 

a lipsei infrastructurii fizice; 
▪ Creșterea prețurilor la utilități și imposibilitatea plății acestora de către populație. 
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EDUCAȚIA ȘI CULTURA 
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

▪ Existența în comună a 4 școli primare și gimnaziale și a 3 grădinițe; 
▪ Existența unei biblioteci publice; 
▪ Inițiative de combatere a fenomenului de abandon școlar; 
▪ Existența în comună a două cămine 

culturale reabilitate; 
▪ Existența unor obiective culturale (monumente istorice, așezări etc.); 
▪ Comuna deține 5 biserici și 2 cimitire; 
▪ Comuna dispune de un teren de sport, un parc în zona centrală și spații de joacă 

pentru copii. 
 

▪ Trendul descendent înregistrat în rândul populației școlare (atât la nivel primar, cât și la nivel gimnazial), datorat scăderii demografice a populației; 
▪ Scăderea numărului de cadre didactice;  
▪ Inexistența unei unități de învățământ 

liceal/profesional (lipsa posibilității de continuare a studiilor după nivelul 
gimnazial);  

▪ Lipsa unei infrastructuri educaționale 
moderne; 

▪ Dotarea slabă a laboratoarelor, în special a celor de informatică; 
▪ Lipsa metodelor de predare moderne, 

interactive. 

  OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

▪ Derularea unor programe școlare de schimb de experiență cu unități de învățământ din spațiul european;  
▪ Atragerea de programe și fonduri pentru dezvoltarea infrastructurii educaționale prin construirea, renovarea și dotarea clădirilor în care se desfășoară activități școlare; 
▪ Implicarea elevilor în activități extra-școlare și de voluntariat; 
▪ Implementarea unui program de burse pentru copiii cu rezultate deosebite și cu o situație financiară dificilă. 

▪ Reducerea continuă a populației școlare 
din cauza declinului natalității și fenomenului migrației;  

▪ Instabilitatea legislativă a sistemului educațional; 
▪ Reducerea numărului de cadre didactice; 
▪ Costurile necesare frecventării învățământului pot limita accesul la educație. 
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SĂNĂTATEA ȘI INCLUZIUNEA SOCIALĂ    
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

▪ Comuna dispune de un cabinet medical, 3 cabinete stomatologice și două farmacii; 
▪ Existența unui personal calificat care deservește  domeniul asistenței medicale (3 cadre medicale și 3 asistente 

medicale); 

▪ Reabilitarea dispensarului uman; 

▪ Comuna Păunești întră în categoria localităților cu un nivel mediu de dezvoltare umană; 
▪ Comuna nu figurează cu nici o comunitate rurală marginalizată; 
▪ Burse sociale acordate tinerilor din 

familii defavorizate; 

▪ Sprijin financiar pentru categoriile 
defavorizate. 

 

 

▪ Insuficiența personalului medical raportat la populația deservită; 
▪ Fonduri insuficiente acordate 

sistemului medical; 

▪ Lipsa investițiilor în infrastructura sanitară; 
▪ Infrastructura sanitară deficitară; 
▪ Lipsa unor programe educaționale pentru sănătate; 
▪ Accesul limitat la servicii medicale (dat fiind faptul că nu există la nivelul 

comunei un ambulatoriu de 
specialitate); 

▪ Supraîncărcarea cabinetelor medicilor de familie cu pacienți (numărul mare de pacienți care îi revin unui cabinet 
medical); 

▪ Comuna face parte din Regiunea Sud-Est care înregistrează valori mari ale ratei sărăciei relative și ale ratei riscului de sărăcie sau excluziune socială;  
▪ Implicare insuficientă din partea societății civile; 

▪ Apariția fenomenul de îmbătrânire demografică; 
▪ Lipsa unei infrastructuri sociale (centru de bătrâni, centru pentru combaterea violenței, etc.); 
▪ Lipsa unor parteneriate cu organizațiile 

non-guvernamentale de profil; 

▪ Lipsa unei cantine de ajutor social; 

▪ Inexistența unor măsuri care promovează incluziunea socială. 
 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

▪ Accesarea fondurilor europene nerambursabile în vederea dezvoltării, modernizării și dotării cabinetelor 
medicale de la nivelul comunei; 

▪ Derularea unor programe de informare  și prevenire a problemelor de sănătate; 
▪ Dezvoltarea sectorului sanitar privat prin susținerea constituirii unor cabinete 

medicale; 

▪ Migrarea personalului medical către alte localități sau în străinătate; 
▪ Lipsa comportamentului preventiv în rândul populației; 
▪ Adoptarea unui stil de viață nesănătos; 
▪ Număr mic de salariați și șomeri indemnizați care beneficiază de servicii medicale decontate de Casa de Asigurări; 
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▪ Accesarea fondurilor europene nerambursabile destinate realizării 
infrastructurii sociale; 

▪ Dezvoltarea unor parteneriate public-
private pentru gestionarea problemelor 
sociale; 

▪ Dezvoltarea inițiativelor de voluntariat în 
domeniul social; 

▪ Derularea unor programe prin care grupurile vulnerabile să beneficieze de 
servicii de îngrijire la domiciliu; 

▪ Angrenarea personalului din domeniul 
social în diverse programe de perfecționare; 

▪ Încheierea unor parteneriate cu ONG-
urile din domeniul social; 

▪ Derularea unor programe de schimb de 
bune practici cu ONG-urile din domeniul 
social; 

▪ Dezvoltarea unor proiecte care oferă sprijin și asistență persoanelor cu dizabilități în vederea incluziunii pe piața 
muncii. 

▪ Calitatea serviciilor medicale este percepută negativ în rândul populației; 
▪ Creșterea gradului de îmbătrânire demografică; 
▪ Discrepanțe majore inter-regionale în ceea ce privește rata sărăciei relative, riscul de sărăcie și excluziune socială; 
▪ Instabilitatea economică. 
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MEDIU 
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

▪ Cadrul natural prezintă un potențial semnificativ; 
▪ Diversitatea resurselor naturale disponibile; 

▪ Grad redus de poluare a aerului; 

▪ Existența unui sistem de colectare selectivă a deșeurilor la nivelul comunei; 
▪ Inexistența forajelor de exploatare petrolieră; 
▪ Disponibilitatea surselor de energie alternativă. 

 

▪ Poluarea cauzată de lipsa conectării gospodăriilor la rețeaua de canalizare;  
▪ Existența unor suprafețe predispuse la alunecări de teren; 
▪ Lipsa unor demersuri pentru 

promovarea agriculturii ecologice; 

▪ Lipsa unor proiecte privind conservarea 
mediului înconjurător; 

▪ Inexistența proiectelor de folosire a unor forme de energie alternativă; 
▪ Poluarea generată de arderea combustibililor solizi și a deșeurilor agricole pentru încălzire; 
▪ Nivelul scăzut de conștientizare în rândul populației și a agenților 

economici cu privire la necesitatea protejării mediului înconjurător. 
OPORTUNITĂȚI   AMENINȚĂRI 

▪ Dezvoltarea unei tehnologii performante în domeniul colectării deșeurilor, dar și de reciclare a 
acestora; 

▪ Implementarea unor programe ce vizează 
conservarea mediului:  

▪ Derularea unor inițiative ce vizează  împădurirea unor suprafețe; 
▪ Informarea și implicarea populației în procesul de dezvoltare durabilă și protecție a mediului înconjurător; 
▪ Accesarea fondurilor europene destinate protejării mediului înconjurător; 
▪ Dezvoltarea de parteneriate în vederea protecției mediului înconjurător; 
▪ Accesarea de fonduri nerambursabile pentru 

investirea în tehnologii care folosesc energii 
regenerabile; 

▪ Promovarea și implementarea unor tehnologii 
nepoluante, conforme cu standardele europene; 

▪ Extinderea spațiilor verzi din comună; 
▪ Punerea în funcțiune a stațiilor de canalizare și 

epurare; 

▪ Modernizarea rețelei de iluminat public prin înlocuirea lămpilor actuale cu lămpi solare; 

▪ Realizarea unei stații de compostare pentru tratarea corespunzătoare a deșeurilor organice. 

▪ Gestionarea iresponsabilă a resurselor 
naturale; 

▪ Fenomene meteo extreme; 

▪ Efectele negative ale poluării asupra populației și a mediului înconjurător; 
▪ Incapacitatea dezvoltării și susținerii 

unor proiecte în acest domeniu; 
▪ Lipsa interesului locuitorilor față de colectarea selectivă a deșeurilor;   
▪ Degradarea mediului înconjurător prin acțiunile neadecvate ale locuitorilor; 
▪ Punerea în circulație a unui număr tot 

mai mare de autoturisme;  
▪ Lipsa informațiilor în legătură cu programele europene de finanțare a 

proiectelor de mediu. 
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1. Introducere  
 

Analiza mediului macroeconomic extern, respectiv analiza PEST, a fost introdusă pentru prima dată de către Francis J. Aguilar (1967), și reprezintă un acronim pentru următorii factorii: politici, economici, sociali și tehnologici. Analiza PEST este un instrument de analiză a tendințelor, care este utilizat pentru a identifica imaginea de ansamblu și starea mediului în care se dezvoltă o instituție și poate fi utilă la studiul factorilor care influențează dezvoltarea comunităților teritoriale de diferite grade și scări. Analiza PEST reprezintă un instrument aplicat pe scară largă, care sprijină diagnosticarea schimbărilor în macro-mediul unei anumite entități. În cadrul analizei efectuate, transformările în 
curs pot fi abordate într-o perspectivă mai largă, pot elimina fenomenele negative și pot profita de oportunitățile de dezvoltare care apar. Mai mult, facilitează înțelegerea impactului asupra mediului asupra dezvoltării întreprinderilor, ONG-urilor sau unităților administrației locale. Esența acestei analize se concentrează pe evaluarea variabilelor mediului macro-economic: contextul politic care poate crea o funcționare specifică a mediului economic, schimbarea activității 
economice a teritoriului, influențarea tendințelor sociale și schimbarea dinamicii transferului de inovații și tehnologii în teritoriul analizat. Procesul de analiză PEST este de obicei alcătuit din trei etape. Prima etapă este axată pe identificarea celor mai importanți factori care au un impact crucial sau care pot influența semnificativ operațiunile instituției. Setul de factori analizați depinde, în mare măsură, de profilul entității analizate. Pe 
parcursul celei de-a doua etape, este evaluat impactul pe care fiecare factor îl are asupra funcționării instituției. Ar trebui să fie evaluați factorii care influențează în prezent cel mai mult entitatea analizată, dar și cei care sunt susceptibili să o influențeze în viitor. Ultima etapă are în vedere definirea relațiilor dintre instituție și macro-mediu. Tendințele anticipate, care pot influența instituția în viitor, sunt atribuite unor anumiți factori. 
Rezultatele analizei PEST permit factorilor decizionali ai instituției să ia hotărâri importante cu 
privire la planificarea viitorului acesteia. 

Între cei patru factori determinanți există o interacțiune continuă aceștia influențându-se unul pe celălalt. Acest aspect poate conduce la schimbări majore în activitatea instituției.  
1. Factorii politici pot fi reprezentați de:  

▪ stabilitatea sau instabilitatea politică și impactul acesteia asupra activității instituției, de relațiile financiare dintre stat și instituție sau de gradul de descentralizare financiară; 
▪ politicile, strategiile guvernamentale și programul de guvernare; 
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▪ disponibilitatea programelor naționale și internaționale pentru asistarea instituțiilor 
statului; 

▪ relațiile cu instituțiile de stat, sucursale, regionale și altele, parteneriatul cu instituția (poliție, tribunal, bănci etc.). 
 

2. Factorii economici pot fi: 

▪ creșterea/scăderea PIB-ului, a activității investiționale, a inflației; 
▪ activitatea investițiilor, rata ocupării forței de muncă și cea a șomajului, nivelul veniturilor la nivel național, regional și județean; 
▪ mediul economic extern; 

▪ existența programelor de finanțare; 
▪ rentabilitatea și productivitatea muncii întreprinderilor din țară, regiune, județ; 
▪ dezvoltarea agriculturii și a industriei extractive; 
▪ politica de stat pentru dezvoltarea IMM-urilor; 

▪ potențialul natural-geografic pentru dezvoltarea turismului; 

▪ accesibilitatea și infrastructura transportului. 

 
3. Factorii sociali ce pot influența activitatea unei instituții: 

▪ baza normativă, succesul reformelor, infrastructura socială; 
▪ nivelul de dezvoltare a sistemului de sănătate; 
▪ dezvoltarea serviciilor publice - calitate, accesibilitate, infrastructură; 
▪ calitatea mediului rezidențial - asigurarea locuințelor, starea fondului locativ; 
▪ calitatea mediului de lucru - disponibilitatea mecanismelor normative de 

reglementare; 

▪ prezența sau absența tensiunilor etnice și a conflictelor în țară și regiune; 
▪ politici de stat pentru toleranță etnică; 
▪ dezvoltarea de forme de recreere, sport și turism; 
▪ structura de vârstă a populației; procesele de migrare; 

▪ politica de stat în domeniul culturii - sprijin, finanțare, investiții; 
▪ nivelul cultural al populației, gradul de satisfacție a nevoilor culturale. 

 
4. Fatorii tehnologici 

▪ noile tehnologii informaționale;  
▪ aplicarea cercetării și dezvoltării și transferul de know-how;  

▪ starea infrastructurii de comunicații - rețele poștale, de telecomunicații, radio și 
televiziune. 
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2. Analiza PEST  
 În cele ce urmează este prezentată matricea analizei PEST pe baza celor 4 elemente determinante, respectiv factorul politic, economic, social și tehnologic. 

FACTORI POLITICI IMPACTUL FACTORILOR 

DIMENSIUNEA 
IMPACTULUI  

(3 – crescut, 2 – 
mediu, 1 – scăzut) 

DIRECȚIA PROGNOZATĂ 
A INFLUENȚEI 

FACTORILOR ASUPRA 
DEZVOLTĂRII COMUNEI 

Instabilitatea politică 

Instabilitatea și incertitudinea politică își pot pune puternic accentul asupra mediului de afaceri de la nivelul comunei Păunești. Investitorii preferă să fie precauți și să amâne deciziile care țin de dezvoltarea 
afacerilor. În schimb, stabilitatea politică ar putea conduce la crearea unui mediu 
economic prielnic investitorilor, respectiv la dezvoltarea pieței muncii, prin creșterea numărului de locuri de muncă. Astfel, este necesară realizarea unei planificări pentru un timp mai îndelungat care să țină cont și de eventualele schimbări legislative ce ar putea influența dezvoltarea comunei. 

2  

Dezacorduri între 
factorii de decizie 
politică 

Dezacordurile existente între factorii de decizie politică în ceea ce privește gradul de importanță a realizării anumitor investiții, pot îngreuna procesul de modernizare sau de aplicare a strategiilor propuse de către insituție.  2 →  

Dependența de 
structura politică și 
influențele politice 
centrale 

Primăria comunei Păunești reprezintă o instituție de sine stătătoare, cu consiliu local propriu. Deși aceasta se organizează intern, veniturile și activitatea îi sunt influențate de autoritățile publice centrale (ex: Consiliul Județean Vrancea). Motiv pentru care este recomandată o comunicare eficientă între toate instituțiile ce au legătură directă cu Primăria comunei Păunești, acest 
3 → 
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aspect conducând la luarea celor mai bune decizii în ceea ce privește 
dezvoltarea comunei. De asemenea, există riscul ca influențele politice să pună în dificultate activitățile Primăriei comunei Păunești. 

Neînțelegerile clasei 
politice 

Neînțelegerile clasei politice și birocrația stufoasă pot conduce la 
îngreunarea procesului de modernizare și implementare a investițiilor de 
la nivelul comunei.  De asemenea, neînțelegerile clasei politice pot apărea și în ceea ce privește importanța realizării investițiilor, consilierii locali putând avea păreri și 
viziuni diferite. 

2 → 

Importanța investițiilor 
și alocarea fondurilor în 
vederea realizării 
acestora 

Realizarea investițiilor propuse în cadrul strategiei este foarte importantă în dezvoltarea comunei Păunești întrucât implementarea acestora 
contribuie la dezvoltarea comunei. De asemenea, implementarea proiectelor propuse conduce la crearea de noi locuri de muncă și implicit la creșterea veniturilor bugetului local. Cu cât investițiile de la nivelul comunei sunt mai mari, cu atât cifra de 
afaceri de la nivel local beneficiază de creșteri, aspect ce conduce la creșterea salariilor, respectiv la prosperitatea și dezvoltarea comunei Păunești. 
Comuna Păunești deține un potențial major de creștere economică, 
prezentând avantaje importante precum poziția geografică favorabilă, o cultură orientată spre dialog și un antreprenoriat deschis cunoașterii. 
Motiv pentru care este foarte importantă menținerea unei comunicări 
permanente și a unei colaborări cu autoritățile publice locale și județene sau cu alte instituții cheie care pot contribui la dezvoltarea de noi parteneriate și atragerea de investiții străine. 

3  
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FACTORI ECONOMICI IMPACTUL FACTORILOR 

DIMENSIUNEA 
IMPACTULUI  

(3 – crescut, 2 – 
mediu, 1 – scăzut) 

DIRECȚIA PROGNOZATĂ 
A INFLUENȚEI 

FACTORILOR ASUPRA 
DEZVOLTĂRII COMUNEI 

Politicile economice și 
monetare 

La momentul aplicării în cadrul programelor finanțate de Uniunea Europeană pentru derularea investițiilor de la nivel local, trebuie să se țină cont de politicile macroeconomice. Acestea, de asemenea, pot fi influențate de fondurile europene existente care pot rezolva o serie de carențe cu care se confruntă România, doar dacă aceste politici sunt corelate, iar contribuția fondurilor nerambursabile este determinată clar. Este foarte importantă atragerea fondurilor europene și obținerea 
granturilor pentru dezvoltarea mediului economic local, mai ales pentru 
dezvoltarea IMM-urilor în vederea creării de noi locuri de muncă. Dezvoltarea afacerilor locale prin atragerea de finanțări nerambursabile va contribui la creșterea veniturilor bugetului local prin creșterea numărului de salariați, coroborat cu reducerea cheltuielilor cu persoanele asistate social sau care beneficiază de ajutor de șomaj. De asemenea, politicile economice și monetare pot conduce la o rată scăzută de absorbție a fondurilor europene și la reducerea efectelor 
benefice asupra comunei cu urmare a capacității reduse a structurilor 
implicate în gestionarea proiectelor. 

2  

Inflația și cursul valutar 
leu-euro 

Instabilitatea monedei europene va conduce la îngreunarea implementării proiectelor de investiții finanțate din fonduri nerambursabile, proiecte care de obicei se implementează de-a lungul mai multor ani. Mai mult decât atât, inflația poate influența major prețurile materiilor 
prime, ale combustibililor, energiei electrice etc. 

3 → 
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Existența intereselor 
economice și 
importanța majoră a 
acestora față de 
interesul public 

Proiectele de investiții economice în număr mare și presiunea altor 
proiecte conduc uneori la imposibilitatea aplicării reglementărilor, a planurilor și strategiilor care susțin dezvoltarea armonioasă a comunei. 
Astfel, este importantă susținerea acelor investiții care sunt în concordanță cu planurile și strategiile de dezvoltare ale comunei Păunești prin alinierea intereselor economice ale diferitelor entități private la cele ale Primăriei comunei Păunești. Această aliniere a intereselor provenite din mediul 
privat cu interesele provenite din mediul public se poate realiza doar 
printr-o comunicare deschisă și permanentă între cele două entități. 

2 → 

Nivelul scăzut al 
salarizării  

Chiar dacă s-a dorit ca nivelul de salarizare din cadrul Primăriei comunei Păunești să fie unul ridicat și s-au făcut eforturi în acest sens, tot există 
posturi al căror nivel de salarizare este scăzut. Acest aspect nu permite 
angajarea persoanelor pregătite și nici nu contribuie la motivarea 
angajaților din cadrul instituției. 1  

Bugete neechilibrate 

Neasigurarea cofinanțărilor necesare derulării programelor cu finanțare 
din fonduri europene conduce la întârzieri sau chiar sistări ale proiectelor 
dorite a se implementa. 

2 → 

  

FACTORI SOCIALI IMPACTUL FACTORILOR 

DIMENSIUNEA 
IMPACTULUI  

(3 – crescut, 2 – 
mediu, 1 – scăzut) 

DIRECȚIA PROGNOZATĂ 
A INFLUENȚEI 

FACTORILOR ASUPRA 
DEZVOLTĂRII COMUNEI 

Sistemul educațional și 
de sănătate 

Autorităție locale de la nivelul comunei Păunești au investit în ultimii ani atât în sistemul educațional, cât și în cel al sănătății, însă investițiile nu au 
fost suficiente.  Existența școlilor nemodernizate și lipsa dotărilor acestora conduc la slaba 
dezvoltare a procesului educațional. Același lucru se poate spune și despre 

3  
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infrastructura de sănătate care necesită modernizare și dotare cu 
echipamente specifice. 

Structura demografică 

În ultimii ani, la nivelul comunei Păunești a existat un trend general de migrare a populației, mai cu seamă a forței de muncă calificată, către alte țări europene care pot asigura venituri mai consistente. Accentuarea acestui fenomen influențează negativ dezvoltarea comunei, mai ales că populația comunei Păunești tinde să devină una îmbătrânită. 2  

Stereotipuri cu privire la 
sistemul instituțional 
public 

La fel ca celelalte instituții publice locale, Primăria comunei Păunești se confruntă cu o anumită lipsă de credibilitate atât din partea beneficiarilor, cât și din partea partenerilor. Această lipsă de credibilitate este generată de preconcepții privitoare la eficiența, pregătirea și performanțele 
personalului angajat în cadrul instituțiilor publice. 

1 → 

 

FACTORII TEHNOLOGICI IMPACTUL FACTORILOR 

DIMENSIUNEA 
IMPACTULUI  

(3 – crescut, 2 – 
mediu, 1 – scăzut) 

DIRECȚIA PROGNOZATĂ 
A INFLUENȚEI 

FACTORILOR ASUPRA 
DEZVOLTĂRII COMUNEI 

Dezvoltarea tehnologiei 
într-un ritm alert   

Dezvoltarea tehnologiei într-un ritm atât de alert impune instruirea permanentă a personalului Primăriei comunei Păunești în vederea utilizării noilor aplicații sau echipamente. De asemenea, pentru a ține pasul cu noua tehnologie este necesară 
procurarea permanentă de noi echipamente IT, cum ar fi: computere, 
laptop-uri, telefoane, multifuncționale etc. Cu ajutorul acestora se poate obține o eficiență mai mare a muncii într-un 
timp mult mai scurt.  

2  

Lipsa personalului 
specializat în utilizarea 

La nivelul administrației publice locale, numărul persoanelor angajate care dețin abilități de utilizare a sistemului IT este redus. Acest aspect poate 3 → 
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echipamentelor 
tehnologice 

genera blocaje funcționale și, mai mult decât atât, nu poate fi utilizată la adevăratul potențial infrastructura tehnică. Atsfel, este necesară instruirea personalului din instituțiile publice cu 
privire la utilizarea sistemelor informatice. 

Dotări și infrastructură 
IT 

Chiar dacă în prezent la nivelul Primăriei comunei Păunești există o serie 
de dotări și o infrastructură IT decentă, se simte nevoia îmbunătățirii 
acesteia. 

2 → 

Prețurile 
echipamentelor și 
serviciilor IT 

Achiziția de noi echipamente și aplicații IT implică costuri ridicate ce 
trebuie suportate, în general, din bugetul local. Acest lucru este destul de greu de realizat ținând cont de faptul că bugetele alocate sunt limitate. 2  
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Proiectele și programele de dezvoltare ale Primăriei comunei Păunești pentru perioada 2016-2020 au fost planificate în conformitate cu următoarele obiective strategice: 
1. Asigurarea accesului neîngrădit al populației și al agenților economici la infrastructura de bază (apă, canalizare, distribuția de gaze, căi de transport, telefonie, internet); 

2. Protecția socială și optimizarea sistemului de sănătate; 
3. Direcționarea comunei spre dezvoltare economică cu scopul de a crea mai multe locuri de muncă; 
4. Reabilitarea și modernizarea instituțiilor publice conform standardelor europene; 
5. Colectarea selectivă a deșeurilor menajere și industriale și realizarea de platforme conforme cerințelor legislative; 
6. Îmbunătățirea rețelei electrice din comună; 
7. Protejarea mediului prin conformarea progresivă cu standardele de mediu din Uniunea Europeană pe care România va trebui să le atingă în totalitate; 
8. Sprijinirea autorităților publice locale în prezentarea strategiilor financiare și de investiții; 
9. Dezvoltarea unui proces comun de organizare pentru stabilirea priorităților comunității; 
10. Asigurarea de posibilități de utilizare a energiei termice și gazelor naturale pentru majoritatea populației și agenților economici din comună; 
11. Asigurarea condițiilor pentru crearea unor activități rentabile în agricultură, piscicultură, 

industrie, servicii; 

12. Luarea de măsuri pentru excluderile sociale, a înlăturării dezechilibrelor sociale și creșterea ratei de ocupare prin crearea de noi oportunități investiționale.  Realizarea acestor obiective a fost posibilă prin implementarea unor proiecte și măsuri elaborate în 
cadrul a 9 direcții de dezvoltare: 

▪ Dezvoltarea infrastructurii localității și a transportului; 
▪ Managementul unui mediu sustenabil; 

▪ Dezvoltarea domeniului educație; 
▪ Dezvoltarea domeniului sănătate; 

▪ Dezvoltarea domeniului cultură, sport și agrement; 
▪ Dezvoltarea domeniului turismului; 

▪ Dezvoltarea economică a comunității; 
▪ Dezvoltarea domeniului agricultură, silvicultură și dezvoltare rurală; 
▪ Dezvoltarea domeniului administrație publică și amenajarea teritoriului. Următorul tabel rezumă stadiul de implementare a proiectelor din cuprinsul Strategiei de dezvoltare a comunei Păunești pentru perioada 2016-2020, structurate pe axe prioritare de dezvoltare.  
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Tabel nr. 58 - Indicatori de dezvoltare a infrastructurii în comuna Păunești, 2016-2020 

Construcție/reparare 
drumuri 

Construcție/reparare 
trotuare 

Dezvoltarea 
iluminatului 

public 

Dezvoltarea 
rețelei de apă  

Dezvoltarea 
rețelei de 
canalizare 

13 km 0 km - Da 11,5 km 

Sursa datelor: Date furnizate de Primăria comunei Păunești 

Măsura 1 - Infrastructura de transport și utilități 

Obiective realizate 

➢ Asfaltarea unui număr de 13 km de drumuri comunale; 
➢ Extinderea sistemului de alimentare cu apă curentă în ambele localități aparținătoare comunei Păunești; 
➢ Extinderea rețelei de Internet Broadband la nivelul comunei; 

Obiective nerealizate 

➢ amenajarea de trotuare și alei pietonale; 
➢ modernizarea sistemului de alimentare cu apă; 
➢ modernizarea sistemului de ilumina public; 

Obiective realizare parțial 

➢ amenajare sisteme de colectare apă și scurgere către centrele de colectare (rigole); 
➢ introducerea sistemului de canalizare, epurare și tratare a apelor reziduale; 

Măsura 2 - Dezvoltarea economică și mediul de afaceri 

Obiective realizate 

➢ Informarea cetățenilor în ceea ce privește legislația pentru accesarea fondurilor europene  
➢ Înființarea unui centru de informare și consultanță agricolă 

➢ Sprijinirea agricultorilor, a silvicultorilor, a crescătorilor de animale și a tinerilor fermieri pentru obținerea unor finanțări 
Obiective nerealizate 

➢ Înființarea unui centru pentru procesarea și prelucrarea cărnii, a produselor lactate, produselor de panificație, vinificație, legume-fructe 

➢ Dezvoltarea și înființarea unei școli de viță de vie 

➢ Organizarea de evenimente, în parteneriat cu AJOFM, pentru promovarea culturii 

antreprenoriale în rândul tinerilor 

➢ Identificarea de oportunități public-privat în vederea demarării de activități în domeniul 
industrial 

➢ Elaborarea unei strategii de marketing local 

➢ Sprijinirea investitorilor în agroturism 

➢ Programe de reconversie profesională pentru tineri 
➢ Sprijinirea asociațiilor agricole 

➢ Sprijinirea agriculturii conservative 
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➢ Utilizarea de soiuri adecvate climatic 

Măsura 3 - Dezvoltarea ofertei turistice și a marketingului turistic 

Obiective nerealizate 

➢ Promovarea fântânilor cu cumpănă prin includerea lor în patrimoniul  național 
➢ Promovarea meșteșugurilor tradiționale 

➢ Înființarea unui centru de informare turistică 

Măsura 4 - Educație, cultură și sport 

Obiective realizate 

➢ Educația rutieră pentru elevi cu sprijinul poliției locale 

➢ Achiziționarea unui microbuz pentru transport școlar  
➢ Amenajarea unui teren multifuncțional prevăzut cu vestiare, bănci de rezervă, bănci pentru 

public 

Obiective realizate parțial 

➢ Modernizarea și dotarea cu mobilier adecvat activității didactice a tuturor unităților de învățământ 

➢ Amenajarea curților interioare a unităților de învățământ 

➢ Amenajarea spațiilor de joacă pentru copii în toate satele 

Obiective nerealizate 

➢ Formarea cadrelor didactice și a resurselor umane din unitățile de învățământ 

➢ Construirea unei săli de sport în cadrul școlii Păunești 
➢ Atragerea de fonduri pentru achiziționarea unui balon – activități sportive 

➢ Reabilitarea bibliotecii comunale 

➢ Atragerea de fonduri pentru sporirea numărului de cărți din biblioteca comunală și cea școlară 

➢ Înființarea și sprijinirea unei echipe locale de fotbal 
➢ Sprijinirea ansamblurilor folclorice de pe raza comunei 

➢ Finalizarea lucrărilor de reabilitare a muzeului din Păunești 

Măsura 5 - Sănătate, protecție și integrare socială 

Obiective realizate 

➢ Reabilitarea dispensarului uman printr-un parteneriat public-privat 

➢ Sprijin pentru categoriile defavorizate  

➢ Combaterea fenomenului de abandon școlar 

➢ Burse sociale pentru tinerii din familii sărace  
Obiective nerealizate 

➢ Achiziționarea unei ambulanțe 

➢ Programe de consiliere și orientare profesională pentru șomeri, persoane inactive sau persoane aflate în căutarea unui lor de muncă 
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➢ Bază de date a profesiilor 

➢ Acte de identitate și stare civilă 

Măsura 6 - Mediu înconjurător 

Obiective realizate 

➢ Promovarea colectării selective 

Obiective nerealizate 

➢ Pubelă ecologică pentru fiecare gospodărie 

➢ Acțiuni de împădurire în vederea prevenirii alunecărilor de teren 

➢ Introducerea unor tehnologii nepoluante conforme cu standardele europene 

➢ Sancționarea practicilor ilegale de deversare pe sol 
➢ Introducerea lămpilor led în rețeaua de iluminat public 

Măsura 7 - Întărirea capacității administrative 

Obiective realizate parțial 

➢ Achiziționare utilaje pentru deszăpezire, întreținere drumuri – buldo-excavator  

➢ Dotarea administrației locale (calculatoare, copiatoare, birouri) 

➢ Achiziționarea unui sistem de back-up, salvări de siguranță și utilizarea unor surse de alimentare de rezervă 

➢ Achiziționarea de aplicații informatice integrate pentru toate serviciile din cadrul administrației locale  

Obiective nerealizate 

➢ Adaptarea structurii organizatorice  

➢ Programe de formare profesională a funcționarilor publici din cadrul primăriei 
➢ Efectuarea unor vizite de studiu și schimburi de experiență 

➢ Creșterea nivelului de consultare a cetățenilor și a mediului de afaceri 
➢ Reabilitarea sediului poliției locale 

Măsura 8 - Amenajarea teritoriului 

Obiective realizate parțial 

➢ Elaborarea planului în vederea finalizării proceselor de microzonare, cadastrare, parcelare și atribuire de titluri de proprietate  
Obiective nerealizate 

➢ Modernizarea sistemului rutier prin implementarea sistemelor video, a mijloacelor de 

semnalizare luminoase și a indicatoarelor rutiere 

➢ Împăduriri în scopul prevenirii alunecărilor de teren 
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 STRATEGIA DE DEZVOLTARE 
DURABILĂ A COMUNEI PĂUNEȘTI, 

JUDEȚUL VRANCEA 
 

 

 

   

1. Viziunea strategică de dezvoltare durabilă 

2. Obiective strategice, priorități și măsuri pentru perioada 2021-2027 

3. Portofoliu de proiecte 

4. Surse de finanțare 

5. Implementarea și monitorizarea strategiei de dezvoltare 

6. Concordanța cu politicile existente  
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1. VIZIUNEA STRATEGICĂ DE DEZVOLTARE DURABILĂ 
 Dezvoltarea durabilă urmărește și încearcă să găsească un cadru teoretic stabil, pentru luarea deciziilor în orice situație în care se regăsește, un raport de tipul om/mediu, fie că e vorba de mediul înconjurător, economic, social sau administrativ141. 

În acest context, strategia locală, prin structura și orientarea ei, urmărește integrarea aspirațiilor de dezvoltare a comunei în contextul strategiei de aderare a României la Uniunea Europeană. Elaborată pe baza unei abordări logice, structura strategiei este bazată pe punctele tari și oportunitățile 
identificate cu privire la comunitate. Prezenta planificare strategică a presupus identificarea şi trasarea unei viziuni comune de dezvoltare asupra viitorului comunei Păunești, prin prisma căreia se identifică atât managementul local, cât şi comunitatea locală. 
Viziunea comunei Păunești reprezintă dezideratul care se dorește să fie atins în anul 2027, prin implementarea planului de măsuri şi proiecte. La formularea acesteia s-a plecat de la premisa că baza 
dezvoltării comunei depinde de dezvoltarea economică, motiv pentru care creșterea economică sustenabilă joacă un rol central. Până în anul 2027 se dorește şi creșterea calității serviciilor publice, astfel încât populația să 
beneficieze de servicii publice – educație, cultură, sănătate, servicii sociale, salubrizare, siguranță şi 
ordine publice - la standarde europene. În primul rând, comuna Păunești va răspunde celor mai mari probleme ale comunității de la momentul actual și va crea premisele unei dezvoltări solide pentru generațiile viitoare, oferind în acest sens locuitorilor săi un trai decent prin servicii publice de calitate, într-un mediu lipsit de 

poluare.  De asemenea, va oferi un grad sporit de atractivitate pentru investitori, dispunând de un cadru prosper și competitiv. Atragerea unui număr mai mare de investitori nu trebuie să compromită 
calitatea mediului din comuna Păunești. Din contră, până în anul 2027 se vor aduce îmbunătățiri în ceea ce privește poluarea de la nivel local, fie prin acțiuni de ecologizare, fie prin împăduriri sau 
implementarea unui sistem viabil de management al deșeurilor. Atragerea acestora va contribui la crearea de noi locuri de muncă, având efecte pozitive asupra nivelului de trai al populației; emigrarea tinerilor către alte localității putând fi astfel stopată.   Nu în ultimul rând, comuna Păunești va pune accent pe valorificarea resurselor de care dispune, prin dezvoltarea sectoarelor de activitate și printr-o activitate adecvată de promovare. În acest sens, se va putea sprijini dezvoltarea sectorului agricol (prin implementarea metodelor și tehnologiilor noi, mai puțin costisitoare și nepoluante), dezvoltarea activităților locale din domeniul industriei 
alimentare sau energiilor verzi. 

 
141 http://apmbz.anpm.ro 
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2. OBIECTIVE STRATEGICE, PRIORITĂȚI ȘI MĂSURI PENTRU 
PERIOADA 2021-2027 

 
 

OBIECTIV GENERAL  

Îmbunătățirea calității vieții populației comunei Păunești prin valorificarea resurselor existente  Prioritizarea investițiilor este un demers important pentru administrația publică locală, deși implementarea proiectelor este condiționată de disponibilitatea fondurilor de finanțare (tipuri de 
fonduri, perioade de accesare, condiții de eligibilitate, etc.). Astfel, condiționată de deschiderea liniilor de finanțare într-un anumit domeniu, există posibilitatea ca administrația publică să implementeze 
proiecte a căror prioritate va fi mai scăzută decât a altor proiecte pentru care nu vor exista la momentul 

respectiv linii de finanțare deschise. Cu toate acestea, Primăria Păunești şi-a stabilit un set de priorități 
pe care le are în vedere în perioada 2021- 2027: 

Prioritatea 1. Dezvoltarea economiei locale și creșterea gradului de ocupare a forței de muncă   

Prioritatea 2. Dezvoltarea şi consolidarea accesibilității la infrastructura de bază 

Prioritatea 3. Creșterea calității serviciilor publice locale  

Prioritatea 4. Protecția mediului 

Prioritatea 5. Dezvoltarea capacității administrative și implicarea comunității în luarea 

deciziilor 
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          PRIORITATEA 1 – DEZVOLTAREA ECONOMIEI LOCALE ȘI CREȘTEREA GRADULUI DE OCUPARE A FORȚEI DE MUNCĂ  

Obiectiv specific 1.1: Dezvoltarea unei economii locale durabile, capabilă să absoarbă factorul uman local şi să creeze locuri de muncă 

Obiectiv specific 1.2: Creșterea productivității sectorului agrozootehnic 

Obiectiv specific 1.3: Valorificarea potențialului turistic 

 

 

Măsuri OS 1.1:  

1.1.1 Dezvoltarea infrastructurii de sprijinire a afacerilor  

1.1.2 Crearea unui mediu antreprenorial atractiv pentru investiții şi investitori  
1.1.3 Sprijinirea creării de noi afaceri şi dezvoltarea spiritului antreprenorial local  
1.1.4 Dezvoltarea factorului uman în acord cu oportunitățile existente pe piața muncii 
 

Măsuri OS 1.2:  

1.2.1 Sprijinirea dezvoltării afacerilor locale bazate pe valorificarea resurselor existente  
1.2.2 Susținerea dezvoltării agriculturii şi valorificarea produselor agroalimentare  
 

Măsuri OS 1.3:  

1.3.1 Creșterea notorietății comunei și a atractivității turistice a acesteia, la nivel regional și național  
1.3.2 Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii turistice 
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OBIECTIV 1.1  Dezvoltarea unei economii locale durabile, capabilă să absoarbă factorul uman local şi să creeze locuri de muncă 

Cod Măsură Denumire măsură Acțiuni 

M 1.1.1 
Dezvoltarea infrastructurii de 

sprijinire a afacerilor 

A.1 Realizarea de investiții pentru viabilizarea zonelor destinate extinderii şi plasării investițiilor (căi de acces, rețea de apă, canalizare) 

A.2 Amenajarea de locații pentru comercializarea permanentă a produselor autohtone 

M 1.1.2 

Crearea unui mediu antreprenorial atractiv pentru investiții şi 
investitori 

A.1 Identificarea oportunităților locale şi promovarea acestora 

A.2 Asocierea comunei Păunești cu operatorii economici interesați să investească în proiecte 
de interes public 

M 1.1.3 

Sprijinirea creării de noi afaceri şi 
dezvoltarea spiritului 

antreprenorial local 

A.1 Organizare sesiuni de informare cu privire la oportunitățile oferite de comuna Păunești  
A.2 Dezvoltarea serviciilor specializate de sprijin şi consultanță în afaceri pentru start-up-uri 

M 1.1.4 

Dezvoltarea factorului uman în 

acord cu oportunitățile existente pe piața muncii 
A.1 Crearea şi implementarea de diverse programe destinate perfecționării, calificării şi recalificării în domeniile cu potențial de dezvoltare economică la nivel de regiune 

A.2 Adaptarea ofertei educaționale la cerințele ofertei de pe piața muncii prin crearea de specializări relevante mediului economic local 
A.3 Încheierea unui parteneriat între instituțiile locale de învățământ şi mediul de afaceri local în vederea efectuării de stagii de practică a elevilor în cadrul firmelor. 
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OBIECTIV 1.2  Creșterea productivității sectorului agrozootehnic 

Cod Măsură Denumire măsură Acțiuni 

M 1.2.1 

Sprijinirea dezvoltării 
afacerilor locale bazate pe 

valorificarea resurselor 

existente 

A.1 Organizarea de târguri/expoziții de promovare a produselor locale 

A.2 Sprijinirea participării producătorilor locali la piețe şi târguri specializate organizate la nivel național şi internațional pentru a promova produsele locale 

A.3 Integrarea produselor locale în consumul intern al comunității, educarea populației în a consuma cu preferință produse locale 

A.4 Identificarea produselor autentice locale şi sprijinirea înregistrării acestora ca mărci locale 

A.5 Stimularea/sprijinirea înființării de pensiuni agro-turistice 

A.6 Organizare sesiuni de instruire a tinerilor şi creare ateliere pentru practicarea meșteșugurilor în vederea asigurării conservării artei populare locale 

M 1.2.2 

Susținerea dezvoltării agriculturii şi valorificarea 
produselor agroalimentare 

A.1 Sprijinirea înființării şi dezvoltării de ferme zootehnice 

A.2 Modernizarea fermelor existente şi dotarea lor tehnologică conform normelor europene 

A.3 Sprijinirea şi încurajarea tinerilor în vederea practicării agriculturii 
A.4 Amenajarea de piețe agro - alimentare în comună 

A.5 Adaptarea exploatațiilor agricole pentru practicarea agriculturii în sistem ecologic 

A.6 Sprijinirea participării producătorilor agricoli locali la târguri şi expoziții naționale şi internaționale 

A.7 Promovarea şi informarea privind condițiile de acordare a subvențiilor de stat deținătorilor 
de terenuri agricole 

A.8 Promovarea proiectelor şi programelor cu finanțare europeană destinate modernizării 
sectorului agricol 
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OBIECTIV 1.2  Creșterea productivității sectorului agrozootehnic 

Cod Măsură Denumire măsură Acțiuni 

A.9 Practicarea unor condiții flexibile de concesionare a terenurilor agricole/pășunilor aflate în proprietatea autorităților publice 

 

 

OBIECTIV 1.3  Valorificarea potențialului turistic 

Cod Măsură Denumire măsură Acțiuni 

M 1.3.1 

Creșterea notorietății comunei și a atractivității 
turistice a acesteia, la nivel regional și național 

A.1 Îmbunătățirea serviciilor de informare, marketing şi promovare 

A.2 Includerea comunei Păunești în circuite turistice regionale 

A.3 Dezvoltarea infrastructurii de semnalizare turistică (sistem de indicatoare de direcționare 
la obiectivele turistice locale) 

M 1.3.2 
Dezvoltarea și modernizarea 

infrastructurii turistice 

A.1 Reabilitarea şi punerea în valoare a obiectivelor cu potențial turistic 

A.2 Susținerea dezvoltării infrastructurii de cazare şi a infrastructurii de alimentație publică 

A.3 Amenajarea de locuri de parcare în vecinătatea obiectivelor turistice 
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PRIORITATEA 2 – DEZVOLTAREA ŞI CONSOLIDAREA ACCESIBILITĂŢII LA INFRASTRUCTURA DE BAZĂ  

 

Obiectiv specific 2.1: Creșterea accesibilității, conectivității şi mobilității comunei 
Obiectiv specific 2.2: Îmbunătățirea infrastructurii de utilități publice  

 

 

 

Măsuri OS 2.1:  

2.1.1 Modernizarea infrastructurii rutiere  

2.1.2 Asigurarea alternativelor pentru deplasare nemotorizată 

 

Măsuri OS 2.2:  

2.2.1 Îmbunătățirea calității infrastructurii tehnico-edilitare şi creșterea gradului de acces şi conectare la aceasta  

2.2.2 Organizarea, modernizarea și eficientizarea serviciului de iluminat public 
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OBIECTIV 2.1  Creșterea accesibilității, conectivității şi mobilității comunei 

Cod Măsură Denumire măsură Acțiuni 

M 2.1.1 
Modernizarea infrastructurii 

rutiere 

A.1 Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii rutiere de legătură între mediul rural şi cel 
urban 

A.2 Modernizarea şi reabilitarea drumurilor locale de acces în interiorul satelor aparținătoare 
comunei 

A.3 Modernizarea drumurilor de exploatație agricolă/forestieră 

A.4 Modernizarea şi completarea infrastructurii de semnalizare, protecție şi siguranța rutieră 

A.5 Reabilitarea și amenajarea specifică a podurilor și podețelor 

M 2.1.2 

Asigurarea alternativelor 

pentru deplasare nemotorizată 

A.1 Amenajarea de piste ciclabile în vederea creșterii mobilității 
A.2 Amenajarea de trotuare 

A.3 Amenajarea de alei pietonale 

 

OBIECTIV 2.2  Îmbunătățirea infrastructurii de utilități publice 

Cod Măsură Denumire măsură Acțiuni 

M 2.2.1 

Îmbunătățirea calității infrastructurii 
tehnico-edilitare şi creșterea gradului de acces şi conectare la aceasta 

A.1 Reabilitarea şi extinderea rețelei existente de furnizare a apei potabile 

A.2 Modernizarea şi extinderea rețelei de canalizare 

A.3 Realizare rețea pentru colectare ape pluviale 

A.4 Campanii de promovare şi informare a cetățenilor privind avantajele racordării la rețelele publice de utilități 
A.5 Înființarea rețelei de alimentare cu gaze naturale 



 
 
 

 177 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A COMUNEI PĂUNEȘTI 

 

2021-2027 

OBIECTIV 2.2  Îmbunătățirea infrastructurii de utilități publice 

Cod Măsură Denumire măsură Acțiuni 

M 2.2.2 

Organizarea, modernizarea și 
eficientizarea serviciului de iluminat 

public 

A.1 Reabilitarea şi modernizarea sistemului de iluminat public 

A.2 Extinderea sistemului de iluminat public unde se impune  

A.3 Adaptarea sistemului de iluminat stradal în vederea utilizării energiei din surse regenerabile pentru a acoperi parțial consumul energetic al rețelei 
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PRIORITATEA 3 – CREȘTEREA CALITĂȚII SERVICIILOR PUBLICE LOCALE 

Obiectiv specific 3.1: Dezvoltarea infrastructurii educaționale și culturale 

Obiectiv specific 3.2: Dezvoltarea infrastructurii sociale și de sănătate  
Obiectiv specific 3.3: Sporirea atractivității generale a comunei și dezvoltarea serviciilor publice locale  

 

 

 

Măsuri OS 3.1:  

3.1.1 Dezvoltarea infrastructurii şi serviciilor educaționale 

3.1.2 Sprijinirea şi dezvoltarea infrastructurii în care își desfășoară activitatea instituțiile culturale 

3.1.3 Reabilitarea obiectivelor cu valoare istorică şi culturală 

 

Măsuri OS 3.2:  

3.2.1 Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii şi serviciilor de sănătate  
3.2.2 Dezvoltarea serviciilor sociale 

3.2.3 Dezvoltarea parteneriatelor dintre instituțiile publice, instituțiile de cult şi sectorul nonguvernamental 
3.2.4 Dezvoltarea echilibrată a fondului locativ în acord cu nevoile comunității 
 

Măsuri OS 3.3:  

3.3.1 Dezvoltarea și diversificarea infrastructurii recreative şi de petrecere a timpului liber 

3.3.2 Dezvoltarea serviciilor publice (inclusiv de siguranță și ordine publică) 
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OBIECTIV 3.1  Dezvoltarea infrastructurii educaționale și culturale 

Cod Măsură Denumire măsură Acțiuni 

M 3.1.1 
Dezvoltarea infrastructurii şi serviciilor educaționale 

A.1 Modernizarea infrastructurii unităților educaționale,  (clădiri, instalații, grupuri sanitare anexe, împrejmuiri, curți interioare, locuri de joacă, terenuri de 
sport, mobilier, instrumentar, PC-uri etc.) 

A.2 Dotarea școlilor cu tehnică informațională modernă 

A.3 Dotarea unităților de învățământ cu sisteme de supraveghere şi securitate 

A.4 Înființarea de centre de tip after-school 

A.5 Adaptarea ofertei educaționale la realitățile şi nevoile identificate pe piața 

muncii 

A.6 Specializarea factorului uman responsabil de calitatea serviciilor de învățământ 

A.7 Consilierea părinților şi copiilor privind avantajele continuării studiilor în dezvoltarea profesională viitoare 

A.8 Dezvoltarea de parteneriate de tip public-privat în procesul educațional 
M 3.1.2 

Sprijinirea şi dezvoltarea infrastructurii în 
care își desfășoară activitatea instituțiile 

culturale 

A.1 Reabilitarea și dotarea clădirilor de patrimoniu cultural local 
A.2 Susținerea ansamblurilor/formațiilor artistice din comună şi promovarea 
acestora la nivel național 
A.3 Organizarea de evenimente culturale cu participarea publicului larg 

A.4 Dezvoltarea de relații de parteneriat la nivelului instituțiilor de cultură 

A.5 Construirea de noi așezăminte culturale 
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M 3.1.3 
Reabilitarea obiectivelor cu valoare istorică şi culturală 

A.1 Reabilitarea obiectivelor cultural-religioase 

A.2 Reabilitarea/modernizarea obiectivelor cu valoare istorică 

A.3 Amenajarea de locuri de parcare în vecinătatea obiectivelor cu valoare istorică și culturală 

 

OBIECTIV 3.2  Dezvoltarea infrastructurii sociale și de sănătate 

Cod Măsură Denumire măsură Acțiuni 

M 3.2.1 
Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii şi serviciilor de sănătate 

A.1 Dotarea cu tehnică medicală modernă a dispensarului din comună 

A.2 Modernizarea dispensarului medical existent și construirea unui dispensar nou în satul Viișoara 

A.3 Atragerea de capital privat în dezvoltarea sectorului medical 

A.4 Susținerea mediului economic privat prin amenajarea de farmacii și cabinete stomatologice în satele aparținătoare comunei 

M 3.2.2 Dezvoltarea serviciilor sociale 

A.1 Sprijinirea înființării de întreprinderi sociale 

A.2 Înființarea unui centru integrat de servicii sociale pentru sprijinirea 

persoanelor aflate în situații de risc 

A.3 Înființarea unui centru social pentru persoanele vârstnice 

A.4 Dezvoltarea activităților de tip After-School 

A.5 Construirea de locuințe sociale 

A.6 Derularea de proiecte de incluziune socială în instituțiile de învățământ a 

grupurilor vulnerabile 
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OBIECTIV 3.2  Dezvoltarea infrastructurii sociale și de sănătate 

Cod Măsură Denumire măsură Acțiuni 

A.7 Derularea de Programe de consiliere, orientare şi reorientare profesională pentru tineri şi adulți 
A.8 Promovarea şi încurajarea acțiunilor de voluntariat 

A.9 Sprijinirea înființării de ONG-uri cu activitate în domeniul social 

M 3.2.3 

Dezvoltarea parteneriatelor dintre instituțiile publice, instituțiile de cult şi 
sectorul nonguvernamental 

A.1 Organizarea periodică de întâlniri şi mese rotunde cu participarea actorilor 
locali implicați în furnizarea serviciilor sociale 

A.2 Identificarea posibilităților de stabilire a parteneriatelor locale pentru furnizarea şi dezvoltarea serviciilor sociale 

A.3 Promovarea parteneriatelor locale de tip public-privat în domeniul social 

M 3.2.4 
Dezvoltarea echilibrată a fondului locativ în 

acord cu nevoile comunității 
A.1 Alocarea de terenuri în vederea construirii de locuințe care au asigurate 

racordarea la utilități publice 

A.2 Dezvoltarea de programe de locuințe sociale pentru tineri 

A.3 Campanii de conștientizare a riscurilor produse de sistemele improvizate de încălzire a imobilelor 

A.4 Lucrări de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice la ansamblurile de locuinţe din comună 
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OBIECTIV 3.3  Sporirea atractivității generale a comunei și dezvoltarea serviciilor publice locale 

Cod Măsură Denumire măsură Acțiuni 

M 3.3.1 
Dezvoltarea și diversificarea infrastructurii recreative şi de petrecere a timpului liber 

A.1 Amenajarea unor spații publice de recreere și de petrecere a timpului liber 

A.2 Amenajarea unor parcuri/spații de joacă pentru copii 
A.3 Dezvoltarea infrastructurii sportive (sală de sport) 

A.4 Promovarea activităților sportive în comună 

A.5 Amenajarea de piste pentru bicicliști pe traseele identificate de administrația locală în acord cu comunitatea 

M 3.3.2 
Dezvoltarea serviciilor publice (inclusiv de siguranță și ordine publică) 

A.1 Dotarea tehnică a Serviciului de Gospodărire Comunală Păunești (utilaj de 
profil) 

A.2 Dotarea tehnică a Serviciului pentru Situații de Urgență Păunești (autospecială de profil) 

A.3 Dotarea cu sisteme de monitorizare video a spațiilor publice 

A.4 Dezvoltarea infrastructurii și dotărilor administrației publice locale 

A.5 Modernizarea stațiilor de transport în comun existente şi amenajarea altora 
noi 
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PRIORITATEA 4 – PROTECȚIA MEDIULUI 

Obiectiv specific 4.1: Utilizarea eficientă a resurselor și îmbunătățirea factorilor locali de mediu 
 

 

 

Măsuri OS 4.1:  

4.1.1 Protecția mediului şi promovarea utilizării eficiente a resurselor şi patrimoniului natural   
4.1.2 Protecția zonelor expuse la risc de degradare 

4.1.3 Dezvoltarea serviciilor integrate de colectare şi transport a deșeurilor 
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OBIECTIV 4.1  Utilizarea eficientă a resurselor și îmbunătățirea factorilor locali de mediu 

Cod Măsură Denumire măsură Acțiuni 

M 4.1.1 

Protecția mediului şi promovarea utilizării eficiente a resurselor şi patrimoniului 
natural 

A.1 Ecologizarea şi amenajarea zonelor afectate de deșeuri 
A.2 Realizarea de lucrări de îmbunătățiri funciare 

A.3 Încurajarea soluțiilor alternative de producere a energiei electrice 

A.4 Promovarea acțiunilor de îmbunătățire a factorilor de mediu 

A.5 Încurajarea consumului rațional de energie în instituțiile publice (campanii 

de informare, montare de becuri economice, implementare sisteme care produc 

energie din surse regenerabile) 

A.6 Construirea şi modernizarea arhitecturală şi peisagistică a spațiilor verzi stradale şi parcurilor 

M 4.1.2 
Protecția zonelor expuse la risc de 

degradare 

A.1 Lucrări de combatere a torenților în zonele cu risc de eroziune 

A.2 Realizare lucrări de împădurire a terenurilor/zonelor degradate sau a 
zonelor cu risc de alunecare teren 

M 4.1.3 
Dezvoltarea serviciilor integrate de colectare şi transport a deșeurilor 

A.1 Sprijinirea operatorului de salubritate prin identificarea în comun a soluțiilor optime privind managementul deșeurilor 

A.2 Extinderea serviciilor de colectare a deşeurilor 

A.3 Dezvoltarea infrastructurii necesare pentru colectarea selectivă a deşeurilor 

A.4 Desfășurarea de campanii de educare şi conștientizare a populației cu 

privire la importanța și procedurile de colectare selectivă a deşeurilor 

A.5 Conștientizarea agenților economici cu privire la importanța şi procedurile de colectare selectivă a deşeurilor 
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OBIECTIV 4.1  Utilizarea eficientă a resurselor și îmbunătățirea factorilor locali de mediu 

Cod Măsură Denumire măsură Acțiuni 

A.6 Promovarea colectării selective a deşeurilor de echipamente electrice şi 
electronice 

A.7 Informarea fermierilor cu privire la beneficiile utilizării în agricultură a deşeurilor naturale generate de compostarea deşeurilor biodegrabile 
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PRIORITATEA 5 – DEZVOLTAREA CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE ȘI IMPLICAREA COMUNITĂȚII ÎN LUAREA DECIZIILOR 

Obiectiv specific 5.1: Asigurarea unui management instituțional şi strategic orientat spre dezvoltarea economico-socială comună 

Obiectiv specific 5.2: Îmbunătățirea capacității administrației publice şi creșterea eficienței actului decizional 

 

 

 

Măsuri OS 5.1:  

5.1.1   Crearea de parteneriate strategice de dezvoltare 

5.1.2   Facilitarea implementării de investiții comune 

 

Măsuri OS 5.2:  

5.2.1    Consolidarea relației dintre administrația publică locală şi comunitatea locală 

5.2.2    Îmbunătățirea calității serviciilor publice furnizate de administrația publică locală 
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OBIECTIV 5.1  Asigurarea unui management instituțional şi strategic orientat spre dezvoltarea economico-socială comună 

Cod Măsură Denumire măsură Acțiuni 

M 5.1.1 
Crearea de parteneriate 

strategice de dezvoltare 

A.1 Sprijinirea activității comunităților partenere şi asociațiilor de dezvoltare 

intercomunitara (ADI) 

A.2 Crearea de asociații/parteneriate de dezvoltare la nivel microregional în vederea facilitării şi implementării coerente a proiectelor comune 

A.3 Sprijinirea activității Grupului de Acțiune Locală Podgoria Panciu 

A.4 Crearea de asociații/parteneriate de dezvoltare la nivel regional în vederea facilitării şi implementării coerente a proiectelor comune 

M 5.1.2 
Facilitarea implementării de investiții comune 

A.1 Campanii de promovare la nivel microregional a proiectelor investiționale 

implementate cu impact 

A.2 Inițierea de proiecte investiționale comune cu alte UAT-uri pentru dezvoltarea durabilă 
a zonei 

A.3 Sesiuni de promovare şi informare la nivel de microregiune privind oportunitățile de finanțare a investițiilor/proiectelor de dezvoltare comune prin intermediul fondurilor cu finanțare europeană nerambursabilă (ex: promovarea oportunităților de finanțare prin 
GAL Podgoria Panciu) 
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OBIECTIV 5.2  Îmbunătățirea capacității administrației publice şi creșterea eficienței actului decizional 

Cod Măsură Denumire măsură Acțiuni 

M 5.2.1 
Consolidarea relației dintre administrația publică locală şi comunitatea locală 

A.1 Organizarea de consultări publice periodice între autoritățile locale şi 
mediul de afaceri în ceea ce privește luarea deciziilor cu impact asupra mediului 

economic 

A.2 Crearea de pagini de internet în vederea facilitării schimbului informațional 
pe teme de interes public 

A.3 Publicarea pe site-ul primăriei a bugetului comunei şi a planului anual de achiziții precum şi a justificării cheltuirii fondurilor publice 

A.4 Realizarea de rapoarte anuale de activitate de către compartimentele aflate 
în subordinarea administrației locale şi publicarea acestora pe site-ul primăriei 

M 5.2.2 
Îmbunătățirea calității serviciilor publice 

furnizate de administrația publică locală 

A.1 Oferirea serviciilor on-line pentru cetățeni şi mediul de afaceri pentru plata taxelor şi impozitelor locale 

A.2 Implementarea de soluții TIC specifice administrației locale de tip e-administrație 

A.3 Reducerea birocrației şi a duratei de livrare a documentelor emise de primărie 

A.4 Introducerea şi aplicarea unui sistem de evaluare a performanțelor funcționarilor publici din cadrul primăriei 
A.5 Instruirea funcționarilor publici în domenii cheie de administrație publică 
(sistemul de achiziții publice, limbi străine, managementul proiectelor investiționale, dezvoltarea aptitudinilor de operare pe calculator) 
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3. PORTOFOLIU DE PROIECTE 
 
 
În urma discuțiilor cu reprezentanții Primăriei comunei Păunești, respectiv cu factorii interesați 
de la nivelul comunei, au fost selectate proiectele prioritare pentru dezvoltarea comunei Păunești. 
Selectarea acestor proiecte s-a realizat în funcție de următoarele criterii: contribuția la dezvoltarea economică a comunei, contribuția la creșterea nivelului de trai, contribuția la menținerea și îmbunătățirea condițiilor de mediu și intensitatea problemei. Astfel, portofoliul de proiecte prioritare ale comunei Păunești este format din următoarele investiții: 

1. Modernizarea drumurilor de interes local din comuna Păunești 
2. Modernizarea și extinderea rețelei de alimentare cu apă și canalizare din satele comunei Păunești  
3. Înființarea rețelei de alimentare cu gaze naturale în satele comunei Păunești 
4. Modernizarea și dotarea căminelor culturale din comuna Păunești 
5. Amplasare spații de joacă pentru copii în comuna Păunești  
6. Construire sală de sport în comuna Păunești 
7. Construire teren de sport multifuncțional în comuna Păunești 
8. Construire şi modernizare arhitecturală şi peisagistică a spaţiilor verzi stradale şi parcurilor din comuna Păunești 
9. Reabilitarea, extinderea și dotarea școlilor din comuna Păunești 
10. Reabilitarea, extinderea și dotarea grădinițelor din comuna Păunești 
11. Construire și dotare grădiniță cu program prelungit în comuna Păunești 
12. Construire și dotare centru after-school în comuna Păunești 
13. Dezvoltarea capacității administrative în comuna Păunești 
14. Reabilitarea, modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public în comuna Păunești 
15. Iluminat public stradal cu panouri fotovoltaice pe străzile principale din comuna Păunești 
16. Construirea de locuințe sociale pentru tineri 
17. Achiziție utilaj şi echipamente pentru dotarea Serviciului de Gospodărire Comunală, comuna Păunești 
18. Achiziție autobasculantă pentru dotarea Serviciului de Gospodărire Comunală, comuna Păunești 
19. Achiziție autospecială multirol pentru dotarea Serviciul pentru Situații de Urgență, comuna Păunești 
20. Amenajare piaţă agro-alimentară și târg comunal de animale în sat Păunești, comuna Păunești 
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21. Creșterea eficienței energetice a sediului Primăriei din comuna Păunești prin montarea 
de panouri fotovoltaice 

22. Restaurarea, promovarea și protejarea obiectivului turistic ”La Fântâni” din comuna Păunești 
23. Modernizarea și dotarea dispensarului medical din satul Păunești 
24. Construire și dotare dispensar medical în satul Viișoara 

25. Modernizarea staţiilor de transport în comun existente şi amenajarea altora noi 
26. Ecologizarea terenurilor afectate de depozitarea ilegală a deşeurilor menajere şi din construcţii 
27. Colectarea selectivă a deșeurilor comunale în comuna Păunești 
28. Modernizarea structurilor şi proceselor autorităţilor şi instituţiilor publice locale pentru 

oferirea de servicii publice de calitate 

29. Extinderea reţelei de energie electrică la toate locuințele din comuna Păunești 
30. Achiziționarea unui sistem de monitorizare video pentru creșterea siguranței și prevenirea criminalității 
31. Construire alei pietonale și piste pentru bicicliști în satele comunei Păunești 
32. Instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă la obiectivele de interes local din comuna Păunești 
33. Lucrări de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice la ansamblurile de locuinţe din comuna Păunești 
34. Eficientizarea energetică a sediului primăriei, a școlilor și a grădinițelor din comuna Păunești 
35. Modernizare clădire multifuncțională (sediul vechi al Primăriei) 

36. Construire centru social pentru vârstnicii din comuna Păunești și comunele învecinate 

37. Dezvoltarea unui centru pentru prelucrarea cărnii, produselor lactate și a legumelor și 
fructelor 

38. Construirea unei remize pentru utilaje în comuna Păunești 
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1. Modernizarea drumurilor de interes local din comuna Păunești 

Scopul proiectului 
Îmbunătăţirea accesibilităţii comunei Păunești prin reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport şi a infrastructurii conexe. 

Obiective specifice 

1. Creşterea gradului de modernizare a drumurilor locale din comuna Păunești; 
2. Îmbunătăţirea aspectului general al comunei Păunești; 
3. Creşterea atractivităţii comunei Păunești pentru desfăşurarea activităţilor 

economice; 
4. Creşterea siguranţei rutiere şi fluidizarea traficului rutier;  
5. Protejarea mediului prin reducerea poluării mecanice şi cu gaze. 

Problema 
identificată şi 
necesitatea 
intervenţiei 

Starea proastă a infrastructurii rutiere este una dintre problemele stringente ale comunei Păunești, având consecinţe majore atât de ordin economic, cât şi de ordin social sau chiar estetic. Potrivit Primăriei Comunei Păunești, lungimea totală a drumurilor publice de la nivel local este de aproximativ 81,5 km, din care 63% reprezintă drumuri pietruite (51 km), iar 37% drumuri asfaltate (30,5 
km).  

Modalitatea de 
rezolvare a 
problemelor 

1. Modernizarea principalelor artere de comunicare rutieră din cadrul comunei către drumul județean;  
2. Modernizarea trotuarelor și a canalelor colectoare de ape pluviale de pe 

marginea drumurilor de interes local modernizate; 
3. Amenajarea intersecţiilor principale cu drumul județean conform STAS-urilor şi normativelor în vigoare pentru asigurarea siguranţei şi fluenţei 

traficului rutier. 

Grupuri ţintă 

▪ Populaţia comunei Păunești; 
▪ Unităţile economice care activează în comuna Păunești;  
▪ Instituţiile publice din  comuna Păunești; 
▪ Potenţialii investitori; 
▪ Populaţia de tranzit; 
▪ Potenţialii turişti. 

Activităţi principale 

Activitatea 1: Organizarea şi derularea procedurilor de achiziţie publică pentru servicii de consultanţă pentru întocmirea si elaborarea cererii de finanţare; 
Activitatea 2: Organizarea şi derularea procedurilor de achiziţie publică pentru servicii de elaborare a documentaţiilor tehnice;  
Activitatea 3: Întocmirea documentaţiilor tehnice; 
Activitatea 4: Obţinerea avizelor şi autorizaţiilor;  
Activitatea 5: Depunerea dosarului Cererii de Finanţare;  
Activitatea 6: Semnarea contractului de finanţare;  
Activitatea 7: Contractare servicii de management al proiectului;  
Activitatea 8: Constituirea Echipei de implementare a proiectului şi demararea 
proiectului;  

Activitatea 9: Achiziţie publică de lucrări şi servicii (dirigenţie de şantier, audit şi publicitate);  
Activitatea 10: Execuţia lucrărilor;  
Activitatea 11: Recepţia lucrărilor;  
Activitatea 12: Dirigenţia de şantier;  
Activitatea 13: Asistența tehnică;  
Activitatea 14: Vizibilitate proiectului şi diseminarea rezultatelor;  
Activitatea 15: Monitorizare, audit şi raportare. 

Rezultate aşteptate 
▪ Fluidizarea traficului; 
▪ Viteza de circulație va crește, lucru ce va aduce o economie de timp; 



 
 
 

 192 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A COMUNEI PĂUNEȘTI 

 

2021-2027 

▪ Atragerea de investitori şi turiști spre principalele obiective turistice din spaţiul administrativ al comunei. 
Buget estimat 2.000.000 euro 

Surse de finanţare 

PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ  PROGRAMUL NAȚIONAL DEZVOLTARE LOCALĂ COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURĂ MARE 
BUGETUL LOCAL Alte surse de finanțare identificabile 

Posibili parteneri 
▪ ONG-uri; 
▪ Consiliul Judeţean Vrancea. 

Perioada de 
implementare 

2021-2027 

Sustenabilitate 

Din cauza implicaţiilor financiare foarte mari, ce pot duce la o incapacitate financiară din partea comunei Păunești, implementarea acestui proiect se va 
face etapizat, prin delimitarea unor zone de intervenţie şi prioritizarea acestora sau prin abordarea intervenţiilor în funcţie de importanţa străzilor. În acest fel, se permite rezolvarea în totalitate a problemelor de infrastructură rutieră, fără 
a se ajunge la imposibilitatea de a susţine financiar investiţiile. Având în vedere impactul favorabil evident asupra activităţii economice, se aşteaptă ca reabilitarea infrastructurii de drumuri să dinamizeze mediul de afaceri local, ceea ce va avea un impact pozitiv şi asupra sumelor colectate la 

bugetul local. După ce vor fi modernizate, drumurile nu vor necesita fonduri suplimentare pentru întreţinere faţă de situaţia dinainte de modernizare. Cheltuielile pentru activităţile de reparare periodică vor fi nule în perioada pentru care se va solicita garanţie de la constructor. 

Coerenţa cu 
politicile 

europene, 
naţionale, 
regionale 

Politica Europeană de Coeziune  O Europă mai conectată - Obiectivul Prioritar 3. Conectivitate: 
- dezvoltarea rețelei TEN-T durabilă, rezilientă în fața schimbărilor climatice, inteligentă, sigură și intermodală  
- dezvoltarea unei mobilități naționale, regionale și locale durabile, reziliente în fața schimbărilor climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea 
accesului la TEN-T și a mobilității transfrontaliere 
 
Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a Românei 2030 trasează principalele obiective și ținte ale dezvoltării durabile astfel încât, la orizontul de 
timp 2030, România să fie „o țară membră a unei Uniunii Europe puternice, în 
care decalajele dintre țări vor fi reduse, iar cetățenii vor trăi într-o țară în care 
statul deservește nevoile fiecărui cetățean într-un mod echitabil, eficient și cu 
preocupări crescute și constante pentru un mediu curat”  Obiectivul 9. Industrie, inovație și infrastructură Ținte 2030: Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii regionale și a celei 
transfrontaliere Obiectivul 11. Orașe și comunități durabile Ținte 2030: Asigurarea condițiilor pentru o viață demnă a cetățenilor din comunitățile urbane și rurale, prin accesul la locuințe și servicii de bază 
accesibile 
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Strategia de Dezvoltare Regională Sud-Est 2021-2027 Obiectiv specific: Dezvoltarea unei mobilități naționale, regionale și locale durabile, reziliente în fața schimbărilor climatice, inteligente și inter-modale, inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T și a mobilității transfrontaliere Axa prioritară 4 – O regiune accesibilă  Acțiunea 1: Investiții de bază în structura căii de rulare, având drept scop mărirea vitezei de deplasare, creșterea portanței, îmbunătățirea sistemelor și marcajelor de semnalizare și siguranță rutieră, creșterea conectivității la rețeaua TEN-T etc. 

Coerenţa cu 
strategia de 

dezvoltare locală 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea şi consolidarea accesibilităţii la infrastructura de bază Obiectiv specific 2.1: Creşterea accesibilităţii, conectivităţii şi mobilităţii 
comunei Măsura 2.1.1 Modernizarea infrastructurii rutiere 

Documente 
necesare 

Cerere de finanţare; 
Studiu de fezabilitate/ Proiect Tehnic/ D.T.A.C. D.T.O.E., D.A.L.I;  
Avize; Certificat de urbanism/ Autorizaţie de construire; 
Studiu geotehnic, Studiu topografic, Studiu hidrotehnic; 
Studiu privind impactul asupra mediului. 
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2. Modernizarea și extinderea rețelei de alimentare cu apă și canalizare din satele comunei 

Păunești 

Scopul proiectului 
Reducerea decalajului de dezvoltare dintre mediul rural şi cel urban prin extinderea infrastructurii fizice de bază, alimentare cu apă potabilă şi extinderea reţelei de canalizare. 

Obiective specifice 

1. Creşterea gradului de acoperire a populaţiei cu servicii de alimentare cu apă şi canalizare până la 100% în cele 2 sate ale comunei Păunești. 
2. Asigurarea furnizării de apă potabilă, corespunzătoare din punct de vedere calitativ şi cantitativ standardelor UE; 
3. Stabilirea structurilor locale eficiente pentru managementul serviciilor de apă/apă uzată. 

Problema 

identificată şi 
necesitatea 
intervenţiei 

În ceea ce privește accesul la reţelele de distribuţie a apei şi de canalizare, acesta rămâne redus (conform INS, numai 13,6% dintre localitățile rurale fiind conectate la reţeaua de alimentare cu apă potabilă la nivelul anului 2012).  
Chiar dacă în ultimii ani infrastructura de bază în zonele rurale (drumuri, alimentare cu apă şi infrastructura de canalizare) a fost susținută din fonduri naționale și europene, este încă subdezvoltată împiedicând creșterea economică şi ocuparea forței de muncă. În urma nevoilor identificate, pentru noua perioadă de programare se are în vedere extinderea reţelelor de alimentare cu apă şi de canalizare/tratare a apei reziduale și a rețelei de drumuri de interes local, întrucât acestea, împreună, pot contribui la eforturile comune de asigurare a unei dezvoltări durabile în comunităţile rurale.  Comuna Păunești face pașii necesari pentru a asigura cetăţenilor infrastructura fizică de bază necesară în vederea creșterii economice şi ocupării forţei de muncă. 

Modalitatea de 
rezolvare a 
problemelor 

Proiectul de faţă propune modernizarea și extinderea reţelelor de apă şi canalizare la toate gospodăriile care nu beneficiază în prezent de aceste reţele 
tehnico-edilitare. 

Grupuri ţintă 

▪ Populaţia comunei Păunești; 
▪ Mediul de afaceri din comună; 
▪ Potenţialii investitori; 
▪ Instituțiile publice din comună. 

Activităţi principale 

Activitatea 1: Organizarea şi derularea procedurilor de achiziţie publică pentru servicii de consultanţă pentru întocmirea si elaborarea cererii de finanţare; 
Activitatea 2: Organizarea şi derularea procedurilor de achiziţie publică pentru 
servicii de elaborare a documentaţiilor tehnice;  
Activitatea 3: Întocmirea documentaţiilor tehnice;  
Activitatea 4: Obţinerea avizelor şi autorizaţiilor;  
Activitatea 5: Depunerea dosarului Cererii de Finanţare;  
Activitatea 6: Semnarea contractului de finanţare;  
Activitatea 7: Contractare servicii de management al proiectului;  

Activitatea 8: Constituirea Echipei de implementare a proiectului şi demararea 
proiectului;  
Activitatea 9: Achiziţie publică de lucrări şi servicii (dirigenţie de şantier, audit şi publicitate);  
Activitatea 10: Execuţia lucrărilor;  
Activitatea 11: Recepţia lucrărilor;  
Activitatea 12: Dirigenţia de şantier;  
Activitatea 13: Asistența tehnică;  
Activitatea 14: Vizibilitate proiectului şi diseminarea rezultatelor;  
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Activitatea 15: Monitorizare, audit şi raportare. 
Rezultate aşteptate 

Modernizarea și extinderea rețelei de apă și canalizare în satele Păunești, și Viișoara. 
Buget estimat 2.500.000 euro 

Surse de finanţare 

PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ  PROGRAMUL NAȚIONAL DEZVOLTARE LOCALĂ COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII 
BUGETUL LOCAL Alte surse de finanțare identificabile 

Posibili parteneri Consiliul Județean Vrancea 

Perioada de 
implementare 

2021-2024 

Sustenabilitate 

Din cauza implicațiilor financiare foarte mari, ce pot duce la o incapacitate financiară din partea comunei Păunești, implementarea acestui proiect se va face etapizat, prin delimitarea unor zone de intervenție și prioritizarea acestora. 
În acest fel, se permite rezolvarea în totalitate a problemelor de infrastructură, fără a se ajunge la imposibilitatea de a susține financiar investițiile. Având în vedere impactul favorabil evident asupra activității economice, se așteaptă ca crearea acestei infrastructuri să rezolve o parte din problemele mediului de afaceri local, ceea ce va avea un impact pozitiv și asupra sumelor colectate la bugetul local, aducând două noi servicii publice la dispoziția cetățenilor contra unei sume ce va fi stabilită prin ședință de Consiliu local și fundamentată la nivelul socio economic al comunei Păunești. 

Coerenţa cu 
politicile 
europene, 

naţionale, 
regionale 

Politica Europeană de Coeziune  O Europă mai verde - Obiectivul Prioritar 3. Schimbări climatice, riscuri și apă: 
- promovarea gestionării sustenabile a apei O Europă mai socială - Obiectivul Prioritar 4. Sănătate: 
- îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate, durabile și accesibile de protecție socială, îmbunătățirea accesibilității, a eficacității și a rezilienței sistemelor de asistență medicală 
 
Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a Românei 2030 trasează principalele obiective și ținte ale dezvoltării durabile astfel încât, la orizontul de timp 2030, România să fie „o țară membră a unei Uniunii Europe puternice, în 
care decalajele dintre țări vor fi reduse, iar cetățenii vor trăi într-o țară în care 

statul deservește nevoile fiecărui cetățean într-un mod echitabil, eficient și cu 
preocupări crescute și constante pentru un mediu curat”  Obiectivul 6. Apă curată și sanitație Ținte 2030:  

▪ Conectarea gospodăriilor din zonele urbane și rurale la rețeaua de apă potabilă și canalizare în proporție de cel puțin 90%  
▪ Creșterea accesului la apă pentru grupurile vulnerabile și cele 

marginalizate  
▪ Îmbunătățirea calității apei, realizarea accesului la condiții sanitare și de igienă adecvate, creșterea substanțială a eficienței utilizării apei în 

toate sectoarele 

Coerenţa cu 
strategia de 
dezvoltare locală 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea şi consolidarea accesibilităţii la infrastructura de bază 
Obiectiv specific 2.2: Îmbunătățirea infrastructurii de utilități publice Măsura 2.2.1 Îmbunătăţirea calităţii infrastructurii tehnico-edilitare şi creşterea gradului de acces şi conectare la aceasta 
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Documente 
necesare 

Cerere de finanţare; 
Studiu de fezabilitate/ Proiect Tehnic/ D.T.A.C. D.T.O.E., D.A.L.I;  
Avize; Certificat de urbanism/ Autorizaţie de construire; 
Studiu geotehnic, Studiu topografic, Studiu hidrotehnic; 
Studiu privind impactul asupra mediului. 
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3. Înființarea rețelei de alimentare cu gaze naturale în satele comunei Păunești 

Scopul proiectului 
Reducerea decalajului de dezvoltare dintre mediul rural şi cel urban prin crearea şi modernizarea infrastructurii fizice de bază. 

Obiective specifice 

1. Creşterea gradului de acoperire a populaţiei cu servicii de alimentare cu gaze naturale în satele comunei Păunești. 
2. Asigurarea furnizării de gaze naturale, corespunzătoare din punct de 

vedere al standardelor UE. 
3. Stabilirea structurilor locale eficiente pentru managementul serviciilor de 

alimentare cu gaze naturale. 

Problema 

identificată şi 
necesitatea 

intervenţiei 

Chiar dacă în ultimii ani infrastructura de bază în zonele rurale (drumuri, alimentare cu apă, infrastructura de canalizare și alimentare cu gaze naturale) a fost susținută din fonduri naționale și europene, este încă subdezvoltată împiedicând creșterea economică şi ocuparea forței de muncă. În urma nevoilor identificate, pentru noua perioadă de programare se are în vedere înființarea sau, după caz, îmbunătăţirea/extinderea reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare/tratare a apei reziduale și de alimentare cu gaze naturale și a rețelei de drumuri de interes local, întrucât acestea, împreună, pot contribui la eforturile comune de asigurare a unei dezvoltări durabile în comunităţile rurale.  Comuna Păunești face pașii necesari asigurării cetăţenilor infrastructura fizică de bază necesară pentru creșterea economică şi ocuparea forţei de muncă. 
Modalitatea de 

rezolvare a 
problemelor 

Proiectul de faţă propune înființarea rețelei de alimentare cu gaze naturale în satele Păunești și Viișoara. 
Grupuri ţintă 

▪ Populaţia comunei Păunești; 
▪ Mediul de afaceri din comună; 
▪ Potenţialii investitori; 
▪ Instituțiile publice din comună. 

Activităţi principale 

Activitatea 1: Organizarea şi derularea procedurilor de achiziţie publică pentru servicii de consultanţă pentru întocmirea si elaborarea cererii de finanţare; 
Activitatea 2: Organizarea şi derularea procedurilor de achiziţie publică pentru 
servicii de elaborare a documentaţiilor tehnice;  
Activitatea 3: Întocmirea documentaţiilor tehnice; 
Activitatea 4: Obţinerea avizelor şi autorizaţiilor;  
Activitatea 5: Depunerea dosarului Cererii de Finanţare;  
Activitatea 6: Semnarea contractului de finanţare;  
Activitatea 7: Contractare servicii de management al proiectului;  
Activitatea 8: Constituirea Echipei de implementare a proiectului şi demararea 
proiectului;  
Activitatea 9: Achiziţie publică de lucrări şi servicii (dirigenţie de şantier, audit şi publicitate)  
Activitatea 10: Execuţia lucrărilor;  
Activitatea 11: Recepţia lucrărilor;  
Activitatea 12: Dirigenţia de şantier;  
Activitatea 13: Asistența tehnică;  
Activitatea 14: Vizibilitate proiectului şi diseminarea rezultatelor;  
Activitatea 15: Monitorizare, audit şi raportare. 

Rezultate aşteptate Înființarea rețelei de alimentare cu gaze naturale în satele Păunești și Viișoara. 
Buget estimat 3.000.000 euro 

Surse de finanţare 
PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ  PROGRAMUL NAȚIONAL DEZVOLTARE LOCALĂ COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII 
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PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURĂ MARE 

BUGETUL LOCAL Alte surse de finanțare identificabile 

Posibili parteneri Consiliul Județean Vrancea 

Perioada de 
implementare 

2021-2024 

Sustenabilitate 

Din cauza implicațiilor financiare foarte mari, ce pot duce la o incapacitate financiară din partea comunei Păunești, implementarea acestui proiect se va 
face etapizat, prin delimitarea unor zone de intervenție și prioritizarea acestora. În acest fel, se permite rezolvarea în totalitate a problemelor de infrastructură, fără a se ajunge la imposibilitatea de a susține financiar investițiile. 
Având în vedere impactul favorabil evident asupra activității economice, se așteaptă ca crearea acestei infrastructuri să rezolve o parte din problemele mediului de afaceri local, ceea ce va avea un impact pozitiv și asupra sumelor 
colectate la bugetului local. 

Coerenţa cu 
politicile 
europene, 
naţionale, 
regionale 

Politica Europeană de Coeziune  O Europă mai verde - Obiectivul Prioritar 2. Energie: 

- promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră O Europă mai socială - Obiectivul Prioritar 2. Biodiversitate, Aer, Situri 
contaminate: 
- îmbunătățirea protecției naturii și a biodiversității, a infrastructurii verzi în special în mediul urban și reducerea poluării 
 
Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a Românei 2030 trasează principalele obiective și ținte ale dezvoltării durabile astfel încât, la orizontul de timp 2030, România să fie „o țară membră a unei Uniunii Europe puternice, în 
care decalajele dintre țări vor fi reduse, iar cetățenii vor trăi într-o țară în care 

statul deservește nevoile fiecărui cetățean într-un mod echitabil, eficient și cu 
preocupări crescute și constante pentru un mediu curat”  
Obiectivul 7. 7. Energie curată și la prețuri accesibile Ținte 2030:  

▪ Extinderea rețelelor de transport și distribuție energie electrică și gaze 
naturale 

▪ Creșterea ponderii resurselor de energie regenerabilă în sectorul 
transporturi 

▪ Decuplarea creșterii economice de procesul de epuizare a resurselor și 
degradare a mediului 

Coerenţa cu 
strategia de 
dezvoltare locală 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea şi consolidarea accesibilităţii la infrastructura de bază Obiectiv specific 2.2: Îmbunătățirea infrastructurii de utilități publice Măsura 2.2.1 Îmbunătăţirea calităţii infrastructurii tehnico-edilitare şi creşterea gradului de acces şi conectare la aceasta 

Documente 
necesare 

Cerere de finanţare; 
Studiu de fezabilitate/ Proiect Tehnic/ D.T.A.C. D.T.O.E., D.A.L.I;  
Avize; Certificat de urbanism/ Autorizaţie de construire; 
Studiu geotehnic, Studiu topografic, Studiu hidrotehnic; 
Studiu privind impactul asupra mediului. 
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4. Modernizarea și dotarea căminelor culturale din comuna Păunești 

Scopul proiectului 
Reducerea decalajului care se creează între mediul rural şi cel urban prin șubrezirea necesarului cultural creat de disparităţile culturale evidente dintre cele două medii de dezvoltare socială. 

Obiective specifice 

1. Îmbunătăţirea condiţiilor de desfăşurare a activităţilor culturale; 
2. Oferirea de produse şi servicii culturale diverse pentru satisfacerea nevoilor culturale comunitare, în scopul creşterii gradului de acces şi de participare a cetăţenilor la viaţa culturală; 
3. Conservarea, protejarea, transmiterea, promovarea şi punerea în valoare a culturii tradiţionale şi a patrimoniului cultural imaterial; 
4. Educaţia permanentă şi formarea profesională continuă de interes comunitar în afara sistemelor formale de educaţie; 
5. Crearea evenimentelor culturale cu rol educativ şi/sau de divertisment: festivaluri, concursuri, târguri, seminarii şi altele 

asemenea; 
6. Susţinerea expoziţiilor temporare sau permanente, elaborării de monografii, susţinerea editării de cărţi şi publicaţii de interes local, cu 

caracter cultural sau tehnico-ştiinţific; 
7. Promovarea turismului cultural de interes local; 
8. Conservarea şi punerea în valoare a meşteşugurilor, obiceiurilor şi tradiţiilor; 
9. Organizarea de cursuri de educaţie civică, de educaţie permanentă şi formare profesională continuă. 

Problema 
identificată şi 
necesitatea 

intervenţiei 

Activitatea culturală a comunei Păunești este susținută și de cele două cămine culturale din cadrul comunei (unul localizat în satul Păunești, celălalt în satul Viișoara). De-a lungul timpului, autoritățile publice locale au depus eforturi în vederea dezvoltării și modernizării infrastructurii culturale, astfel,  ambele cămine culturale au fost reabilitate cu puținele fonduri ce au putut fi alocate de la bugetul local. Ambele cămine culturale necesită modernizări și reabilitări. De asemenea, este necesar a se achiziționa și dotări pentru buna desfășurare a activităților din cadrul acestora. 
Modalitatea de 
rezolvare a 

problemelor 

Proiectul propune modernizarea și dotarea celor două cămine culturale din comuna Păunești. Prin implementarea proiectului se dorește îmbunătăţirea condiţiilor de desfăşurare a activităţilor culturale. 
Grupuri ţintă 

▪ Populaţia din satul Păunești; 
▪ Populaţia comunei Păunești; 
▪ Unităţile economice care activează în comuna Păunești; 
▪ Instituţiile publice din  comuna Păunești; 
▪ Potenţialii investitori; 
▪ Potenţialii turişti; 
▪ Persoanele instruite corespunzător în vederea operaționalizării 

proiectului. 

Activităţi principale 

Activitatea 1: Organizarea şi derularea procedurilor de achiziţie publică pentru servicii de consultanţă pentru întocmirea si elaborarea cererii de finanţare; 
Activitatea 2: Organizarea şi derularea procedurilor de achiziţie publică pentru 
servicii de elaborare a documentaţiilor tehnice;  
Activitatea 3: Întocmirea documentaţiilor tehnice;  
Activitatea 4: Obţinerea avizelor şi autorizaţiilor;  
Activitatea 5: Depunerea Cererii de Finanţare;  
Activitatea 6: Semnarea contractului de finanţare;  
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Activitatea 7: Contractare servicii de management al proiectului;  

Activitatea 8: Constituirea Echipei de implementare a proiectului şi demararea 
proiectului  
Activitatea 9: Achiziţie publică de lucrări şi servicii (dirigenţie de şantier, audit şi publicitate);  
Activitatea 10: Execuţia lucrărilor;  
Activitatea 11: Achiziţia dotărilor; 
Activitatea 12: Recepţia lucrărilor;  
Activitatea 13: Dirigenţia de şantier;  
Activitatea 14: Asistenta tehnică;  
Activitatea 15: Vizibilitate proiectului şi diseminarea rezultatelor;  
Activitatea 16: Monitorizare, audit şi raportare. 

Rezultate aşteptate 

▪ Creșterea gradului de acces la programele de educaţie culturală; 
▪ Creșterea gradului de acces şi de participare a cetăţenilor la viaţa culturală; 
▪ Crearea de evenimente culturale cu rol educativ şi/sau de divertisment: festivaluri, concursuri, târguri, seminarii şi altele asemenea; 
▪ Îmbunătăţirea condiţiilor de desfăşurare a activităţilor culturale prin 

dotarea corespunzătoare; 
▪ Conservarea şi punerea în valoare a meşteşugurilor, obiceiurilor şi tradiţiilor. 

Buget estimat 500.000 euro / proiect 

Surse de finanţare 

PROGRAMUL NAȚIONAL DEZVOLTARE RURALĂ  PROGRAMUL NAȚIONAL DEZVOLTARE LOCALĂ  COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII 
BUGETUL LOCAL 
Fonduri guvernamentale Alte surse de finanțare identificabile 

Posibili parteneri Consiliul Județean Vrancea 

Perioada de 
implementare 

2021-2024 

Sustenabilitate Cheltuielile de întreţinere vor fi efectuate din bugetul local. 
Coerenţa cu 
politicile 
europene, 

naţionale, 
regionale 

Politica Europeană de Coeziune  O Europă mai apropiată de cetățenii săi - Obiectivul Prioritar 5. Turism, patrimoniu, cultură, securitate urbană: 
- promovarea dezvoltării integrate în domeniul social, economic și al mediului, a patrimoniului cultural și a securității în zonele urbane 
 
Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a Românei 2030 trasează 
principalele obiective și ținte ale dezvoltării durabile astfel încât, la orizontul de timp 2030, România să fie „o țară membră a unei Uniunii Europe puternice, în 
care decalajele dintre țări vor fi reduse, iar cetățenii vor trăi într-o țară în care 
statul deservește nevoile fiecărui cetățean într-un mod echitabil, eficient și cu 
preocupări crescute și constante pentru un mediu curat”  Obiectivul 4. Educație de calitate 

Coerenţa cu 
strategia de 

dezvoltare locală 

Prioritatea 3 - Creșterea calității serviciilor publice locale 
Obiectiv specific 3.1: Dezvoltarea infrastructurii educaționale și culturale Măsura 3.1.2 Sprijinirea şi dezvoltarea infrastructurii în care îşi desfăşoară activitatea instituţiile culturale 

Documente 
necesare 

Cerere de finanţare; 
Studiu de fezabilitate/ Proiect Tehnic/ D.T.A.C. D.T.O.E., D.A.L.I;  
Avize; 
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Certificat de urbanism/ Autorizaţie de construire; 
Studiu geotehnic, Studiu topografic, Studiu hidrotehnic; 
Studiu privind impactul asupra mediului. 
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5. Amplasare spații de joacă pentru copii în comuna Păunești 

Scopul proiectului 
Dezvoltarea infrastructurii rurale de bază respectiv creşterea suprafeţelor verzi amenajate la nivelul comunei Păunești, prin construirea şi modernizarea aliniamentelor stradale verzi şi parcurilor pentru locuitorii comunei Păunești. 

Obiective specifice 

1. Crearea structurii fizice de bază şi evitarea excluziunii sociale prin amplasarea de spaţii de joacă pentru copii în spaţiul administrativ al comunei Păunești; 
2. Oferirea de facilități de recreere şi dezvoltare socială. 

Problema 
identificată şi 
necesitatea 

intervenţiei 

În comuna Păunești există puține spații de joacă special amenajate pentru copii.  În lipsa acestora se crează disparităţi de dezvoltare pshihologică a indiviziilor. 
Modalitatea de 
rezolvare a 

problemelor 

Amenajarea de spaţii de joacă pe domeniul public al comunei Păunești în satele 
componente ale acesteia. 

Grupuri ţintă 

▪ Copiii din comuna Păunești; 
▪ Populaţia comunei Păunești; 
▪ Unităţile economice care activează în comuna Păunești; 
▪ Instituţiile publice din comuna Păunești; 
▪ Potenţialii investitori; 
▪ Potenţialii turişti. 

Activităţi principale 

Activitatea 1: Organizarea şi derularea procedurilor de achiziţie publică pentru servicii de consultanţă pentru întocmirea şi elaborarea cererii de finanţare; 
Activitatea 2: Organizarea şi derularea procedurilor de achiziţie publică pentru 
servicii de elaborare a documentaţiilor tehnice;  
Activitatea 3: Întocmirea documentaţiilor tehnice;  
Activitatea 4: Obţinerea avizelor şi autorizaţiilor;  
Activitatea 5: Depunerea Cererii de Finanţare;  
Activitatea 6: Semnarea contractului de finanţare;  
Activitatea 7: Contractare servicii de management al proiectului;  

Activitatea 8: Constituirea Echipei de implementare a proiectului şi demararea 
proiectului  
Activitatea 9: Achiziţie publică de lucrări şi servicii (dirigenţie de şantier, audit şi publicitate);  
Activitatea 10: Achiziţia echipamentelor; 
Activitatea 11: Execuţia lucrărilor;  
Activitatea 12: Recepţia lucrărilor;  
Activitatea 13: Dirigenţia de şantier;  
Activitatea 14: Asistență tehnică;  
Activitatea 15: Vizibilitate proiectului şi diseminarea rezultatelor;  
Activitatea 16: Monitorizare, audit şi raportare 

Rezultate aşteptate Spații de joacă în satele comunei Păunești. 
Buget estimat 200.000 euro 

Surse de finanţare 

PROGRAMUL NAȚIONAL DEZVOLTARE LOCALĂ PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ  PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII 
BUGETUL LOCAL Alte surse de finanțare identificabile 

Posibili parteneri ▪ Consiliul Județean Vrancea; 
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▪ Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice; 
▪ Compania Naţională de Investiţii. 

Perioada de 
implementare 

2025-2027 

Sustenabilitate 

Investiţia va ajuta la atragerea populaţiei de la oraşe către sate prin reglarea disparităţilor de dezvoltare între cele două medii şi va conduce la creşterea economică durabilă a comunei. Va ajuta de asemenea la dezvoltarea socială care are ca principală formă de stimulare a învăţării în stadiul incipient de viaţă, 
joaca. 

Coerenţa cu 
politicile 
europene, 

naţionale, 
regionale 

Politica Europeană de Coeziune  O Europă mai socială - Obiectivul Prioritar 4. Incluziune Socială: 
- îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate, durabile și accesibile de protecție socială, îmbunătățirea accesibilității, a eficacității și a rezilienței sistemelor de asistență medicală 

- promovarea integrării sociale a persoanelor aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială O Europă mai apropiată de cetățenii săi - Obiectivul Prioritar 5. Dezvoltarea teritorială integrată: 
-  promovarea dezvoltării integrate în domeniul social, economic și al mediului, a patrimoniului cultural și a securității, inclusiv în zonele rurale și de coastă și inclusiv prin dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității 
 
Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a Românei 2030 trasează principalele obiective și ținte ale dezvoltării durabile astfel încât, la orizontul de timp 2030, România să fie „o țară membră a unei Uniunii Europe puternice, în 
care decalajele dintre țări vor fi reduse, iar cetățenii vor trăi într-o țară în care 
statul deservește nevoile fiecărui cetățean într-un mod echitabil, eficient și cu 
preocupări crescute și constante pentru un mediu curat”  Obiectivul 10. Inegalități reduse Ținte 2030:  

▪ Apropierea României de nivelul UE în ceea ce privește indicatorii dezvoltării durabile 
▪ Reducerea discriminării 
▪ Reducerea progresivă a inegalităților, în special a proporției grupurilor 

dezavantajate 
 
Strategia de Dezvoltare Regională Sud-Est 2021-2027 

Obiectiv specific: Îmbunătățirea accesului la servicii de calitate și favorabile incluziunii în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin 
dezvoltarea infrastructurii Axa prioritară 5 – O regiune educată  

Coerenţa cu 
strategia de 
dezvoltare locală 

Prioritatea 3 - Creșterea calității serviciilor publice locale Obiectiv specific 3.3: Sporirea atractivității generale a comunei și dezvoltarea 
serviciilor publice locale Măsura 3.3.1 Dezvoltarea și diversificarea infrastructurii recreative şi de 
petrecere a timpului liber 

Documente 
necesare 

Cerere de finanţare; 
Studiu de fezabilitate/ Proiect Tehnic/ D.T.A.C. D.T.O.E., D.A.L.I;  Avize; Certificat de urbanism/ Autorizaţie de construire; 
Studiu geotehnic, Studiu topografic, Studiu hidrotehnic; Studiu privind impactul 

asupra mediului. 
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6. Construire sală de sport în comuna Păunești 

Scopul proiectului 
Dezvoltarea infrastructurii rurale de bază respectiv creşterea suprafeţelor verzi amenajate la nivelul comunei Păunești, prin construirea unei săli de sport 
pentru locuitorii comunei. 

Obiective specifice 

1. Creşterea nivelului de educaţie, de socializare şi a stării de sănătate a tuturor cetăţenilor (copii, tineri, adulţi, vârstnici şi persoane cu handicap) prin practicarea exerciţiilor fizice şi sportului în cadrul activităţilor de educaţie fizică şi sport; 
2. Revigorarea activităţilor sportive şi în special a jocului de fotbal; 
3. Dezvoltarea activităţilor sportive în mediul rural în corelaţie cu programele naţionale de dezvoltare rurală; 
4. Oferirea de facilități de recreere şi dezvoltare socială. 

Problema 

identificată şi 
necesitatea 
intervenţiei 

Deşi alcătuiesc un grup social şi cultural dinamic, tinerii s-au îndepărtat în ultimii ani de viaţa publică, din cauza statutului lor social fragil şi a discrepanţei apărute între obiectivele de politică publică şi rezultatele aplicării acestora. Astfel, pentru a facilita tranziţia tinerilor într-o societate aflată într-o permanentă schimbare şi pentru a realiza un echilibru între generaţii, este necesară corelarea şi armonizarea programelor prin aplicarea unor politici publice cu impact social şi educaţional în rândul tinerilor. Sălile de sport sunt destinate și desfăşurării de competiţii oficiale, la nivel local, organizate de federaţiile sportive naţionale de profil. În acest scop este nevoie ca dimensiunile şi suprafeţele construcțiilor realizate să fie cele recomandate de regulamentele federaţiilor sportive naţionale. 
Modalitatea de 
rezolvare a 

problemelor 

Investiția va cuprinde o sală de sport dotată cu echipamente specifice, cu teren de sport, vestiare, grupuri sanitare și spaţiu administrativ în comuna Păunești. 
Grupuri ţintă 

▪ Tinerii din comuna Păunești; 
▪ Populaţia comunei Păunești; 
▪ Unităţile economice care activează în comuna Păunești; 
▪ Instituţiile publice din comuna Păunești; 
▪ Potenţialii investitori; 
▪ Potenţialii turişti. 

Activităţi 
principale 

Activitatea 1: Organizarea şi derularea procedurilor de achiziţie publică pentru servicii de consultanţă pentru întocmirea şi elaborarea cererii de finanţare; 
Activitatea 2: Organizarea şi derularea procedurilor de achiziţie publică pentru servicii de elaborare a documentaţiilor tehnice;  
Activitatea 3: Întocmirea documentaţiilor tehnice;  
Activitatea 4: Obţinerea avizelor şi autorizaţiilor;  
Activitatea 5: Depunerea Cererii de Finanţare;  
Activitatea 6: Semnarea contractului de finanţare;  
Activitatea 7: Contractare servicii de management al proiectului;  

Activitatea 8: Constituirea Echipei de implementare a proiectului şi demararea 
proiectului  
Activitatea 9: Achiziţie publică de lucrări şi servicii (dirigenţie de şantier, audit şi publicitate);  
Activitatea 10: Achiziţia echipamentelor; 
Activitatea 11: Execuţia lucrărilor;  
Activitatea 12: Recepţia lucrărilor;  
Activitatea 13: Dirigenţia de şantier;  
Activitatea 14: Asistență tehnică;  
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Activitatea 15: Vizibilitate proiectului şi diseminarea rezultatelor;  
Activitatea 16: Monitorizare, audit şi raportare 

Rezultate aşteptate 

▪ Sală de sport dotată cu echipamente specifice; 
▪ Teren de sport; 

▪ Vestiare;  
▪ Grupuri sanitare;  
▪ Spaţiu administrativ. 

Buget estimat 300.000 euro 

Surse de finanţare 

PROGRAMUL NAȚIONAL DEZVOLTARE LOCALĂ PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII 

BUGETUL LOCAL Alte surse de finanțare identificabile 

Posibili parteneri 

▪ Consiliul Județean Vrancea; 
▪ ONG-uri; 
▪ Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice; 
▪ Compania Naţională de Investiţii. 

Perioada de 
implementare 

2021-2024 

Sustenabilitate 
Investiția va fi întreţinută prin fonduri alocate de la bugetul local şi prin 
programe oferite de Ministerul Tineretului si Sportului. 

Coerenţa cu 
politicile 

europene, 
naţionale, 
regionale 

Politica Europeană de Coeziune  O Europă mai socială - Obiectivul Prioritar 4. Incluziune Socială: 
- îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate, durabile și accesibile de protecție socială, îmbunătățirea accesibilității, a eficacității și a rezilienței sistemelor de asistență medicală 
- promovarea integrării sociale a persoanelor aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială O Europă mai apropiată de cetățenii săi - Obiectivul Prioritar 5. Dezvoltarea teritorială integrată: 
-  promovarea dezvoltării integrate în domeniul social, economic și al mediului, a patrimoniului cultural și a securității, inclusiv în zonele rurale și de coastă și inclusiv prin dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității 
 
Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a Românei 2030 trasează principalele obiective și ținte ale dezvoltării durabile astfel încât, la orizontul de timp 2030, România să fie „o țară membră a unei Uniunii Europe puternice, în 

care decalajele dintre țări vor fi reduse, iar cetățenii vor trăi într-o țară în care 
statul deservește nevoile fiecărui cetățean într-un mod echitabil, eficient și cu 
preocupări crescute și constante pentru un mediu curat”  
Obiectivul 10. Inegalități reduse Ținte 2030:  

▪ Apropierea României de nivelul UE în ceea ce privește indicatorii dezvoltării durabile 

▪ Reducerea discriminării 
▪ Reducerea progresivă a inegalităților, în special a proporției grupurilor 

dezavantajate 
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Strategia de Dezvoltare Regională Sud-Est 2021-2027 Obiectiv specific: Îmbunătățirea accesului la servicii de calitate și favorabile incluziunii în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin 
dezvoltarea infrastructurii Axa prioritară 5 – O regiune educată 

Coerenţa cu 
strategia de 
dezvoltare locală 

Prioritatea 3 - Creșterea calității serviciilor publice locale Obiectiv specific 3.3: Sporirea atractivității generale a comunei și dezvoltarea 
serviciilor publice locale Măsura 3.3.1 Dezvoltarea și diversificarea infrastructurii recreative şi de 
petrecere a timpului liber 

Documente 
necesare 

Cerere de finanţare; 
Studiu de fezabilitate/ Proiect Tehnic/ D.T.A.C. D.T.O.E., D.A.L.I;  

Avize; Certificat de urbanism/ Autorizaţie de construire; 
Studiu geotehnic, Studiu topografic, Studiu hidrotehnic; 

Studiu privind impactul asupra mediului. 
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7. Construire teren de sport multifuncțional în comuna Păunești 

Scopul proiectului 

Dezvoltarea infrastructurii rurale de bază respectiv creşterea suprafeţelor verzi amenajate la nivelul comunei Păunești, prin construirea unui teren de sport multifuncțional pentru locuitorii comunei. 
Obiective specifice 

1. Creşterea nivelului de educaţie, de socializare şi a stării de sănătate a tuturor cetăţenilor (copii, tineri, adulţi, vârstnici şi persoane cu handicap) prin practicarea exerciţiilor fizice şi sportului în cadrul activităţilor de educaţie fizică şi sport; 
2. Revigorarea activităţilor sportive şi în special a jocului de fotbal; 
3. Dezvoltarea activităţilor sportive în mediul rural în corelaţie cu programele naţionale de dezvoltare rurală; 
4. Oferirea de facilități de recreere şi dezvoltare socială. 

Problema 
identificată şi 
necesitatea 
intervenţiei 

Deşi alcătuiesc un grup social şi cultural dinamic, tinerii s-au îndepărtat în ultimii ani de viaţa publică, din cauza statutului lor social fragil şi a discrepanţei apărute între obiectivele de politică publică şi rezultatele aplicării acestora. Astfel, pentru a facilita tranziţia tinerilor într-o societate aflată într-o permanentă schimbare şi pentru a realiza un echilibru între generaţii, este necesară corelarea şi armonizarea programelor prin aplicarea unor politici publice cu impact social şi educaţional în rândul tinerilor. Terenurile de sport sunt destinate și desfăşurării de competiţii oficiale, la nivel local, organizate de federaţiile sportive naţionale de profil. În acest scop este nevoie ca dimensiunile şi suprafeţele construcțiilor realizate să fie cele recomandate de regulamentele federaţiilor sportive naţionale. 
Modalitatea de 
rezolvare a 

problemelor 

Construcţia unui teren de sport multifuncțional care cuprinde teren de fotbal cu pistă de atletism, o pistă de săritură în lungime 1 teren de tenis de câmp, 1 teren 
de baschet, vestiare, grup sanitar, tribune, spaţiu administrativ şi împrejmuire în comuna Păunești. 

Grupuri ţintă 

▪ Tinerii din comuna Păunești; 
▪ Populaţia comunei Păunești; 
▪ Unităţile economice care activează în comuna Păunești; 
▪ Instituţiile publice din comuna Păunești; 
▪ Potenţialii investitori; 
▪ Potenţialii turişti. 

Activităţi 
principale 

Activitatea 1: Organizarea şi derularea procedurilor de achiziţie publică pentru servicii de consultanţă pentru întocmirea şi elaborarea cererii de finanţare; 
Activitatea 2: Organizarea şi derularea procedurilor de achiziţie publică pentru servicii de elaborare a documentaţiilor tehnice;  
Activitatea 3: Întocmirea documentaţiilor tehnice;  
Activitatea 4: Obţinerea avizelor şi autorizaţiilor;  
Activitatea 5: Depunerea Cererii de Finanţare;  
Activitatea 6: Semnarea contractului de finanţare;  
Activitatea 7: Contractare servicii de management al proiectului;  

Activitatea 8: Constituirea Echipei de implementare a proiectului şi demararea 
proiectului  
Activitatea 9: Achiziţie publică de lucrări şi servicii (dirigenţie de şantier, audit şi publicitate);  
Activitatea 10: Achiziţia echipamentelor; 
Activitatea 11: Execuţia lucrărilor;  
Activitatea 12: Recepţia lucrărilor;  
Activitatea 13: Dirigenţia de şantier;  
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Activitatea 14: Asistență tehnică;  
Activitatea 15: Vizibilitate proiectului şi diseminarea rezultatelor;  
Activitatea 16: Monitorizare, audit şi raportare 

Rezultate aşteptate 

▪ Teren de fotbal; 

▪ Pistă de atletism;  
▪ Pistă de saritură în lungime;  
▪ Vestiar;  

▪ Tribune; 
▪ Grup sanitar;  
▪ 1 teren tenis de câmp;  

▪ 1 teren baschet;  
▪ Împrejmuire; 

▪ Spaţiu administrativ 

Buget estimat 400.000 euro 

Surse de finanţare 

PROGRAMUL NAȚIONAL DEZVOLTARE LOCALĂ PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII 

BUGETUL LOCAL Alte surse de finanțare identificabile 

Posibili parteneri 

▪ Consiliul Județean Vrancea; 
▪ ONG-uri; 
▪ Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice; 
▪ Compania Naţională de Investiţii. 

Perioada de 
implementare 

2021-2024 

Sustenabilitate 
Investiția va fi întreţinută prin fonduri alocate de la bugetul local şi prin 
programe oferite de Ministerul Tineretului si Sportului. 

Coerenţa cu 
politicile 
europene, 
naţionale, 
regionale 

Politica Europeană de Coeziune  O Europă mai socială - Obiectivul Prioritar 4. Incluziune Socială: 
- îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate, durabile și accesibile de protecție socială, îmbunătățirea accesibilității, a eficacității și a rezilienței sistemelor de asistență medicală 

- promovarea integrării sociale a persoanelor aflate în risc de sărăcie sau 
excluziune socială O Europă mai apropiată de cetățenii săi - Obiectivul Prioritar 5. Dezvoltarea teritorială integrată: 
-  promovarea dezvoltării integrate în domeniul social, economic și al mediului, a patrimoniului cultural și a securității, inclusiv în zonele rurale și de coastă și inclusiv prin dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității 
 
Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a Românei 2030 trasează principalele obiective și ținte ale dezvoltării durabile astfel încât, la orizontul de 
timp 2030, România să fie „o țară membră a unei Uniunii Europe puternice, în 
care decalajele dintre țări vor fi reduse, iar cetățenii vor trăi într-o țară în care 
statul deservește nevoile fiecărui cetățean într-un mod echitabil, eficient și cu 
preocupări crescute și constante pentru un mediu curat”  Obiectivul 10. Inegalități reduse Ținte 2030:  

▪ Apropierea României de nivelul UE în ceea ce privește indicatorii dezvoltării durabile 
▪ Reducerea discriminării 
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▪ Reducerea progresivă a inegalităților, în special a proporției grupurilor 
dezavantajate 

 
Strategia de Dezvoltare Regională Sud-Est 2021-2027 Obiectiv specific: Îmbunătățirea accesului la servicii de calitate și favorabile incluziunii în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin 
dezvoltarea infrastructurii Axa prioritară 5 – O regiune educată 

Coerenţa cu 
strategia de 
dezvoltare locală 

Prioritatea 3 - Creșterea calității serviciilor publice locale Obiectiv specific 3.3: Sporirea atractivității generale a comunei și dezvoltarea 
serviciilor publice locale Măsura 3.3.1 Dezvoltarea și diversificarea infrastructurii recreative şi de 
petrecere a timpului liber 

Documente 
necesare 

Cerere de finanţare; 
Studiu de fezabilitate/ Proiect Tehnic/ D.T.A.C. D.T.O.E., D.A.L.I;  

Avize; Certificat de urbanism/ Autorizaţie de construire; 
Studiu geotehnic, Studiu topografic, Studiu hidrotehnic; 

Studiu privind impactul asupra mediului. 
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8. Construire şi modernizare arhitecturală şi peisagistică a spaţiilor verzi stradale şi 
parcurilor din comuna Păunești 

Scopul proiectului 

Dezvoltarea infrastructurii rurale de bază respectiv creşterea suprafeţelor verzi 
amenajate la nivelul comunei Păunești, prin construirea şi modernizarea aliniamentelor stradale verzi şi parcurilor pentru locuitorii comunei Păunești. Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei prin dezvoltarea infrastructurii de 
petrecere a timpului liber la nivel local. 

Obiective specifice 

1. Construirea aliniamentelor stradale verzi;  

2. Dezvoltarea barierelor verzi împotriva poluării generate de traficul 
rutier; 

3. Dotarea şi utilarea aliniamentelor stradale verzi; 
4. Construirea şi dotarea cu mobilier stradal; 
5. Diversificarea posibilităţilor de petrecere a timpului liber, atât pentru populaţia locală, cât şi pentru turişti. 

Problema 
identificată şi 
necesitatea 

intervenţiei 

În comuna Păunești există puține spaţii verzi amenajate şi îngrijite corespunzător. Uniunea Europeana recomandă un raport de 26 mp de spaţiu 
verde amenajat/locuitor.  Implementarea acestui proiect duce la creşterea calităţii vieţii prin creşterea calităţii mediului înconjurător, asigurarea condiţiilor egale de viaţă si eliminarea disparităţilor, prin creşterea accesibilităţii la zone verzi şi zone de 
recreere.  

Modalitatea de 
rezolvare a 
problemelor 

Construire şi modernizare arhitecturală şi peisagistică a spaţiilor verzi stradale şi parcurilor prin construirea de aliniamente stradale verzi, crearea de bariere verzi împotriva poluării realizate de traficul rutier. 
Grupuri ţintă 

▪ Populaţia comunei Păunești; 
▪ Unităţile economice care activează în comuna Păunești; 
▪ Instituţiile publice din comuna Păunești; 
▪ Potenţialii investitori; 
▪ Potenţialii turişti. 

Activităţi principale 

Activitatea 1: Organizarea şi derularea procedurilor de achiziţie publică pentru servicii de consultanţă pentru întocmirea şi elaborarea cererii de finanţare; 
Activitatea 2: Organizarea şi derularea procedurilor de achiziţie publică pentru 
servicii de elaborare a documentaţiilor tehnice;  
Activitatea 3: Întocmirea documentaţiilor tehnice;  
Activitatea 4: Obţinerea avizelor şi autorizaţiilor;  
Activitatea 5: Depunerea Cererii de Finanţare;  
Activitatea 6: Semnarea contractului de finanţare;  
Activitatea 7: Contractare servicii de management al proiectului;  
Activitatea 8: Constituirea Echipei de implementare a proiectului şi demararea 
proiectului  

Activitatea 9: Achiziţie publică de lucrări şi servicii (dirigenţie de şantier, audit şi publicitate);  
Activitatea 10: Achiziţia echipamentelor; 
Activitatea 11: Execuţia lucrărilor;  
Activitatea 12: Recepţia lucrărilor;  
Activitatea 13: Dirigenţia de şantier;  
Activitatea 14: Asistență tehnică;  
Activitatea 15: Vizibilitate proiectului şi diseminarea rezultatelor;  
Activitatea 16: Monitorizare, audit şi raportare 

Rezultate aşteptate 
Construirea şi modernizarea arhitecturală şi peisagistică a spaţiilor verzi stradale şi parcurilor din comuna Păunești. 
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Buget estimat 100.000 euro 

Surse de finanţare 

PROGRAMUL NAȚIONAL DEZVOLTARE LOCALĂ PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII 

BUGETUL LOCAL Ministerul Mediului Şi Schimbărilor Climatice-Administraţia Fondului Pentru 
Mediu Alte surse de finanțare identificabile 

Posibili parteneri 

▪ Persoane fizice și juridice; 
▪ Consiliul Județean Vrancea; 
▪ ONG-uri; 
▪ Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice; 
▪ Compania Naţională de Investiţii. 

Perioada de 

implementare 
2025-2027 

Sustenabilitate 

Având în vedere impactul favorabil asupra mediului prin reducerea poluării create de traficului rutier estimat să crească în orizontul de timp apropriat,  
necesitatea proiectului este reală. O amenajare peisagistica specifică spaţiului cultural al comunei va ajuta la creșterea numărului de turişti care vizitează 
comuna anual. 

Coerenţa cu 
politicile 
europene, 

naţionale, 
regionale 

Politica Europeană de Coeziune  
O Europă mai verde - Obiectivul Prioritar 2. Biodiversitate, Aer, Situri 

contaminate: 
- îmbunătățirea protecției naturii și a biodiversității, a infrastructurii verzi în special în mediul urban și reducerea poluării 
 
Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a Românei 2030 trasează principalele obiective și ținte ale dezvoltării durabile astfel încât, la orizontul de timp 2030, România să fie „o țară membră a unei Uniunii Europe puternice, în 
care decalajele dintre țări vor fi reduse, iar cetățenii vor trăi într-o țară în care 
statul deservește nevoile fiecărui cetățean într-un mod echitabil, eficient și cu 
preocupări crescute și constante pentru un mediu curat”  Obiectivul 11. Orașe și comunități durabile Ținte 2030:  

▪ Reducerea efectelor negative pe care poluarea le are asupra sănătății oamenilor, prin acordarea unei atenții deosebite calității aerului și 
mediului în general Obiectivul 15. Viață terestră Ținte 2030:  

▪ Conservarea și utilizarea durabilă a ecosistemelor terestre și a celor 
montane  

▪ Managementul durabil al pădurilor, combaterea deșertificării, asigurarea împăduririi fondului forestier   
▪ Restaurarea terenurilor și solurilor degradate  
▪ Dezvoltarea infrastructurii verzi     

 
Strategia de Dezvoltare Regională Sud-Est 2021-2027 

Obiectiv specific: Îmbunătățirea accesului la servicii de calitate și favorabile incluziunii în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin 
dezvoltarea infrastructurii Axa prioritară 6 – O regiune atractivă 
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Coerenţa cu 
strategia de 
dezvoltare locală 

Prioritatea 3 - Creșterea calității serviciilor publice locale Obiectiv specific 3.3: Sporirea atractivității generale a comunei și dezvoltarea 
serviciilor publice locale Măsura 3.3.1 Dezvoltarea și diversificarea infrastructurii recreative şi de 
petrecere a timpului liber 

Documente 
necesare 

Cerere de finanţare; 
Studiu de fezabilitate/ Proiect Tehnic/ D.T.A.C. D.T.O.E., D.A.L.I;  

Avize; Certificat de urbanism/ Autorizaţie de construire; 
Studiu geotehnic, Studiu topografic, Studiu hidrotehnic; 

Studiu privind impactul asupra mediului. 
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9. Reabilitarea, extinderea și dotarea școlilor din comuna Păunești 

Scopul proiectului 
Oferirea de servicii publice de învăţământ moderne prin îmbunătăţirea condiţiilor de desfăşurare a activităţilor didactice. 

Obiective specifice 

1. Modernizarea, reabilitarea şi dotarea infrastructurii educaţionale;  
2. Extinderea capacităţii instituţiilor de învăţământ;  
3. Îmbunătăţirea serviciilor educaţionale din învăţământul primar și 

gimnazial. 

Problema 
identificată şi 
necesitatea 

intervenţiei 

Lipsa spaţiilor adecvate pentru desfăşurarea programului de educaţie.  În momentul de faţă, infrastructura educațională de la nivelul comunei Păunești este învechită şi personalul se confruntă cu probleme ce ţin de lipsa de spaţii adecvate pentru desfăşurarea activităţilor şcolare în bune condiţii. Implementarea prezentului proiect va pune bazele unei iniţiative complexe de creştere a numărului de locuri pentru copiii ce vor trebui şcolarizaţi. 
Modalitatea de 
rezolvare a 
problemelor 

Soluţia propusă de acest proiect este de a reabilita şi moderniza infrastructura de învăţământ prin reabilitarea, extinderea şi dotarea școlilor din comuna Păunești. Unitățile școlare vor fi în stare bună de funcționare astfel încât 
activitatea instructiv – educativă să se desfășoare conform legislației în vigoare.  

Grupuri ţintă 

▪ Copiii din comuna Păunești; 
▪ Cadrele didactice din comuna Păunești; 
▪ Populaţia comunei Păunești; 
▪ Unităţile economice care activează în comuna Păunești; 
▪ Instituţiile publice din comuna Păunești; 
▪ Potenţialii investitori. 

Activităţi principale 

Activitatea 1: Organizarea şi derularea procedurilor de achiziţie publică pentru servicii de consultanţă pentru întocmirea şi elaborarea cererii de finanţare; 
Activitatea 2: Organizarea şi derularea procedurilor de achiziţie publică pentru servicii de elaborare a documentaţiilor tehnice;  
Activitatea 3: Întocmirea documentaţiilor tehnice;  
Activitatea 4: Obţinerea avizelor şi autorizaţiilor;  
Activitatea 5: Depunerea Cererii de Finanţare;  
Activitatea 6: Semnarea contractului de finanţare;  
Activitatea 7: Contractare servicii de management al proiectului;  

Activitatea 8: Constituirea Echipei de implementare a proiectului şi demararea 
proiectului  
Activitatea 9: Achiziţie publică de lucrări şi servicii (dirigenţie de şantier, audit şi publicitate);  
Activitatea 10: Achiziţia echipamentelor; 
Activitatea 11: Execuţia lucrărilor;  
Activitatea 12: Recepţia lucrărilor;  
Activitatea 13: Dirigenţia de şantier;  
Activitatea 14: Asistență tehnică;  
Activitatea 15: Vizibilitate proiectului şi diseminarea rezultatelor;  
Activitatea 16: Monitorizare, audit şi raportare 

Rezultate aşteptate 

Reabilitarea, extinderea și dotarea școlilor din comuna Păunești. Sălile de clasă, laboratoarele, cabinetele și celelalte spații specifice activității cu școlarii vor fi dotate cu mobilier adecvat, material didactic,  aparatura IT și tablete în vederea desfășurării învățământului la distanță (on-line). Îmbunătăţirea serviciilor educaţionale din învăţământul primar și gimnazial. 
Buget estimat 500.000 euro / proiect 

Surse de finanţare PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL  



 
 
 

 214 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A COMUNEI PĂUNEȘTI 

 

2021-2027 

PROGRAMUL NAȚIONAL DEZVOLTARE RURALĂ  PROGRAMUL NAȚIONAL DEZVOLTARE LOCALĂ COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII 
BUGETUL LOCAL Ministerul Educației și Cercetării Alte surse de finanțare identificabile 

Posibili parteneri 

▪ Inspectoratul Școlar Județean Vrancea 

▪ Consiliul Județean Vrancea 
▪ ONG-uri 

Perioada de 
implementare 

2021-2024 

Sustenabilitate 

Cheltuielile de întreţinere vor fi efectuate din bugetul local. Consumul cu energie electrică şi energie termică va scadea cu cel puțin 50%, iar eliminarea reparațiilor curente efectuate cu vechea clădire se vor constitui în economii 
efectuate la bugetul local. 

Coerenţa cu 
politicile 
europene, 
naţionale, 
regionale 

Politica Europeană de Coeziune  O Europă mai socială - Obiectivul Prioritar 4. Educație: 
- îmbunătățirea calității, eficacității și a relevanței sistemului de educație și formare pentru piața muncii 
- promovarea accesului egal la educație și formare de calitate și favorabile 
incluziunii 
- promovarea învățării pe tot parcursul vieții 
 
Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a Românei 2030 trasează principalele obiective și ținte ale dezvoltării durabile astfel încât, la orizontul de timp 2030, România să fie „o țară membră a unei Uniunii Europe puternice, în 
care decalajele dintre țări vor fi reduse, iar cetățenii vor trăi într-o țară în care 

statul deservește nevoile fiecărui cetățean într-un mod echitabil, eficient și cu 
preocupări crescute și constante pentru un mediu curat”  Obiectivul 4. Educație de calitate Ținte 2030:  

▪ Învățământ primar și secundar echitabil și calitativ  
▪ Extinderea facilităților pentru formarea și perfecționarea continuă pe tot parcursul vieții 
▪ Modernizare sistemului de învățământ, adaptarea metodologiilor la tehnologiile informaționale 
▪ Creșterea numărul de tineri și adulți care dețin competențe relevante care să faciliteze angajarea  

 

Strategia de Dezvoltare Regională Sud-Est 2021-2027 Obiectiv specific: Îmbunătățirea accesului la servicii de calitate și favorabile incluziunii în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin 
dezvoltarea infrastructurii 
Axa prioritară 5 – O regiune educată Acțiuni: Construire / reabilitare / modernizare / extindere / echipare infrastructură educațională destinată educației pentru nivelul antepreșcolar și preșcolar (creșe și grădinițe), școli I-VIII, liceal și postliceal, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități (atingerea condițiilor minime de funcționare a unităților de învățământ). 

Coerenţa cu 
strategia de 

Prioritatea 3 - Creșterea calității serviciilor publice locale 

Obiectiv specific 3.1: Dezvoltarea infrastructurii educaționale și culturale 



 
 
 

 215 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A COMUNEI PĂUNEȘTI 

 

2021-2027 

dezvoltare locală Măsura 3.1.1 Dezvoltarea infrastructurii şi serviciilor educaţionale 

Documente 

necesare 

Cerere de finanţare; 
Studiu de fezabilitate/ Proiect Tehnic/ D.T.A.C. D.T.O.E., D.A.L.I;  
Avize; 

Certificat de urbanism/ Autorizaţie de construire; 
Studiu geotehnic, Studiu topografic, Studiu hidrotehnic; 
Studiu privind impactul asupra mediului. 
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10. Reabilitarea, extinderea și dotarea grădinițelor din comuna Păunești 

Scopul proiectului 
Oferirea de servicii publice de învăţământ moderne prin îmbunătăţirea condiţiilor de desfăşurare a activităţilor didactice. 

Obiective specifice 

1. Modernizarea, reabilitarea şi dotarea infrastructurii educaţionale;  
2. Extinderea capacităţii instituţiilor de învăţământ;  
3. Îmbunătăţirea serviciilor educaţionale din învăţământul preșcolar. 

Problema 
identificată şi 
necesitatea 
intervenţiei 

Lipsa spaţiilor adecvate pentru desfăşurarea programului de educaţie.  În momentul de faţă, infrastructura educațională de la nivelul comunei Păunești este învechită şi personalul se confruntă cu probleme ce ţin de lipsa de spaţii adecvate pentru desfăşurarea activităţilor preşcolare în bune condiţii. Implementarea prezentului proiect va pune bazele unei iniţiative complexe de creştere a numărului de locuri pentru copiii ce vor trebui şcolarizaţi. 
Modalitatea de 
rezolvare a 

problemelor 

Soluţia propusă de acest proiect este de a reabilita şi moderniza infrastructura de învăţământ prin reabilitarea, extinderea şi dotarea grădinițelor din comuna Păunești 
Grupuri ţintă 

▪ Copiii din comuna Păunești; 
▪ Cadrele didactice din comuna Păunești; 
▪ Populaţia comunei Păunești; 
▪ Unităţile economice care activează în comuna Păunești; 
▪ Instituţiile publice din comuna Păunești; 
▪ Potenţialii investitori. 

Activităţi principale 

Activitatea 1: Organizarea şi derularea procedurilor de achiziţie publică pentru 
servicii de consultanţă pentru întocmirea şi elaborarea cererii de finanţare; 
Activitatea 2: Organizarea şi derularea procedurilor de achiziţie publică pentru servicii de elaborare a documentaţiilor tehnice;  
Activitatea 3: Întocmirea documentaţiilor tehnice;  
Activitatea 4: Obţinerea avizelor şi autorizaţiilor;  
Activitatea 5: Depunerea Cererii de Finanţare;  
Activitatea 6: Semnarea contractului de finanţare;  
Activitatea 7: Contractare servicii de management al proiectului;  
Activitatea 8: Constituirea Echipei de implementare a proiectului şi demararea 
proiectului  
Activitatea 9: Achiziţie publică de lucrări şi servicii (dirigenţie de şantier, audit şi publicitate);  
Activitatea 10: Achiziţia echipamentelor; 
Activitatea 11: Execuţia lucrărilor;  
Activitatea 12: Recepţia lucrărilor;  
Activitatea 13: Dirigenţia de şantier;  
Activitatea 14: Asistență tehnică;  
Activitatea 15: Vizibilitate proiectului şi diseminarea rezultatelor;  
Activitatea 16: Monitorizare, audit şi raportare 

Rezultate aşteptate 
Reabilitarea, extinderea și dotarea grădinițelor din comuna Păunești. Îmbunătăţirea serviciilor educaţionale din învăţământul preşcolar. 

Buget estimat 300.000 euro / proiect 

Surse de finanţare 

PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL  PROGRAMUL NAȚIONAL DEZVOLTARE RURALĂ  PROGRAMUL NAȚIONAL DEZVOLTARE LOCALĂ COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII 
BUGETUL LOCAL Ministerul Educației și Cercetării 
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Alte surse de finanțare identificabile 

Posibili parteneri 
▪ Inspectoratul Școlar Județean Vrancea 
▪ Consiliul Județean Vrancea 

Perioada de 
implementare 

2021-2024 

Sustenabilitate 

Cheltuielile de întreţinere vor fi efectuate din bugetul local. Consumul cu energie electrică şi energie termică va scadea cu cel puțin 50%, iar eliminarea reparațiilor curente efectuate cu vechea clădire se vor constitui în economii 
efectuate la bugetul local. 

Coerenţa cu 
politicile 

europene, 
naţionale, 
regionale 

Politica Europeană de Coeziune  
O Europă mai socială - Obiectivul Prioritar 4. Educație: 
- îmbunătățirea calității, eficacității și a relevanței sistemului de educație și formare pentru piața muncii 
- promovarea accesului egal la educație și formare de calitate și favorabile 
incluziunii 
- promovarea învățării pe tot parcursul vieții 
 

Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a Românei 2030 trasează principalele obiective și ținte ale dezvoltării durabile astfel încât, la orizontul de timp 2030, România să fie „o țară membră a unei Uniunii Europe puternice, în 
care decalajele dintre țări vor fi reduse, iar cetățenii vor trăi într-o țară în care 

statul deservește nevoile fiecărui cetățean într-un mod echitabil, eficient și cu 
preocupări crescute și constante pentru un mediu curat”  Obiectivul 4. Educație de calitate Ținte 2030:  

▪ Învățământ primar și secundar echitabil și calitativ  
▪ Extinderea facilităților pentru formarea și perfecționarea continuă pe tot parcursul vieții 
▪ Modernizarea sistemului de învățământ, adaptarea metodologiilor la tehnologiile informaționale 
▪ Creșterea numărul de tineri și adulți care dețin competențe relevante care să faciliteze angajarea  

 
Strategia de Dezvoltare Regională Sud-Est 2021-2027 Obiectiv specific: Îmbunătățirea accesului la servicii de calitate și favorabile incluziunii în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin 
dezvoltarea infrastructurii Axa prioritară 5 – O regiune educată Acțiuni: Construire / reabilitare / modernizare / extindere / echipare infrastructură educațională destinată educației pentru nivelul antepreșcolar și 
preșcolar (creșe și grădinițe), școli I-VIII, liceal și postliceal, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități (atingerea condițiilor minime de funcționare a unităților de învățământ). 

Coerenţa cu 
strategia de 

dezvoltare locală 

Prioritatea 3 - Creșterea calității serviciilor publice locale Obiectiv specific 3.1: Dezvoltarea infrastructurii educaționale și culturale Măsura 3.1.1 Dezvoltarea infrastructurii şi serviciilor educaţionale 

Documente 
necesare 

Cerere de finanţare; 
Studiu de fezabilitate/ Proiect Tehnic/ D.T.A.C. D.T.O.E., D.A.L.I.;  Avize; Certificat de urbanism/ Autorizaţie de construire; 
Studiu geotehnic, Studiu topografic, Studiu hidrotehnic; Studiu privind impactul 

asupra mediului. 
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11. Construire și dotare grădiniță cu program prelungit în comuna Păunești 

Scopul proiectului 
Oferirea de servicii publice de învăţământ moderne prin îmbunătăţirea condiţiilor de desfăşurare a activităţilor didactice. 

Obiective specifice 

1. Modernizarea, reabilitarea şi dotarea infrastructurii educaţionale;  
2. Extinderea capacităţii instituţiilor de învăţământ;  
3. Îmbunătăţirea serviciilor educaţionale din învăţământul preșcolar. 

Problema 
identificată şi 
necesitatea 
intervenţiei 

Lipsa spaţiilor adecvate pentru desfăşurarea programului de educaţie.  În momentul de faţă, infrastructura educațională de la nivelul comunei Păunești este învechită şi personalul se confruntă cu probleme ce ţin de lipsa de spaţii adecvate pentru desfăşurarea activităţilor preşcolare în bune condiţii. Implementarea prezentului proiect va pune bazele unei iniţiative complexe de creştere a numărului de locuri pentru copiii ce vor trebui şcolarizaţi. 
Modalitatea de 
rezolvare a 

problemelor 

Soluţia propusă de acest proiect este de a îmbunătăți infrastructura de învăţământ prin construirea şi dotarea unei grădinițe cu program prelungit în comuna Păunești. 
Grupuri ţintă 

▪ Copiii din comuna Păunești; 
▪ Cadrele didactice din comuna Păunești; 
▪ Populaţia comunei Păunești; 
▪ Unităţile economice care activează în comuna Păunești; 
▪ Instituţiile publice din comuna Păunești; 
▪ Potenţialii investitori. 

Activităţi principale 

Activitatea 1: Organizarea şi derularea procedurilor de achiziţie publică pentru 
servicii de consultanţă pentru întocmirea şi elaborarea cererii de finanţare; 
Activitatea 2: Organizarea şi derularea procedurilor de achiziţie publică pentru servicii de elaborare a documentaţiilor tehnice;  
Activitatea 3: Întocmirea documentaţiilor tehnice;  
Activitatea 4: Obţinerea avizelor şi autorizaţiilor;  
Activitatea 5: Depunerea Cererii de Finanţare;  
Activitatea 6: Semnarea contractului de finanţare;  
Activitatea 7: Contractare servicii de management al proiectului;  
Activitatea 8: Constituirea Echipei de implementare a proiectului şi demararea 
proiectului  
Activitatea 9: Achiziţie publică de lucrări şi servicii (dirigenţie de şantier, audit şi publicitate);  
Activitatea 10: Achiziţia echipamentelor; 
Activitatea 11: Execuţia lucrărilor;  
Activitatea 12: Recepţia lucrărilor;  
Activitatea 13: Dirigenţia de şantier;  
Activitatea 14: Asistență tehnică;  
Activitatea 15: Vizibilitate proiectului şi diseminarea rezultatelor;  
Activitatea 16: Monitorizare, audit şi raportare 

Rezultate aşteptate 
Construirea și dotarea unei grădinițe cu program prelungit în comuna Păunești. Îmbunătăţirea serviciilor educaţionale din învăţământul preşcolar. 

Buget estimat 300.000 euro / proiect 

Surse de finanţare 

PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL  PROGRAMUL NAȚIONAL DEZVOLTARE RURALĂ  PROGRAMUL NAȚIONAL DEZVOLTARE LOCALĂ COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII 
BUGETUL LOCAL Ministerul Educației și Cercetării 
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Alte surse de finanțare identificabile 

Posibili parteneri 
▪ Inspectoratul Școlar Județean Vrancea 
▪ Consiliul Județean Vrancea 
▪ ONG-uri 

Perioada de 
implementare 

2021-2024 

Sustenabilitate Cheltuielile de întreţinere vor fi efectuate din bugetul local.  

Coerenţa cu 
politicile 
europene, 
naţionale, 
regionale 

Politica Europeană de Coeziune  O Europă mai socială - Obiectivul Prioritar 4. Educație: 
- îmbunătățirea calității, eficacității și a relevanței sistemului de educație și formare pentru piața muncii 
- promovarea accesului egal la educație și formare de calitate și favorabile 
incluziunii 
- promovarea învățării pe tot parcursul vieții 
 
Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a Românei 2030 trasează principalele obiective și ținte ale dezvoltării durabile astfel încât, la orizontul de timp 2030, România să fie „o țară membră a unei Uniunii Europe puternice, în 
care decalajele dintre țări vor fi reduse, iar cetățenii vor trăi într-o țară în care 
statul deservește nevoile fiecărui cetățean într-un mod echitabil, eficient și cu 
preocupări crescute și constante pentru un mediu curat”  Obiectivul 4. Educație de calitate Ținte 2030:  

▪ Învățământ primar și secundar echitabil și calitativ  
▪ Extinderea facilităților pentru formarea și perfecționarea continuă pe tot parcursul vieții 
▪ Modernizarea sistemului de învățământ, adaptarea metodologiilor la tehnologiile informaționale 

▪ Creșterea numărul de tineri și adulți care dețin competențe relevante care să faciliteze angajarea  
 

Strategia de Dezvoltare Regională Sud-Est 2021-2027 Obiectiv specific: Îmbunătățirea accesului la servicii de calitate și favorabile incluziunii în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin 
dezvoltarea infrastructurii Axa prioritară 5 – O regiune educată Acțiuni: Construire / reabilitare / modernizare / extindere / echipare infrastructură educațională destinată educației pentru nivelul antepreșcolar și preșcolar (creșe și grădinițe), școli I-VIII, liceal și postliceal, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități (atingerea condițiilor minime de funcționare a unităților de învățământ). 

Coerenţa cu 
strategia de 
dezvoltare locală 

Prioritatea 3 - Creșterea calității serviciilor publice locale Obiectiv specific 3.1: Dezvoltarea infrastructurii educaționale și culturale Măsura 3.1.1 Dezvoltarea infrastructurii şi serviciilor educaţionale 

Documente 

necesare 

Cerere de finanţare; 
Studiu de fezabilitate/ Proiect Tehnic/ D.T.A.C. D.T.O.E., D.A.L.I;  
Avize; Certificat de urbanism/ Autorizaţie de construire; 
Studiu geotehnic, Studiu topografic, Studiu hidrotehnic; 
Studiu privind impactul asupra mediului. 
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12. Construire și dotare centru after-school în comuna Păunești 

Scopul proiectului 
Oferirea de servicii publice de învăţământ moderne prin diversificarea activităţilor didactice. 

Obiective specifice 

1. Extinderea infrastructurii educaţionale;  
2. Extinderea capacităţii instituţiilor de învăţământ;  
3. Îmbunătăţirea serviciilor educaţionale din învăţământul şcolar; 
4. Dezvoltarea deprinderilor de studiu independent prin pregătirea lecţiilor 

de a doua zi; 
5. Socializarea în cadrul jocurilor de grup şi a cursurilor de dezvoltare personală şi dobândirea unor abilităţi necesare lucrului în echipă; 
6. Dobândirea unor cunoştinţe noi şi aprofundarea celor predate la şcoală; 
7. Dezvoltarea abilităţilor individuale creative şi psiho-motorii în cadrul cluburilor de artă şi teatru; 

8. Respectarea normelor de igienă personală; 
9. Stimularea comunicării prin activităţile comune recreeative (jocuri de rol, lectură); 
10. Formarea unui comportament alimentar sănătos prin respectarea zilnică a orelor de masă şi prin asigurarea unei alimentaţii echilibrate. 

Problema 

identificată şi 
necesitatea 
intervenţiei 

Nivelul de educație este factor-cheie al dezvoltării naționale, deoarece determină în mare măsură activitatea economică și productivitatea, precum și mobilitatea forţei de muncă, creând premisele, pe termen lung pentru existenţa unui nivel mai ridicat de trai și de calitate a vieții. Având în vedere tendințele demografice negative, profilul educațional al populației este o condiție esențială pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii. Acest deziderat nu se poate realiza însă fără o infrastructură adecvată/corespunzătoare ciclurilor educaționale. Infrastructura educațională este esențială pentru educație, dezvoltarea timpurie a copiilor, pentru construirea de abilități sociale și a capacității de integrare socială. Analizele socio-economice evidențiază relația cauzală între nivelul de dezvoltare al capacităților forței de muncă și starea infrastructurii (existența spațiilor și dotărilor adecvate) în care se 
desfășoară procesul educațional. 

Modalitatea de 

rezolvare a 
problemelor 

Soluţia propusă de acest proiect este de a extinde infrastructura de învăţământ prin construirea şi dotarea  unui centru after-school în comuna Păunești. 
Grupuri ţintă 

▪ Copiii din comuna Păunești; 
▪ Cadrele didactice din comuna Păunești; 
▪ Populaţia comunei Păunești; 
▪ Unităţile economice care activează în comuna Păunești; 
▪ Instituţiile publice din comuna Păunești; 
▪ Potenţialii investitori. 

Activităţi principale 

Activitatea 1: Organizarea şi derularea procedurilor de achiziţie publică pentru servicii de consultanţă pentru întocmirea şi elaborarea cererii de finanţare; 
Activitatea 2: Organizarea şi derularea procedurilor de achiziţie publică pentru servicii de elaborare a documentaţiilor tehnice;  
Activitatea 3: Întocmirea documentaţiilor tehnice;  
Activitatea 4: Obţinerea avizelor şi autorizaţiilor;  
Activitatea 5: Depunerea Cererii de Finanţare;  
Activitatea 6: Semnarea contractului de finanţare;  
Activitatea 7: Contractare servicii de management al proiectului;  
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Activitatea 8: Constituirea Echipei de implementare a proiectului şi demararea 
proiectului  
Activitatea 9: Achiziţie publică de lucrări şi servicii (dirigenţie de şantier, audit şi publicitate);  
Activitatea 10: Achiziţia echipamentelor; 
Activitatea 11: Execuţia lucrărilor;  
Activitatea 12: Recepţia lucrărilor;  
Activitatea 13: Dirigenţia de şantier;  
Activitatea 14: Asistență tehnică;  
Activitatea 15: Vizibilitate proiectului şi diseminarea rezultatelor;  
Activitatea 16: Monitorizare, audit şi raportare 

Rezultate aşteptate 

Construirea unui centru after school; Îmbunătăţirea serviciilor educaţionale din învăţământul şcolar; Oferirea de servicii de îngrijire a copilului (asigurarea nevoilor de bază, de hrănire, securitate); 
Oferirea de servicii alternative de educaţie, asigurarea continuităţii şi întăririi educaţiei formale (efectuarea temelor pentru şcoală, “învaţă să învăţăm”, activităţi recreative); Oferirea de servicii de consiliere pentru copil și familie. 

Buget estimat 300.000 euro 

Surse de finanţare 

PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL  PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN PROGRAMUL NAȚIONAL DEZVOLTARE RURALĂ  PROGRAMUL NAȚIONAL DEZVOLTARE LOCALĂ COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII 
BUGETUL LOCAL Ministerul Educației și Cercetării Alte surse de finanțare identificabile 

Posibili parteneri 
▪ Inspectoratul Școlar Județean Vrancea 
▪ Consiliul Județean Vrancea 
▪ ONG-uri 

Perioada de 
implementare 

2022-2025 

Sustenabilitate Cheltuielile de întreţinere şi funcţionare vor fi efectuate din bugetul local. 

Coerenţa cu 
politicile 
europene, 
naţionale, 
regionale 

Politica Europeană de Coeziune  O Europă mai socială - Obiectivul Prioritar 4. Educație: 
- îmbunătățirea calității, eficacității și a relevanței sistemului de educație și formare pentru piața muncii 

- promovarea accesului egal la educație și formare de calitate și favorabile 
incluziunii 
- promovarea învățării pe tot parcursul vieții 
 
Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a Românei 2030 trasează principalele obiective și ținte ale dezvoltării durabile astfel încât, la orizontul de timp 2030, România să fie „o țară membră a unei Uniunii Europe puternice, în 
care decalajele dintre țări vor fi reduse, iar cetățenii vor trăi într-o țară în care 
statul deservește nevoile fiecărui cetățean într-un mod echitabil, eficient și cu 
preocupări crescute și constante pentru un mediu curat”  Obiectivul 4. Educație de calitate Ținte 2030:  

▪ Învățământ primar și secundar echitabil și calitativ  
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▪ Extinderea facilităților pentru formarea și perfecționarea continuă pe tot parcursul vieții 
▪ Modernizarea sistemului de învățământ, adaptarea metodologiilor la tehnologiile informaționale 

▪ Creșterea numărul de tineri și adulți care dețin competențe relevante care să faciliteze angajarea  
 

Strategia de Dezvoltare Regională Sud-Est 2021-2027 Obiectiv specific: Îmbunătățirea accesului la servicii de calitate și favorabile incluziunii în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin 
dezvoltarea infrastructurii Axa prioritară 5 – O regiune educată Acțiuni: Construire / reabilitare / modernizare / extindere / echipare infrastructură educațională destinată educației pentru nivelul antepreșcolar și preșcolar (creșe și grădinițe), școli I-VIII, liceal și postliceal, inclusiv pentru 
persoanele cu dizabilități (atingerea condițiilor minime de funcționare a unităților de învățământ). 

Coerenţa cu 
strategia de 
dezvoltare locală 

Prioritatea 3 - Creșterea calității serviciilor publice locale 

Obiectiv specific 3.2: Dezvoltarea infrastructurii sociale și de sănătate Măsura 3.2.2 Dezvoltarea serviciilor sociale 

Documente 

necesare 

Cerere de finanţare; 
Studiu de fezabilitate/ Proiect Tehnic/ D.T.A.C. D.T.O.E., D.A.L.I;  
Avize; Certificat de urbanism/ Autorizaţie de construire; 
Studiu geotehnic, Studiu topografic, Studiu hidrotehnic; 
Studiu privind impactul asupra mediului. 
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13. Dezvoltarea capacității administrative în comuna Păunești 

Scopul proiectului 
Oferirea de servicii publice de calitate pentru cetățeni şi mediul de afaceri prin dezvoltarea de programe educaționale şi metode de organizare structurale. 

Obiective specifice 

1. Oferirea de servicii publice de calitate pentru cetățeni şi mediul de 
afaceri; 

2. Creșterea transparenței, integrității şi responsabilității la nivelul autorităților și instituțiilor publice; 
3. Îmbunătățirea accesului şi a calității serviciilor furnizate de administrația locală, inclusiv prin asigurarea unei transparențe și integrități sporite la 

nivelul acestuia. 

Problema 
identificată şi 
necesitatea 
intervenţiei 

Îmbunătățirea guvernanței publice şi remedierea lacunelor actuale ale culturii administrative este necesară atât la nivel central, cât şi la nivel local. La nivelul administrației publice locale nu s-au implementat programe similare în ultimii 10 ani. Este necesar astfel o abordare tematică de reorganizare a administrației 
publice locale. 

Modalitatea de 
rezolvare a 

problemelor 

Implementarea unui proiect care să creeze premisele dezvoltării durabile în ceea ce privește capacitatea administrativă şi dezvoltarea modului de rezolvare a problemelor cetățenilor prin funcționarii publici la care apelează. 
Grupuri ţintă 

▪ Persoanele angajate în cadrul administrației publice locale; 
▪ Populaţia comunei Păunești; 
▪ Unităţile economice care activează în comuna Păunești; 
▪ Instituţiile publice din comuna Păunești; 
▪ Potenţialii investitori. 

Activităţi principale 

Activitatea 1: Organizarea şi derularea procedurilor de achiziţie publică pentru 
servicii de consultanţă pentru întocmirea şi elaborarea cererii de finanţare; 
Activitatea 2: Contractarea finanțării;  
Activitatea 3: Implementarea proiectului;  
Activitatea 4: Vizibilitate proiectului şi diseminarea rezultatelor;  
Activitatea 5: Monitorizare, audit şi raportare. 

Rezultate aşteptate 

▪ Servicii publice standardizate (cost și calitate) implementate de administrația publică locală;  
▪ Proceduri simplificate pentru cetățeni şi mediul de afaceri implementate 

la nivel local; 

▪ Mecanisme de coordonare, cooperare și consultare revizuite şi 
implementate în instituțiile publice; 

▪ Metode diversificate de oferire a serviciilor publice şi competențe îmbunătățite; 
▪ Aptitudini şi competențe ale personalului din autoritățile şi instituțiile publice locale îmbunătățite pe domenii specifice de interes. 

Buget estimat 50.000 euro 

Surse de finanţare 

BUGETUL LOCAL PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ  Alte surse de finanțare identificabile 

Posibili parteneri 
▪ Consiliul Județean Vrancea 
▪ ONG-uri 

Perioada de 
implementare 

2024-2027 

Sustenabilitate 
Stabilirea sarcinilor în raport cu nevoile cetățenilor va determina o colaborare pozitivă, cu rezultate de ordin material prin stimularea dezvoltării mediului de 
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afaceri odată cu reducerea birocrației şi concentrarea tematică pe problemele cetățenilor. 

Coerenţa cu 
politicile 
europene, 
naţionale, 
regionale 

Politica Europeană de Coeziune  O Europă mai apropiată de cetățenii săi - Obiectivul Prioritar 5. Dezvoltarea teritorială integrată: 
-  promovarea dezvoltării integrate în domeniul social, economic și al mediului, a patrimoniului cultural și a securității, inclusiv în zonele rurale și de coastă și inclusiv prin dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității 
 
Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a Românei 2030 trasează principalele obiective și ținte ale dezvoltării durabile astfel încât, la orizontul de timp 2030, România să fie „o țară membră a unei Uniunii Europe puternice, în 
care decalajele dintre țări vor fi reduse, iar cetățenii vor trăi într-o țară în care 

statul deservește nevoile fiecărui cetățean într-un mod echitabil, eficient și cu 
preocupări crescute și constante pentru un mediu curat”  Obiectivul 16. Pace, justiție și instituții eficiente Ținte 2030:  

▪ Dezvoltarea capitalului social 

▪ Reducerea semnificativă a corupției 
▪ Asigurarea unor instituții eficiente și transparente la toate nivelurile  
▪ Asigurarea participării și reprezentării cetățenilor la toate nivelurile  
▪ Asigurarea accesului public la informații și protejarea libertăților 

fundamentale  
 

Strategia de Dezvoltare Regională Sud-Est 2021-2027 Obiectiv specific: Favorizarea dezvoltării integrate sociale, economice și de mediu la nivel local și a patrimoniului cultural, turismului și securității în afara 
zonelor urbane Axa prioritară 6 – O regiune atractivă Acțiuni: dezvoltarea infrastructurilor integrate cu rol în administrare, protejare, informare și exploatare turistică sustenabilă 

Coerenţa cu 
strategia de 

dezvoltare locală 

Prioritatea 5 - Dezvoltarea capacității administrative și implicarea comunității 
în luarea deciziilor Obiectiv specific 5.2: Îmbunătăţirea capacităţii administraţiei publice şi creşterea eficienţei actului decizional Măsura 5.2.2    Îmbunătăţirea calităţii serviciilor publice furnizate de administraţia publică locală 

Documente 
necesare 

Cerere de finanţare; 
Memoriu justificativ; CV echipă de implementare; 
Avize; Raport de audit. 
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14. Reabilitarea, modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public în comuna 
Păunești 

Scopul proiectului 
Asigurarea la nivelul comunei Păunești a unui iluminat public stradal eficient din punct de vedere calitativ și cantitativ, prin reducerea costurilor specifice. 

Obiective specifice 

1. Creşterea gradului de acces al populaţiei la reţeaua de iluminat public; 

2. Îmbunătăţirea calităţii serviciilor publice furnizate; 
3. Modernizarea şi reabilitarea sistemului de iluminat public; 
4. Creşterea siguranţei populaţiei. 

Problema 
identificată şi 
necesitatea 
intervenţiei 

Infrastructura privind rețeaua de iluminat public existentă la nivelul comunei Păunești se află într-un stadiu de degradare: numărul corpurilor de iluminat este redus, spre deosebire de numărul stâlpilor de susținere. Reţeaua de iluminat public necesită lucrări de extindere şi modernizare. 
Modalitatea de 

rezolvare a 
problemelor 

Acest proiect urmărește realizarea unui sistem de iluminat public modern și eficient, motiv pentru care este necesar a se pune accent pe lucrări de intervenție  asupra rețelei de iluminat public existente la nivelul comunei. 

Grupuri ţintă 

▪ Populaţia comunei Păunești; 
▪ Unităţile economice care activează în comuna Păunești; 
▪ Instituţiile de interes public din comuna Păunești; 
▪ Potenţialii investitori. 

Activităţi principale 

Activitatea 1: Organizarea şi derularea procedurilor de achiziţie publică pentru servicii de consultanţă pentru întocmirea şi elaborarea cererii de finanţare; 
Activitatea 2: Organizarea şi derularea procedurilor de achiziţie publică pentru 
servicii de elaborare a documentaţiilor tehnice;  
Activitatea 3: Întocmirea documentaţiilor tehnice;  
Activitatea 4: Obţinerea avizelor şi autorizaţiilor;  
Activitatea 5: Depunerea Cererii de Finanţare;  
Activitatea 6: Semnarea contractului de finanţare;  
Activitatea 7: Contractare servicii de management al proiectului;  
Activitatea 8: Constituirea Echipei de implementare a proiectului şi demararea 
proiectului  
Activitatea 9: Achiziţie publică de lucrări şi servicii (dirigenţie de şantier, audit şi publicitate);  
Activitatea 10: Achiziţia echipamentelor; 
Activitatea 11: Execuţia lucrărilor;  

Activitatea 12: Recepţia lucrărilor;  
Activitatea 13: Dirigenţia de şantier;  
Activitatea 14: Asistență tehnică;  
Activitatea 15: Vizibilitate proiectului şi diseminarea rezultatelor;  
Activitatea 16: Monitorizare, audit şi raportare 

Rezultate aşteptate 

Realizarea extinderii reţelei publice de iluminat public către toţi locuitorii 
comunei. (15 km). Funcţionarea şi exploatarea în condiţii de siguranţă, rentabilitate şi eficienţă economică a infrastructurii aferente serviciului. 
Orientarea serviciului de iluminat public către utilizatori şi beneficiari. Asigurarea calităţii şi performanţelor sistemelor de iluminat public, la nivel 
compatibil cu directivele Uniunii Europene. 

Buget estimat 300.000 euro 

Surse de finanţare 

PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL  PROGRAMUL NAȚIONAL DEZVOLTARE RURALĂ  PROGRAMUL NAȚIONAL DEZVOLTARE LOCALĂ COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII 
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BUGETUL LOCAL Ministerul Mediului Şi Schimbărilor Climatice-Administraţia Fondului Pentru 
Mediu Alte surse de finanțare identificabile 

Posibili parteneri 

▪ Consiliul Județean Vrancea 
▪ ONG-uri 
▪ Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, (A.N.R.S.C.) 

Perioada de 

implementare 
2022-2024 

Sustenabilitate Cheltuielile de întreţinere vor fi efectuate din bugetul local.  

Coerenţa cu 
politicile 
europene, 

naţionale, 
regionale 

Politica Europeană de Coeziune  O Europă mai verde - Obiectivul Prioritar 2. Energie: 
- promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră 
- promovarea energiei din surse regenerabile 
- dezvoltarea de sisteme inteligente de energie, rețele și stocare în afara TEN-E 

 
Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a Românei 2030 trasează principalele obiective și ținte ale dezvoltării durabile astfel încât, la orizontul de timp 2030, România să fie „o țară membră a unei Uniunii Europe puternice, în 
care decalajele dintre țări vor fi reduse, iar cetățenii vor trăi într-o țară în care 

statul deservește nevoile fiecărui cetățean într-un mod echitabil, eficient și cu 
preocupări crescute și constante pentru un mediu curat”  Obiectivul 7. Energie curată și la prețuri accesibile Ținte 2030:  

▪ Extinderea rețelelor de transport și distribuție energie electrică și gaze 
naturale 

▪ Creșterea ponderii resurselor de energie regenerabilă în sectorul 
transporturi 

▪ Decuplarea creșterii economice de procesul de epuizare a resurselor și 
degradare a mediului 

 
Strategia de Dezvoltare Regională Sud-Est 2021-2027 Obiectiv specific: Favorizarea dezvoltării integrate sociale, economice și de mediu la nivel local și a patrimoniului cultural, turismului și securității Axa prioritară 6 – O regiune atractivă Acțiuni: Creșterea securității spațiilor publice 

Coerenţa cu 
strategia de 
dezvoltare locală 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea şi consolidarea accesibilităţii la infrastructura de bază Obiectiv specific 2.2: Îmbunătățirea infrastructurii de utilități publice Măsura 2.2.2 Organizarea, modernizarea și eficientizarea serviciului de 

iluminat public 

Documente 
necesare 

Cerere de finanţare; 
Studiu de fezabilitate/ Proiect Tehnic/ D.T.A.C. D.T.O.E., D.A.L.I;  
Avize; Certificat de urbanism/ Autorizaţie de construire; 
Studiu geotehnic, Studiu topografic, Studiu hidrotehnic; 
Studiu privind impactul asupra mediului. 
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15. Iluminat public stradal cu panouri fotovoltaice pe străzile principale din comuna Păunești 

Scopul proiectului 
Asigurarea la nivelul comunei Păunești a unui iluminat public stradal eficient 
din punct de vedere calitativ și cantitativ, prin reducerea costurilor specifice. 

Obiective specifice 

1. Protecţia mediului prin utilizarea de surse alternative de producere a energiei, reducerea consumului de energie şi creşterea accesibilităţii 
stradale pentru locuitorii 

2. Valorificarea resurselor regenerabile de energie solară pentru producerea de energie electrică;  
3. Creşterea independenţei energetice şi reducerea cheltuielilor la bugetul local prin diversificarea surselor şi folosirea tehnologiilor moderne de 

producere a energiei electrice; 

4. Protecţia mediului prin utilizarea de surse şi tehnologii nepoluante de 
producere a energiei electrice;  

5. Promovarea dezvoltării durabile prin realizarea accesului la serviciile publice de bază pentru toţi cetăţenii comunei;  
6. Reducerea consumului specific prin utilizarea unor corpuri de iluminat performante, a unor echipamente moderne care să asigure un iluminat 

public performant din punct de vedere energetic. 

Problema 

identificată şi 
necesitatea 
intervenţiei 

Infrastructura privind rețeaua de iluminat public existentă la nivelul comunei Păunești se află într-un stadiu de degradare: numărul corpurilor de iluminat este redus, spre deosebire de numărul stâlpilor de susținere. Reţeaua de 
iluminat public necesită lucrări de extindere şi modernizare. 

Modalitatea de 
rezolvare a 

problemelor 

Acest proiect urmărește realizarea unui sistem de iluminat public modern și eficient, motiv pentru care este necesar a se pune accent pe lucrări de intervenție  asupra rețelei de iluminat public existente la nivelul comunei. 
Grupuri ţintă 

▪ Populaţia comunei Păunești; 
▪ Unităţile economice care activează în comuna Păunești; 
▪ Instituţiile de interes public din comuna Păunești; 
▪ Potenţialii investitori. 

Activităţi principale 

Activitatea 1: Organizarea şi derularea procedurilor de achiziţie publică pentru servicii de consultanţă pentru întocmirea şi elaborarea cererii de finanţare; 
Activitatea 2: Organizarea şi derularea procedurilor de achiziţie publică pentru 
servicii de elaborare a documentaţiilor tehnice;  
Activitatea 3: Întocmirea documentaţiilor tehnice;  
Activitatea 4: Obţinerea avizelor şi autorizaţiilor;  
Activitatea 5: Depunerea Cererii de Finanţare;  
Activitatea 6: Semnarea contractului de finanţare;  
Activitatea 7: Contractare servicii de management al proiectului;  
Activitatea 8: Constituirea Echipei de implementare a proiectului şi demararea 
proiectului  

Activitatea 9: Achiziţie publică de lucrări şi servicii (dirigenţie de şantier, audit şi publicitate);  
Activitatea 10: Achiziţia echipamentelor; 
Activitatea 11: Execuţia lucrărilor;  
Activitatea 12: Recepţia lucrărilor;  
Activitatea 13: Dirigenţia de şantier;  
Activitatea 14: Asistență tehnică;  
Activitatea 15: Vizibilitate proiectului şi diseminarea rezultatelor;  
Activitatea 16: Monitorizare, audit şi raportare 

Rezultate aşteptate 
Utilizarea raţională şi mai eficientă a resurselor energetice primare prin 
reducerea consumului; 
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Reducerea poluării şi protecţia mediului; 
Reducerea costurilor pentru iluminatul public. Funcţionarea şi exploatarea în condiţii de siguranţă, rentabilitate şi eficienţă economică a infrastructurii aferente serviciului. Asigurarea calităţii şi performanţelor sistemelor de iluminat public, la nivel 
compatibil cu directivele Uniunii Europene. 

Buget estimat 400.000 euro 

Surse de finanţare 

PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL  PROGRAMUL NAȚIONAL DEZVOLTARE RURALĂ  PROGRAMUL NAȚIONAL DEZVOLTARE LOCALĂ COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII 
BUGETUL LOCAL Ministerul Mediului Şi Schimbărilor Climatice-Administraţia Fondului Pentru 
Mediu Alte surse de finanțare identificabile 

Posibili parteneri 

▪ Consiliul Județean Vrancea 
▪ ONG-uri 

▪ Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, (A.N.R.S.C.) 

Perioada de 
implementare 

2022-2025 

Sustenabilitate Cheltuielile de întreţinere vor fi efectuate din bugetul local.  

Coerenţa cu 
politicile 
europene, 

naţionale, 
regionale 

Politica Europeană de Coeziune  O Europă mai verde - Obiectivul Prioritar 2. Energie: 

- promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră 
- promovarea energiei din surse regenerabile 

- dezvoltarea de sisteme inteligente de energie, rețele și stocare în afara TEN-E 
 
Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a Românei 2030 trasează principalele obiective și ținte ale dezvoltării durabile astfel încât, la orizontul de 
timp 2030, România să fie „o țară membră a unei Uniunii Europe puternice, în 
care decalajele dintre țări vor fi reduse, iar cetățenii vor trăi într-o țară în care 
statul deservește nevoile fiecărui cetățean într-un mod echitabil, eficient și cu 
preocupări crescute și constante pentru un mediu curat”  Obiectivul 7. Energie curată și la prețuri accesibile Ținte 2030:  

▪ Extinderea rețelelor de transport și distribuție energie electrică și gaze 
naturale 

▪ Creșterea ponderii resurselor de energie regenerabilă în sectorul 
transporturi 

▪ Decuplarea creșterii economice de procesul de epuizare a resurselor și 
degradare a mediului 

 

Strategia de Dezvoltare Regională Sud-Est 2021-2027 Obiectiv specific: Favorizarea dezvoltării integrate sociale, economice și de mediu la nivel local și a patrimoniului cultural, turismului și securității Axa prioritară 6 – O regiune atractivă Acțiuni: Creșterea securității spațiilor publice 

Coerenţa cu 
strategia de 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea şi consolidarea accesibilităţii la infrastructura de bază 
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dezvoltare locală Obiectiv specific 2.2: Îmbunătățirea infrastructurii de utilități publice Măsura 2.2.2 Organizarea, modernizarea și eficientizarea serviciului de 
iluminat public 

Documente 
necesare 

Cerere de finanţare; 
Studiu de fezabilitate/ Proiect Tehnic/ D.T.A.C. D.T.O.E., D.A.L.I;  
Avize; Certificat de urbanism/ Autorizaţie de construire; 
Studiu geotehnic, Studiu topografic, Studiu hidrotehnic; 
Studiu privind impactul asupra mediului. 
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16. Construirea de locuințe sociale pentru tineri 

Scopul proiectului Îmbunătăţirea calităţii vieţii tinerilor din comuna Păunești 
Obiective specifice 

1. Îmbunătăţirea condiţiilor de locuire a tinerilor specialişti; 
2. Creşterea fondului de locuinţe din comuna Păunești; 
3. Reducerea numărului de emigrări din comuna Păunești. 

Problema 

identificată şi 
necesitatea 
intervenţiei 

Una dintre problemele identificate la nivelul comunei Păunești este numărul 
ridicat de persoane care au solicitat primirea unei locuinţe sociale. În prezent, numărul de locuinţe sociale din comuna Păunești este limitat, una dintre cele mai defavorizate categorii de populaţie fiind tinerii. 

Modalitatea de 
rezolvare a 
problemelor 

În vederea rezolvării problemei locuinţei pentru o parte din tinerii din comună acest proiect propune construirea a 3 blocuri de locuinţe sociale, în parteneriat cu Agenţia Naţională pentru Locuinţe. 
Grupuri ţintă 

▪ Populaţia comunei Păunești; 
▪ Unităţile economice care activează în comuna Păunești. 

Activităţi principale 

Activitatea 1: Organizarea şi derularea procedurilor de achiziţie publică pentru servicii de consultanţă pentru întocmirea şi elaborarea cererii de finanţare; 
Activitatea 2: Organizarea şi derularea procedurilor de achiziţie publică pentru servicii de elaborare a documentaţiilor tehnice;  
Activitatea 3: Întocmirea documentaţiilor tehnice;  
Activitatea 4: Obţinerea avizelor şi autorizaţiilor;  
Activitatea 5: Depunerea Cererii de Finanţare;  
Activitatea 6: Semnarea contractului de finanţare;  

Activitatea 7: Contractare servicii de management al proiectului;  
Activitatea 8: Constituirea Echipei de implementare a proiectului şi demararea 
proiectului  

Activitatea 9: Achiziţie publică de lucrări şi servicii (dirigenţie de şantier, audit şi publicitate);  
Activitatea 10: Achiziţia echipamentelor; 
Activitatea 11: Execuţia lucrărilor;  
Activitatea 12: Recepţia lucrărilor;  
Activitatea 13: Dirigenţia de şantier;  
Activitatea 14: Asistență tehnică;  
Activitatea 15: Vizibilitate proiectului şi diseminarea rezultatelor;  
Activitatea 16: Monitorizare, audit şi raportare 

Rezultate aşteptate Construcţia unui număr de 3 blocuri de locuințe sociale. 

Buget estimat 3.000.000 euro 

Surse de finanţare 

COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII 
BUGETUL LOCAL 

Fonduri guvernamentale Programul de construcţii locuinţe pentru tineri, destinate închirierii; Alte surse de finanțare identificabile 

Posibili parteneri 
▪ Agenţia Naţională pentru Locuinţe 
▪ Consiliul Județean Vrancea 

▪ ONG-uri 

Perioada de 

implementare 
2024-2027 

Sustenabilitate 
Ulterior finalizării investiţiei, întreţinerea acesteia va intra în responsabilitatea 
beneficiarilor. 

Coerenţa cu 
politicile 

Politica Europeană de Coeziune  O Europă mai socială - Obiectivul Prioritar 4. Incluziune Socială: 
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europene, 

naţionale, 
regionale 

- promovarea integrării socio-economice a resortisanților țărilor terțe și a comunităților marginalizate 
- îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate, durabile și accesibile de protecție socială, îmbunătățirea accesibilității, a eficacității și a rezilienței sistemelor de asistență medicală 
- promovarea integrării sociale a persoanelor aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială 

 
Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a Românei 2030 trasează principalele obiective și ținte ale dezvoltării durabile astfel încât, la orizontul de timp 2030, România să fie „o țară membră a unei Uniunii Europe puternice, în 

care decalajele dintre țări vor fi reduse, iar cetățenii vor trăi într-o țară în care 
statul deservește nevoile fiecărui cetățean într-un mod echitabil, eficient și cu 
preocupări crescute și constante pentru un mediu curat”  Obiectivul 11. Orașe și comunități durabile Ținte 2030:  

▪ Asigurarea condițiilor pentru o viață demnă a cetățenilor din comunitățile urbane și rurale, prin accesul la locuințe și servicii de bază 
accesibile  

 
Strategia de Dezvoltare Regională Sud-Est 2021-2027 Obiectiv specific: Favorizarea dezvoltării integrate sociale, economice și de mediu la nivel local și a patrimoniului cultural, turismului și securității Axa prioritară 6 – O regiune atractivă 

Coerenţa cu 
strategia de 

dezvoltare locală 

Prioritatea 3 - Creșterea calității serviciilor publice locale Obiectiv specific 3.2: Dezvoltarea infrastructurii sociale și de sănătate  Măsura 3.2.4 Dezvoltarea echilibrată a fondului locativ în acord cu nevoile comunităţii 
Documente 
necesare 

Cerere Finanţare; 
Studiu Fezabilitate; Proiect execuţie; Autorizaţie construcţie; 
Raport privind evaluarea impactului asupra mediului. 
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17. Achiziție utilaj şi echipamente pentru dotarea Serviciului de Gospodărire Comunală, 
comuna Păunești 

Scopul proiectului 
Achiziție utilaj şi echipamente pentru dotarea Serviciului de Gospodărire Comunală din cadrul Primăriei comunei Păunești 

Obiective specifice 

1. Dotarea Serviciului de Gospodărire Comunală cu utilaje și echipamente 
specifice necesare realizării sarcinilor aferente; 

2. Dezvoltare capacităţi operaționale a administraţiei publice locale; 
3. Îmbunătăţirea condiţiilor de mediu prin intervenţiile efectuate, întreţinerea şi amenajarea spaţiilor verzi, întreţinerea şi repararea rigolelor, amenajarea versanţilor afectaţi de eroziuni, regularizarea pârâurilor, din spaţiul administrativ al comunei; 
4. Acces sporit la serviciile publice locale; 
5. Calitatea ridicată a serviciilor  publice de gospodărire; 
6. Gradul ridicat de satisfacţie al beneficiarilor (comunitatea locală, investitorii interni/ externi) de serviciile oferite de comuna Păunești prin achiziția utlajelor. 

Problema 
identificată şi 
necesitatea 
intervenţiei 

Multifuncţionalitatea buldoexcavatorului ce se doreşte a fi achiziţionat, îl face să fie prin natura sa un utilaj de intervenţie, având un braţ de excavare care poate fi folosit pentru săpat sau piconat, cupa de încărcare care poate fi folosită pentru încărcare/descărcare materiale, pentru închidere șanţuri precum şi pentru întreţinerea diferitor lucrări. De asemenea, acesta dispune şi de echipamente suplimentare precum o lamă de zăpadă.  
 Utilajul care se doreşte a fi achiziţionat prin implementarea proiectului de faţă este un utilaj de construcţii multifuncţional ce va putea fi folosit în mai multe acţiuni benefice pentru comunitatea locală, şi anume pentru: 
▪ întreținerea şi repararea rigolelor; 
▪ întreținerea şi amenajarea spaţiilor verzi; 
▪ amenajarea versanţilor erodaţi afectaţi de eroziuni; 
▪ regularizarea pârâurilor; 

▪ intervenţii în caz de calamitaţi şi dezastre; 
▪ deszăpezire; 
▪ alte intervenţii legate de lucrări publice, care pot apărea pe parcurs. 

Modalitatea de 
rezolvare a 

problemelor 

Soluţia propusă de acest proiect este de a achiziţiona un utilaj pentru dotarea Serviciului de Gospodarire Comunală. 
Grupuri ţintă 

▪ Populaţia comunei Păunești; 
▪ Unităţile economice care activează în comuna Păunești; 
▪ Primăria comunei Păunești. 

Activităţi principale 

Activitatea 1: Organizarea şi derularea procedurilor de achiziţie publică pentru servicii de consultanţă pentru întocmirea şi elaborarea cererii de finanţare; 
Activitatea 2: Organizarea şi derularea procedurilor de achiziţie publică pentru servicii de elaborare a documentaţiilor tehnice;  
Activitatea 3: Întocmirea documentaţiilor tehnice;  
Activitatea 4: Obţinerea avizelor şi autorizaţiilor;  
Activitatea 5: Depunerea Cererii de Finanţare;  
Activitatea 6: Semnarea contractului de finanţare;  
Activitatea 7: Contractare servicii de management al proiectului;  
Activitatea 8: Constituirea Echipei de implementare a proiectului şi demararea 
proiectului;  
Activitatea 9: Achiziţie utilajelor;  
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Activitatea 10: Vizibilitatea proiectului şi diseminarea rezultatelor;  
Activitatea 11: Monitorizare, audit şi raportare. 

Rezultate aşteptate Achiziționarea unui utilaj și echipamentele aferente acestuia. 
Buget estimat 150.000 euro 

Surse de finanţare 
BUGETUL LOCAL PROGRAMUL NAȚIONAL DEZVOLTARE RURALĂ  Alte surse de finanțare identificabile 

Posibili parteneri Consiliul Județean Vrancea 

Perioada de 
implementare 

2021-2024 

Sustenabilitate Cheltuielile de întreţinere vor fi efectuate din bugetul local. 

Coerenţa cu 
politicile 
europene, 
naţionale, 
regionale 

Politica Europeană de Coeziune  O Europă mai apropiată de cetățenii săi - Obiectivul Prioritar 5. Dezvoltarea teritorială integrată: 
-  promovarea dezvoltării integrate în domeniul social, economic și al mediului, a patrimoniului cultural și a securității, inclusiv în zonele rurale și de coastă și 
inclusiv prin dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității 
 

Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a Românei 2030 trasează principalele obiective și ținte ale dezvoltării durabile astfel încât, la orizontul de timp 2030, România să fie „o țară membră a unei Uniunii Europe puternice, în 
care decalajele dintre țări vor fi reduse, iar cetățenii vor trăi într-o țară în care 

statul deservește nevoile fiecărui cetățean într-un mod echitabil, eficient și cu 
preocupări crescute și constante pentru un mediu curat”  Obiectivul 16. Pace, justiție și instituții eficiente Ținte 2030:  

▪ Dezvoltarea capitalului social 

▪ Reducerea semnificativă a corupției 
▪ Asigurarea unor instituții eficiente și transparente la toate nivelurile  
▪ Asigurarea participării și reprezentării cetățenilor la toate nivelurile  
▪ Asigurarea accesului public la informații și protejarea libertăților 

fundamentale  

 
Strategia de Dezvoltare Regională Sud-Est 2021-2027 Obiectiv specific: Favorizarea dezvoltării integrate sociale, economice și de mediu la nivel local și a patrimoniului cultural, turismului și securității în afara 
zonelor urbane Axa prioritară 6 – O regiune atractivă Acțiuni: dezvoltarea infrastructurilor integrate cu rol în administrare, protejare, informare și exploatare turistică sustenabilă 

Coerenţa cu 
strategia de 

dezvoltare locală 

Prioritatea 3 - Creșterea calității serviciilor publice locale Obiectiv specific 3.3: Sporirea atractivității generale a comunei și dezvoltarea 
serviciilor publice locale  Măsura 3.3.2 Dezvoltarea serviciilor publice (inclusiv de siguranță și ordine publică) 

Documente 
necesare 

Cerere Finanţare; 

Memoriu justificativ; 
Avize. 
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18. Achiziție autobasculantă pentru dotarea Serviciului de Gospodărire Comunală, comuna 
Păunești 

Scopul proiectului 
Achiziție unei autobasculante pentru dotarea Serviciului de Gospodărire Comunală din cadrul Primăriei comunei Păunești 

Obiective specifice 

1. Dotarea Serviciului de Gospodărire Comunală cu utilaje și echipamente specifice necesare realizării sarcinilor aferente; 
2. Dezvoltare capacităţi operaționale a administraţiei publice locale; 
3. Îmbunătăţirea condiţiilor de mediu prin intervenţiile efectuate, întreţinerea şi amenajarea spaţiilor verzi din spaţiul administrativ al 

comunei; 
4. Acces sporit la serviciile publice locale; 

5. Calitatea ridicată a serviciilor  publice de gospodărire; 
6. Gradul ridicat de satisfacţie al beneficiarilor (comunitatea locală, investitorii interni/ externi) de serviciile oferite de comuna Păunești prin achiziția utlajelor. 

Problema 

identificată şi 
necesitatea 
intervenţiei 

Multifuncţionalitatea autobasculantei ce se doreşte a fi achiziţionate, o face să fie prin natura sa un utilaj de intervenţie, cu ajutorul acesteia putând fi transportate materiale de construcții sau obiecte de mari dimensiuni.  
Modalitatea de 
rezolvare a 

problemelor 

Soluţia propusă de acest proiect este de a achiziţiona o autobasculantă pentru dotarea Serviciului de Gospodărire Comunală. 
Grupuri ţintă 

▪ Populaţia comunei Păunești; 
▪ Unităţile economice care activează în comuna Păunești; 
▪ Primăria comunei Păunești. 

Activităţi principale 

Activitatea 1: Organizarea şi derularea procedurilor de achiziţie publică pentru servicii de consultanţă pentru întocmirea şi elaborarea cererii de finanţare; 
Activitatea 2: Organizarea şi derularea procedurilor de achiziţie publică pentru servicii de elaborare a documentaţiilor tehnice;  
Activitatea 3: Întocmirea documentaţiilor tehnice;  
Activitatea 4: Obţinerea avizelor şi autorizaţiilor;  
Activitatea 5: Depunerea Cererii de Finanţare;  
Activitatea 6: Semnarea contractului de finanţare;  
Activitatea 7: Contractare servicii de management al proiectului;  

Activitatea 8: Constituirea Echipei de implementare a proiectului şi demararea 
proiectului;  
Activitatea 9: Achiziţie utilajelor;  
Activitatea 10: Vizibilitatea proiectului şi diseminarea rezultatelor;  
Activitatea 11: Monitorizare, audit şi raportare. 

Rezultate aşteptate Achiziționarea unei autobasculante și echipamentele aferente acesteia. 
Buget estimat 150.000 euro 

Surse de finanţare 

BUGETUL LOCAL PROGRAMUL NAȚIONAL DEZVOLTARE RURALĂ  Alte surse de finanțare identificabile 

Posibili parteneri Consiliul Județean Vrancea 

Perioada de 

implementare 
2021-2024 

Sustenabilitate Cheltuielile de întreţinere vor fi efectuate din bugetul local. 
Coerenţa cu 
politicile 

Politica Europeană de Coeziune  O Europă mai apropiată de cetățenii săi - Obiectivul Prioritar 5. Dezvoltarea teritorială integrată: 
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europene, 

naţionale, 
regionale 

-  promovarea dezvoltării integrate în domeniul social, economic și al mediului, a patrimoniului cultural și a securității, inclusiv în zonele rurale și de coastă și 
inclusiv prin dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității 
 

Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a Românei 2030 trasează principalele obiective și ținte ale dezvoltării durabile astfel încât, la orizontul de timp 2030, România să fie „o țară membră a unei Uniunii Europe puternice, în 
care decalajele dintre țări vor fi reduse, iar cetățenii vor trăi într-o țară în care 

statul deservește nevoile fiecărui cetățean într-un mod echitabil, eficient și cu 
preocupări crescute și constante pentru un mediu curat”  Obiectivul 16. Pace, justiție și instituții eficiente Ținte 2030:  

▪ Dezvoltarea capitalului social 

▪ Reducerea semnificativă a corupției 
▪ Asigurarea unor instituții eficiente și transparente la toate nivelurile  
▪ Asigurarea participării și reprezentării cetățenilor la toate nivelurile  
▪ Asigurarea accesului public la informații și protejarea libertăților 

fundamentale  
 

Strategia de Dezvoltare Regională Sud-Est 2021-2027 Obiectiv specific: Favorizarea dezvoltării integrate sociale, economice și de mediu la nivel local și a patrimoniului cultural, turismului și securității în afara 
zonelor urbane Axa prioritară 6 – O regiune atractivă Acțiuni: dezvoltarea infrastructurilor integrate cu rol în administrare, protejare, informare și exploatare turistică sustenabilă 

Coerenţa cu 
strategia de 

dezvoltare locală 

Prioritatea 3 - Creșterea calității serviciilor publice locale Obiectiv specific 3.3: Sporirea atractivității generale a comunei și dezvoltarea 
serviciilor publice locale  Măsura 3.3.2 Dezvoltarea serviciilor publice (inclusiv de siguranță și ordine publică) 

Documente 
necesare 

Cerere Finanţare; 
Memoriu justificativ; 
Avize. 
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19. Achiziție autospecială multirol pentru dotarea Serviciul pentru Situații de Urgență, 

comuna Păunești 

Scopul proiectului 
Achiziția unei autospecială multirol pentru dotarea Serviciul pentru Situații de Urgență. 

Obiective specifice 

1. Dotarea Serviciului pentru Situații de Urgență cu o autospecială necesară realizării sarcinilor aferente. 
2. Dezvoltarea capacităţii operaționale a administraţiei publice locale; 
3. Îmbunătăţirea condiţiilor de mediu prin intervenţiile efectuate; 
4. Acces sporit la serviciile publice locale; 
5. Calitatea ridicată a serviciilor publice; 
6. Gradul ridicat de satisfacţie al beneficiarilor (comunitatea locală, investitorii interni/ externi) de serviciile oferite de comuna Păunești prin achiziția autospecialei. 

Problema 
identificată şi 
necesitatea 
intervenţiei 

Comuna Păunești nu deține un utilaj, respectiv o autospecială multirol necesară realizării următoarelor activități: 
▪ Intervenție pentru salvare şi prim ajutor; 
▪ Intervenție pentru stingerea incendiilor; 
▪ Intervenție la inundații şi/sau înec; 
▪ Intervenție și decontaminare şi protecție NBC; 
▪ Intervenție pentru Cercetare – căutare; 
▪ Intervenție pentru deblocare salvare; 
▪ Intervenție pentru probleme de ordin sanitar veterinar; 
▪ Intervenție pentru sprijin cu rol de Suport Logistic. 

Modalitatea de 
rezolvare a 
problemelor 

Soluţia propusă de acest proiect este de a achiziţiona o autospecială multirol pentru dotarea Serviciului pentru Situații de Urgență. 
Grupuri ţintă 

▪ Populaţia comunei Păunești; 
▪ Unităţile economice care activează în comuna Păunești; 
▪ Primăria comunei Păunești. 

Activităţi principale 

Activitatea 1: Organizarea şi derularea procedurilor de achiziţie publică pentru servicii de consultanţă pentru întocmirea şi elaborarea cererii de finanţare; 
Activitatea 2: Organizarea şi derularea procedurilor de achiziţie publică pentru servicii de elaborare a documentaţiilor tehnice;  
Activitatea 3: Întocmirea documentaţiilor tehnice;  
Activitatea 4: Obţinerea avizelor şi autorizaţiilor;  
Activitatea 5: Depunerea Cererii de Finanţare;  
Activitatea 6: Semnarea contractului de finanţare;  
Activitatea 7: Contractare servicii de management al proiectului;  
Activitatea 8: Constituirea Echipei de implementare a proiectului şi demararea 
proiectului;  
Activitatea 9: Achiziţie utilajelor;  
Activitatea 10: Vizibilitatea proiectului şi diseminarea rezultatelor;  
Activitatea 11: Monitorizare, audit şi raportare. 

Rezultate aşteptate Achiziționarea unei autospeciale multirol. 
Buget estimat 150.000 euro 

Surse de finanţare 

BUGETUL LOCAL PROGRAMUL NAȚIONAL DEZVOLTARE RURALĂ Alte surse de finanțare identificabile 

Posibili parteneri Consiliul Județean Vrancea 



 
 
 

 237 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A COMUNEI PĂUNEȘTI 

 

2021-2027 

Perioada de 

implementare 
2021-2024 

Sustenabilitate Cheltuielile de întreţinere vor fi efectuate din bugetul local. 

Coerenţa cu 
politicile 
europene, 

naţionale, 
regionale 

Politica Europeană de Coeziune  O Europă mai apropiată de cetățenii săi - Obiectivul Prioritar 5. Dezvoltarea teritorială integrată: 
-  promovarea dezvoltării integrate în domeniul social, economic și al mediului, a patrimoniului cultural și a securității, inclusiv în zonele rurale și de coastă și inclusiv prin dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității 
 
Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a Românei 2030 trasează principalele obiective și ținte ale dezvoltării durabile astfel încât, la orizontul de timp 2030, România să fie „o țară membră a unei Uniunii Europe puternice, în 

care decalajele dintre țări vor fi reduse, iar cetățenii vor trăi într-o țară în care 
statul deservește nevoile fiecărui cetățean într-un mod echitabil, eficient și cu 
preocupări crescute și constante pentru un mediu curat”  
Obiectivul 16. Pace, justiție și instituții eficiente Ținte 2030:  

▪ Dezvoltarea capitalului social 
▪ Reducerea semnificativă a corupției 
▪ Asigurarea unor instituții eficiente și transparente la toate nivelurile  
▪ Asigurarea participării și reprezentării cetățenilor la toate nivelurile  
▪ Asigurarea accesului public la informații și protejarea libertăților 

fundamentale  
 
Strategia de Dezvoltare Regională Sud-Est 2021-2027 Obiectiv specific: Favorizarea dezvoltării integrate sociale, economice și de mediu la nivel local și a patrimoniului cultural, turismului și securității în afara 
zonelor urbane Axa prioritară 6 – O regiune atractivă Acțiuni: dezvoltarea infrastructurilor integrate cu rol în administrare, protejare, informare și exploatare turistică sustenabilă 

Coerenţa cu 
strategia de 
dezvoltare locală 

Prioritatea 3 - Creșterea calității serviciilor publice locale Obiectiv specific 3.3: Sporirea atractivității generale a comunei și dezvoltarea 
serviciilor publice locale  Măsura 3.3.2 Dezvoltarea serviciilor publice (inclusiv de siguranță și ordine publică) 

Documente 
necesare 

Cerere Finanţare; 
Memoriu justificativ; 

Avize. 
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20. Amenajare piaţă agro-alimentară și târg comunal de animale în sat Păunești, comuna 

Păunești 

Scopul proiectului 
Dezvoltarea infrastructurii agricole în vederea dezvoltării economiei comunei Păunești. 

Obiective specifice 
1. Dezvoltarea infrastructurii agricole; 
2. Creşterea numărului de comercianți din domeniul agricol; 
3. Dezvoltarea economiei locale. 

Problema 
identificată şi 
necesitatea 
intervenţiei 

Comuna Păunești nu are amplasat pe raza comunei nici un spaţiu adecvat comercializării produselor agricole. În momentul de față există o piață comercială și un târg tradițional de animale, în care se desfășoară săptămânal activități economice, însă spațiile nu sunt amenajate și dotate corespunzător. 
Modalitatea de 

rezolvare a 
problemelor 

Amplasarea unui pieţe agro-alimentare și a unui târg de animale în satul Păunești, compuse din: parcare 40 de locuri, 20 de tarabe acoperite, 20 ţarcuri 
de animale construite în stil autentic cu zona. 

Grupuri ţintă 

▪ Populaţia comunei Păunești; 
▪ Unităţile economice care activează în comuna Păunești; 
▪ Instituţiile publice din comuna Păunești; 
▪ Potenţialii investitori; 
▪ Populaţia de tranzit; 
▪ Agro-Turişti. 

Activităţi principale 

Activitatea 1: Organizarea şi derularea procedurilor de achiziţie publică pentru servicii de consultanţă pentru întocmirea şi elaborarea cererii de finanţare; 
Activitatea 2: Organizarea şi derularea procedurilor de achiziţie publică pentru 
servicii de elaborare a documentaţiilor tehnice;  
Activitatea 3: Întocmirea documentaţiilor tehnice;  
Activitatea 4: Obţinerea avizelor şi autorizaţiilor;  
Activitatea 5: Depunerea Cererii de Finanţare;  
Activitatea 6: Semnarea contractului de finanţare;  
Activitatea 7: Contractare servicii de management al proiectului;  
Activitatea 8: Constituirea Echipei de implementare a proiectului şi demararea 
proiectului  

Activitatea 9: Achiziţie publică de lucrări şi servicii (dirigenţie de şantier, audit şi publicitate);  
Activitatea 10: Achiziţia echipamentelor; 
Activitatea 11: Execuţia lucrărilor;  
Activitatea 12: Recepţia lucrărilor;  
Activitatea 13: Dirigenţia de şantier;  
Activitatea 14: Asistență tehnică;  
Activitatea 15: Vizibilitate proiectului şi diseminarea rezultatelor;  
Activitatea 16: Monitorizare, audit şi raportare 

Rezultate aşteptate 

40 de locuri de parcare; 

20 de tarabe;  20 ţarcuri de animale construite în stil autentic cu zona. 
Buget estimat 100.000 euro 

Surse de finanţare 

COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII PROGRAMUL NAȚIONAL DEZVOLTARE RURALĂ  
BUGETUL LOCAL Alte surse de finanțare identificabile 

Posibili parteneri Consiliul Județean Vrancea 
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Perioada de 

implementare 
2021-2024 

Sustenabilitate Cheltuielile de întreţinere vor fi efectuate din bugetul local. 

Coerenţa cu 
politicile 
europene, 
naţionale, 
regionale 

Politica Europeană de Coeziune  O Europă mai socială - Obiectivul Prioritar 4. Ocupare: 
- îmbunătățirea accesului pe piața muncii pentru toate persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă (în special pentru tineri, șomeri, grupuri 
dezavantajate, persoane inactive) 
- modernizarea instituțiilor și a serviciilor pieței muncii 
- promovarea participării echilibrate după gen pe piața muncii 
 
Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a Românei 2030 trasează principalele obiective și ținte ale dezvoltării durabile astfel încât, la orizontul de timp 2030, România să fie „o țară membră a unei Uniunii Europe puternice, în 

care decalajele dintre țări vor fi reduse, iar cetățenii vor trăi într-o țară în care 
statul deservește nevoile fiecărui cetățean într-un mod echitabil, eficient și cu 
preocupări crescute și constante pentru un mediu curat”  
Obiectivul 2. Foamete zero Ținte 2030:  

▪ Dezvoltarea unui sector agroalimentar durabil și competitiv 

▪ Asigurarea unor condiții în mediul rural apropiate de cele din mediul 
urban 

▪ Promovarea producției autohtone și ecologice  
▪ Valorificarea produselor tradiționale și montane cu valoare adăugată  

 
Strategia de Dezvoltare Regională Sud-Est 2021-2027 Obiectiv specific: Favorizarea dezvoltării integrate sociale, economice și de mediu la nivel local și a patrimoniului cultural, turismului și securității în afara 
zonelor urbane Axa prioritară 6 – O regiune atractivă 

Coerenţa cu 
strategia de 
dezvoltare locală 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea economiei locale și creșterea gradului de ocupare a forței de muncă Obiectiv specific 1.2: Creșterea productivității sectorului agrozootehnic Măsura 1.2.2 Susţinerea dezvoltării agriculturii şi valorificarea produselor 
agroalimentare 

Documente 

necesare 

Cerere de finanţare; 
Studiu de fezabilitate/ Proiect Tehnic/ D.T.A.C. D.T.O.E., D.A.L.I;  
Avize; Certificat de urbanism/ Autorizaţie de construire; 
Studiu geotehnic, Studiu topografic, Studiu hidrotehnic; 

Studiu privind impactul asupra mediului. 
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21. Creșterea eficienței energetice a sediului Primăriei din comuna Păunești prin montarea 
de panouri fotovoltaice 

Scopul proiectului 
Creșterii eficienței energetice a Primăriei din Comuna Păunești prin utilizarea de tehnologii şi echipamente moderne. 

Obiective specifice 

1. Valorificarea resurselor regenerabile de energie solară pentru producerea de energie electrică;  
2. Creşterea independenţei energetice şi reducerea cheltuielilor la bugetul local prin diversificarea surselor şi folosirea tehnologiilor moderne de 

producere a energiei electrice; 
3. Protecţia mediului prin utilizarea de surse şi tehnologii nepoluante de 

producere a energiei electrice;   

4. Reducerea consumurilor specifice prin utilizarea unor corpuri de 
iluminat performante, a unor echipamente moderne; 

5. Reducerea consumurilor specifice cu energia termică. 

Problema 
identificată şi 
necesitatea 
intervenţiei 

Performanța energetică a clădirilor este foarte scăzută astfel încât nivelurile de energie consumată în clădiri plasează sectorul printre cele mai mari sectoare consumatoare de energie. Conform Strategiei pentru mobilizarea investițiilor în 
renovarea fondului de clădiri existente (varianta de lucru) în România, consumul de energie în sectorul clădirilor (locuințe, sectorul terțiar, inclusiv clădiri publice) reprezintă 45% din consumul total de energie.  Potențialul de economisire în clădiri este semnificativ, însumând 40-50%. În particular, potențialul de eficiență energetică la nivelul clădirilor publice (fără a include spitalele), este în medie de 38% pentru măsurile de încălzire şi 23% pentru energie electrică.  
Principalul rezultat preconizat ca urmare a promovării investițiilor cu scopul de a îmbunătăți eficiența energetică în clădirile publice îl constituie reducerea consumului de energie primară la nivelul clădirilor publice. Astfel implementarea unui proiect care să reducă costurile cu energia reprezintă un 
obiectiv important ce va da bugetului local premisele folosirii resurselor 
financiare economisite pentru realizarea de alte proiecte importante. 

Modalitatea de 
rezolvare a 
problemelor 

Soluţia propusă de acest proiect este de a reabilita şi moderniza sistemul energetic al Primăriei din comuna Păunești. 
Grupuri ţintă 

▪ Angajaţii din cadrul Primăriei; 
▪ Primăria comunei Păunești. 

Activităţi principale 

Activitatea 1: Organizarea şi derularea procedurilor de achiziţie publică pentru servicii de consultanţă pentru întocmirea şi elaborarea cererii de finanţare; 
Activitatea 2: Organizarea şi derularea procedurilor de achiziţie publică pentru 
servicii de elaborare a documentaţiilor tehnice;  
Activitatea 3: Întocmirea documentaţiilor tehnice;  
Activitatea 4: Obţinerea avizelor şi autorizaţiilor;  
Activitatea 5: Depunerea Cererii de Finanţare;  
Activitatea 6: Semnarea contractului de finanţare;  
Activitatea 7: Contractare servicii de management al proiectului;  
Activitatea 8: Constituirea Echipei de implementare a proiectului şi demararea 
proiectului  

Activitatea 9: Achiziţie publică de lucrări şi servicii (dirigenţie de şantier, audit şi publicitate);  
Activitatea 10: Achiziţia echipamentelor; 
Activitatea 11: Execuţia lucrărilor;  
Activitatea 12: Recepţia lucrărilor;  
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Activitatea 13: Dirigenţia de şantier;  
Activitatea 14: Asistență tehnică;  
Activitatea 15: Vizibilitate proiectului şi diseminarea rezultatelor;  
Activitatea 16: Monitorizare, audit şi raportare 

Rezultate aşteptate 

Utilizarea raţională şi mai eficientă a resurselor energetice primare prin 
reducerea consumului; Reducerea poluării şi protecţia mediului; Reducerea costurilor pentru energie termică; Reducerea costurilor pentru energie electrică. 

Buget estimat 80.000 euro 

Surse de finanţare 

PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL  COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII 
BUGETUL LOCAL Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor 

Fonduri guvernamentale Alte surse de finanțare identificabile 

Posibili parteneri 
▪ Consiliul Județean Vrancea; 
▪ ONG-uri. 

Perioada de 

implementare 
2022-2023 

Sustenabilitate 

Cheltuielile de întreţinere vor fi efectuate din bugetul local. Consumul cu energie electrică şi energie termică va scadea cu cel putin 50%. Aceste acțiuni 
se vor constitui în economii efectuate la bugetul local. 

Coerenţa cu 
politicile 
europene, 

naţionale, 
regionale 

Politica Europeană de Coeziune  O Europă mai verde - Obiectivul Prioritar 2. Energie: 
- promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră 

- promovarea energiei din surse regenerabile 
- dezvoltarea de sisteme inteligente de energie, rețele și stocare în afara TEN-E 

 
Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a Românei 2030 trasează principalele obiective și ținte ale dezvoltării durabile astfel încât, la orizontul de timp 2030, România să fie „o țară membră a unei Uniunii Europe puternice, în 
care decalajele dintre țări vor fi reduse, iar cetățenii vor trăi într-o țară în care 
statul deservește nevoile fiecărui cetățean într-un mod echitabil, eficient și cu 
preocupări crescute și constante pentru un mediu curat”  Obiectivul 12. Consum și producție responsabile Ținte 2030:  

▪ Trecerea etapizată la un model de dezvoltare care are elemente ale 
economiei circulare 

▪ Creșterea productivității resurselor 

▪ Reducerea risipei și a deșeurilor 
Obiectivul 7. Energie curată și la prețuri accesibile Ținte 2030:  

▪ Creșterea ponderii resurselor de energie regenerabilă  
▪ Decuplarea creșterii economice de procesul de epuizare a resurselor și 

degradare a mediului 
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Strategia de Dezvoltare Regională Sud-Est 2021-2027 Obiectiv specific: Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră Axa prioritară 3 – O regiune cu orașe prietenoase cu mediul Acțiuni:  1. Renovarea clădirilor publice, inclusiv a celor cu statut de monument istoric, și a cladirilor rezidențiale în vederea asigurării/ îmbunătățirii eficienței energetice în funcție de potențialul de reducere a consumului, respectiv reducerea emisiilor de carbon, inclusiv consolidarea acestora în funcție de 
riscurile identificate. 2. Îmbunătățirea eficienței energetice, precum și reducerea emisiilor în sistemele de alimentare centralizate cu energie termică (SACET) 

Coerenţa cu 
strategia de 

dezvoltare locală 

Prioritatea 3 - Creșterea calității serviciilor publice locale 
Obiectiv specific 3.3: Sporirea atractivității generale a comunei și dezvoltarea 
serviciilor publice locale Măsura 3.3.2 Dezvoltarea serviciilor publice (inclusiv de siguranță și ordine publică) 

Documente 

necesare 

Cerere de finanţare; 
Studiu de fezabilitate/ Proiect Tehnic/ D.T.A.C. D.T.O.E., D.A.L.I;  
Avize; Certificat de urbanism/ Autorizaţie de construire; 
Studiu geotehnic, Studiu topografic, Studiu hidrotehnic; 
Studiu privind impactul asupra mediului. 
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22. Restaurarea, promovarea și protejarea obiectivului turistic ”La Fântâni” din comuna 

Păunești 

Scopul proiectului 
Sporirea atractivităţii comunei Păunești în rândul turiştilor şi locuitorilor 
acesteia prin dezvoltarea turismului. 

Obiective specifice 
1. Diversificarea posibilităţilor de petrecere a timpului liber pentru turişti şi pentru localnici;  
2. Creşterea numărului de turişti atraşi în zonă. 

Problema 
identificată şi 
necesitatea 

intervenţiei 

Un simbol al comunei Păunești este reprezentat de existența celor 52 de fântâni cu cumpănă care datează de peste 200 de ani și care sunt în continuare folosite de către săteni. În prezent, fântânile din Păunești nu figurează înregistrare în 
cadrul legislativ național care reglementează regimul juridic general al 
monumentelor istorice.  În prezent, apa nu corespunde standardelor de calitate, de aceea mulți localnici 
folosesc vechile fântâni pentru aprovizionarea animalelor pe timpul verii. 
Fântânile din comuna Păunești în momentul de față nu sunt amenajate corespunzător, acestora nefiindu-le valorificat potențialul turistic. 

Modalitatea de 
rezolvare a 

problemelor 

Ținând cont de unicitatea și importanța acestor fântâni, se impune lansarea 
demersurilor de înscriere în patrimoniul cultural al României. Realizarea acestui deziderat va conduce la protejarea fântânilor, precum și la conservarea, consolidarea și restaurarea acestora în conformitate cu prevederile legilor în vigoare. Totodată, acest demers va contribui și la îmbunătățirea imaginii și prestigiului comunei, valorificarea potențialului turistic și, implicit, la dezvoltarea economică.   

Grupuri ţintă 

▪ Populaţia comunei Păunești; 
▪ Unităţile economice care activează în comuna Păunești; 
▪ Potenţialii investitori; 
▪ Potenţialii turişti. 

Activităţi principale 

Activitatea 1: Organizarea şi derularea procedurilor de achiziţie publică pentru servicii de consultanţă pentru întocmirea şi elaborarea cererii de finanţare; 
Activitatea 2: Organizarea şi derularea procedurilor de achiziţie publică pentru 
servicii de elaborare a documentaţiilor tehnice;  
Activitatea 3: Întocmirea documentaţiilor tehnice;  
Activitatea 4: Obţinerea avizelor şi autorizaţiilor;  
Activitatea 5: Depunerea Cererii de Finanţare;  
Activitatea 6: Semnarea contractului de finanţare;  
Activitatea 7: Contractare servicii de management al proiectului;  

Activitatea 8: Constituirea Echipei de implementare a proiectului şi demararea 
proiectului  
Activitatea 9: Achiziţie publică de lucrări;  
Activitatea 10: Execuţia lucrărilor;  
Activitatea 11: Recepţia lucrărilor;  
Activitatea 12: Vizibilitate proiectului şi diseminarea rezultatelor;  
Activitatea 13: Monitorizare, audit şi raportare 

Rezultate aşteptate ▪ 52 de fântâni cu cumpănă reabilitate și promovate corespunzător.  
Buget estimat 50.000 euro 

Surse de finanţare 

PROGRAMUL NAȚIONAL DEZVOLTARE LOCALĂ COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII 
BUGETUL LOCAL Alte surse de finanțare identificabile 

Posibili parteneri ▪ Persoane fizice și juridice; 
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▪ Consiliul Județean Vrancea; 
▪ ONG-uri; 
▪ Compania Naţională de Investiţii. 

Perioada de 

implementare 
2021-2027 

Sustenabilitate Investiția va fi întreţinută prin fonduri alocate de la bugetul local. 

Coerenţa cu 
politicile 

europene, 
naţionale, 
regionale 

Politica Europeană de Coeziune  O Europă mai apropiată de cetățenii săi - Obiectivul Prioritar 5. Turism, patrimoniu, cultură, securitate urbană: 
- promovarea dezvoltării integrate în domeniul social, economic și al mediului, a patrimoniului cultural și a securității în zonele urbane 
 
Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a Românei 2030 trasează principalele obiective și ținte ale dezvoltării durabile astfel încât, la orizontul de timp 2030, România să fie „o țară membră a unei Uniunii Europe puternice, în 
care decalajele dintre țări vor fi reduse, iar cetățenii vor trăi într-o țară în care 
statul deservește nevoile fiecărui cetățean într-un mod echitabil, eficient și cu 
preocupări crescute și constante pentru un mediu curat”  Obiectivul 8. Muncă decentă și creștere economică Ținte 2030:  

▪ Realizarea unui turism competitiv  - dezvoltarea agroturismului, ecoturismului și a turismului rural 
 
Strategia de Dezvoltare Regională Sud-Est 2021-2027 Obiectiv specific: Favorizarea dezvoltării integrate sociale, economice și de mediu la nivel local și a patrimoniului cultural, turismului și securității în afara 
zonelor urbane Axa prioritară 6 – O regiune atractivă Acțiuni:  
1. infrastructura de turism, în special în zone care dispun de un potențial turistic 
valoros. 
2. dezvoltarea infrastructurilor integrate cu rol în administrare, protejare, informare și exploatare turistică sustenabilă 

Coerenţa cu 
strategia de 

dezvoltare locală 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea economiei locale și creșterea gradului de ocupare a forței de muncă Obiectiv specific 1.3: Valorificarea potențialului turistic Măsura 1.3.2 Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii turistice 

Documente 

necesare 

Cerere de finanţare; Studiu de fezabilitate/ Proiect Tehnic/ D.T.A.C. D.T.O.E., documentaţie de avizare pentru lucrări de intervenţii;  
Avize; Certificat de urbanism/ Autorizaţie de construire; 
Studiu geotehnic, Studiu topografic, Studiu hidrotehnic; 

Studiu privind impactul asupra mediului. 
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23. Modernizarea și dotarea dispensarului medical din satul Păunești 

Scopul proiectului 
Îmbunătățirea calității și ridicarea la standarde europene a serviciilor medicale din comuna Păunești. 

Obiective specifice 

1. Creșterea gradului de accesibilitate a populației la serviciile medicale;  
2. Sporirea calității serviciilor medicale furnizate locuitorilor comunei Păunești.  
3. Îmbunătățirea dotărilor și echipării dispensarului medical din comuna Păunești. 

Problema 

identificată şi 
necesitatea 
intervenţiei 

În prezent, sistemul medical al comunei Păunești este format dintr-un dispensar medical care deservește locuitorii din cele două localități aparținătoare comunei. Clădirea actuală a dispensarului medical a fost modernizată cu 17 ani în urmă, timp în care aceasta s-a degradat. De asemenea, dispensarul medical necesită și dotări suplimentare. 
Modalitatea de 
rezolvare a 
problemelor 

Îmbunătățirea stării de sănătate a populației este condiționată de realizarea 
unei infrastructuri sanitare eficiente care să îmbunătățească calitatea și portofoliul serviciilor medicale oferite locuitorilor comunei Păunești, lucru ce se poate realiza prin investiții masive în dotarea și modernizarea infrastructurii 
sanitare deja existente.   

Grupuri ţintă 
▪ Populaţia comunei Păunești; 
▪ Potenţialii turişti. 

Activităţi principale 

Activitatea 1: Organizarea şi derularea procedurilor de achiziţie publică pentru servicii de consultanţă pentru întocmirea şi elaborarea cererii de finanţare; 
Activitatea 2: Organizarea şi derularea procedurilor de achiziţie publică pentru 
servicii de elaborare a documentaţiilor tehnice;  
Activitatea 3: Întocmirea documentaţiilor tehnice;  
Activitatea 4: Obţinerea avizelor şi autorizaţiilor;  
Activitatea 5: Depunerea Cererii de Finanţare;  
Activitatea 6: Semnarea contractului de finanţare;  
Activitatea 7: Contractare servicii de management al proiectului;  
Activitatea 8: Constituirea Echipei de implementare a proiectului şi demararea 
proiectului  

Activitatea 9: Achiziţie publică de lucrări;  
Activitatea 10: Execuţia lucrărilor;  
Activitatea 11: Recepţia lucrărilor;  
Activitatea 12: Vizibilitate proiectului şi diseminarea rezultatelor;  
Activitatea 13: Monitorizare, audit şi raportare 

Rezultate aşteptate ▪ Modernizarea și dotarea dispensarului medical din comuna Păunești.  
Buget estimat 100.000 euro 

Surse de finanţare 

PROGRAMUL NAȚIONAL DEZVOLTARE LOCALĂ PROGRAMUL NAȚIONAL DEZVOLTARE RURALĂ COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII 

BUGETUL LOCAL Alte surse de finanțare identificabile 

Posibili parteneri 
▪ Consiliul Județean Vrancea; 
▪ ONG-uri; 
▪ Compania Naţională de Investiţii. 

Perioada de 
implementare 

2021-2024 

Sustenabilitate Investiția va fi întreţinută prin fonduri alocate de la bugetul local. 
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Coerenţa cu 
politicile 
europene, 
naţionale, 
regionale 

Politica Europeană de Coeziune  O Europă mai socială - Obiectivul Prioritar 4. Sănătate: 
- Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate, durabile și accesibile de protecție socială, îmbunătățirea accesibilității, a eficacității și a rezilienței sistemelor de asistență medicală 
 
Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a Românei 2030 trasează principalele obiective și ținte ale dezvoltării durabile astfel încât, la orizontul de timp 2030, România să fie „o țară membră a unei Uniunii Europe puternice, în 
care decalajele dintre țări vor fi reduse, iar cetățenii vor trăi într-o țară în care 
statul deservește nevoile fiecărui cetățean într-un mod echitabil, eficient și cu 
preocupări crescute și constante pentru un mediu curat”  Obiectivul 3. Sănătate și bunăstare Ținte 2030:  

▪ Reducerea ratei mortalității materne și infantile  
▪ Reducerea incidenței îmbolnăvirilor de boli infecțioase și cronice  
▪ Prevenirea și tratarea abuzului de substanțe nocive și a bolilor mintale 

Coerenţa cu 
strategia de 
dezvoltare locală 

Prioritatea 3 - Creșterea calității serviciilor publice locale Obiectiv specific 3.2: Dezvoltarea infrastructurii sociale și de sănătate  Măsura 3.2.1 Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii şi serviciilor de sănătate 

Documente 
necesare 

Cerere de finanţare; 
Studiu de fezabilitate/ Proiect Tehnic/ D.T.A.C. D.T.O.E., D.A.L.I;  

Avize; Certificat de urbanism/ Autorizaţie de construire; 
Studiu geotehnic, Studiu topografic, Studiu hidrotehnic; 

Studiu privind impactul asupra mediului. 
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24. Construire și dotare dispensar medical în satul Viișoara 

Scopul proiectului 
Îmbunătățirea calității și ridicarea la standarde europene a serviciilor medicale din comuna Păunești. 

Obiective specifice 

1. Creșterea gradului de accesibilitate a populației la serviciile medicale;  
2. Sporirea calității serviciilor medicale furnizate locuitorilor comunei Păunești.  
3. Îmbunătățirea dotărilor și echipării dispensarului medical din comuna Păunești. 

Problema 

identificată şi 
necesitatea 
intervenţiei 

În prezent, sistemul medical al comunei Păunești este format dintr-un dispensar medical care deservește locuitorii din cele două localități aparținătoare comunei. Întrucât dispensarul medical din satul Păunești acoperă nevoile medicale a populației întregii comune, este necesară construirea unui dispensar medical și în satul Viișoara. 
Modalitatea de 
rezolvare a 
problemelor 

Îmbunătățirea stării de sănătate a populației este condiționată de realizarea unei infrastructuri sanitare eficiente care să îmbunătățească calitatea și portofoliul serviciilor medicale oferite locuitorilor comunei Păunești, lucru ce 
se poate realiza prin investiții masive în dotarea și modernizarea infrastructurii 
sanitare deja existente.   

Grupuri ţintă 
▪ Populaţia comunei Păunești; 
▪ Potenţialii turişti. 

Activităţi principale 

Activitatea 1: Organizarea şi derularea procedurilor de achiziţie publică pentru servicii de consultanţă pentru întocmirea şi elaborarea cererii de finanţare; 
Activitatea 2: Organizarea şi derularea procedurilor de achiziţie publică pentru 
servicii de elaborare a documentaţiilor tehnice;  
Activitatea 3: Întocmirea documentaţiilor tehnice;  
Activitatea 4: Obţinerea avizelor şi autorizaţiilor;  
Activitatea 5: Depunerea Cererii de Finanţare;  
Activitatea 6: Semnarea contractului de finanţare;  
Activitatea 7: Contractare servicii de management al proiectului;  
Activitatea 8: Constituirea Echipei de implementare a proiectului şi demararea 
proiectului  

Activitatea 9: Achiziţie publică de lucrări;  
Activitatea 10: Execuţia lucrărilor;  
Activitatea 11: Recepţia lucrărilor;  
Activitatea 12: Vizibilitate proiectului şi diseminarea rezultatelor;  
Activitatea 13: Monitorizare, audit şi raportare 

Rezultate aşteptate ▪ Construirea și dotarea unui dispensar medical în satul Viișoara.  
Buget estimat 500.000 euro 

Surse de finanţare 

PROGRAMUL NAȚIONAL DEZVOLTARE LOCALĂ PROGRAMUL NAȚIONAL DEZVOLTARE RURALĂ COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII 

BUGETUL LOCAL 
Alte surse de finanțare identificabile 

Posibili parteneri 
▪ Consiliul Județean Vrancea; 
▪ ONG-uri; 
▪ Compania Naţională de Investiţii. 

Perioada de 
implementare 

2024-2027 

Sustenabilitate Investiția va fi întreţinută prin fonduri alocate de la bugetul local. 
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Coerenţa cu 
politicile 
europene, 
naţionale, 
regionale 

Politica Europeană de Coeziune  O Europă mai socială - Obiectivul Prioritar 4. Sănătate: 
- Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate, durabile și accesibile de protecție socială, îmbunătățirea accesibilității, a eficacității și a rezilienței sistemelor de asistență medicală 
 
Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a Românei 2030 trasează principalele obiective și ținte ale dezvoltării durabile astfel încât, la orizontul de 
timp 2030, România să fie „o țară membră a unei Uniunii Europe puternice, în 
care decalajele dintre țări vor fi reduse, iar cetățenii vor trăi într-o țară în care 
statul deservește nevoile fiecărui cetățean într-un mod echitabil, eficient și cu 
preocupări crescute și constante pentru un mediu curat”  Obiectivul 3. Sănătate și bunăstare Ținte 2030:  

▪ Reducerea ratei mortalității materne și infantile  
▪ Reducerea incidenței îmbolnăvirilor de boli infecțioase și cronice  
▪ Prevenirea și tratarea abuzului de substanțe nocive și a bolilor mintale 

Coerenţa cu 
strategia de 
dezvoltare locală 

Prioritatea 3 - Creșterea calității serviciilor publice locale 

Obiectiv specific 3.2: Dezvoltarea infrastructurii sociale și de sănătate  Măsura 3.2.1 Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii şi serviciilor de sănătate 

Documente 
necesare 

Cerere de finanţare; 
Studiu de fezabilitate/ Proiect Tehnic/ D.T.A.C. D.T.O.E., D.A.L.I;  

Avize; Certificat de urbanism/ Autorizaţie de construire; 
Studiu geotehnic, Studiu topografic, Studiu hidrotehnic; 

Studiu privind impactul asupra mediului. 
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25. Modernizarea staţiilor de transport în comun existente şi amenajarea altora noi 

Scopul proiectului 
Îmbunătățirea calității serviciilor de transport public prin amenajarea de stații de transport pe raza comunei Păunești. 

Obiective specifice 

1. Îmbunătățirea infrastructurii rutiere din comuna Păunești.  
2. Îmbunătățirea calității serviciilor de transport public.  
3. Creșterea siguranței rutiere.  
4. Creșterea nivelului de trai a locuitorilor comunei Păunești.  
5. Îmbunătățirea aspectului general al comunei Păunești. 

Problema 
identificată şi 
necesitatea 
intervenţiei 

În prezent o parte din infrastructura rutieră a comunei Păunești se află într-o stare precară, cu capacitate de circulație redusă, ce nu corespunde cerințelor de trafic rutier actuale și de perspectivă și cu implicații negative asupra siguranței circulației rutiere. Necesitatea realizării lucrărilor rezultă prin faptul că după finalizarea lor, în comună se vor reduce semnificativ disfuncționalitățile din punct de vedere al 
infrastructurii rutiere în localitățile aparținătoare și dă un plus mobilității persoanelor (călătorilor, turiștilor, localnicilor). 

Modalitatea de 

rezolvare a 
problemelor 

Amenajarea corespunzătoare a stațiilor de transport va contribui la creșterea atractivității și siguranței cetățenilor. Accesul la mobilitate va fi asigurat tuturor categoriilor de persoane, iar acest fapt este influențat direct de amenajările din stațiile de transport în comun.   

Grupuri ţintă 

▪ Populaţia comunei Păunești; 
▪ Unităţile economice care activează în comuna Păunești; 
▪ Potenţialii investitori; 
▪ Potenţialii turişti. 

Activităţi principale 

Activitatea 1: Organizarea şi derularea procedurilor de achiziţie publică pentru servicii de consultanţă pentru întocmirea şi elaborarea cererii de finanţare; 
Activitatea 2: Organizarea şi derularea procedurilor de achiziţie publică pentru 
servicii de elaborare a documentaţiilor tehnice;  
Activitatea 3: Întocmirea documentaţiilor tehnice;  
Activitatea 4: Obţinerea avizelor şi autorizaţiilor;  
Activitatea 5: Depunerea Cererii de Finanţare;  
Activitatea 6: Semnarea contractului de finanţare;  
Activitatea 7: Contractare servicii de management al proiectului;  

Activitatea 8: Constituirea Echipei de implementare a proiectului şi demararea 
proiectului  
Activitatea 9: Achiziţie publică de lucrări;  
Activitatea 10: Execuţia lucrărilor;  
Activitatea 11: Recepţia lucrărilor;  
Activitatea 12: Vizibilitate proiectului şi diseminarea rezultatelor;  
Activitatea 13: Monitorizare, audit şi raportare 

Rezultate aşteptate 
▪ Modernizarea staţiilor de transport în comun existente şi amenajarea altora noi în satele aparținătoare comunei Păunești.  

Buget estimat 20.000 euro 

Surse de finanţare 

PROGRAMUL NAȚIONAL DEZVOLTARE LOCALĂ COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII 
BUGETUL LOCAL Alte surse de finanțare identificabile 

Posibili parteneri 
▪ Consiliul Județean Vrancea; 
▪ Compania Naţională de Investiţii. 
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Perioada de 

implementare 
2021-2024 

Sustenabilitate Investiția va fi întreţinută prin fonduri alocate de la bugetul local. 

Coerenţa cu 
politicile 
europene, 

naţionale, 
regionale 

Politica Europeană de Coeziune  O Europă mai conectată - Obiectivul Prioritar 3. Conectivitate: 

- dezvoltarea unei mobilități naționale, regionale și locale durabile, reziliente în fața schimbărilor climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea 
accesului la TEN-T și a mobilității transfrontaliere  
 
Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a Românei 2030 trasează principalele obiective și ținte ale dezvoltării durabile astfel încât, la orizontul de timp 2030, România să fie „o țară membră a unei Uniunii Europe puternice, în 
care decalajele dintre țări vor fi reduse, iar cetățenii vor trăi într-o țară în care 
statul deservește nevoile fiecărui cetățean într-un mod echitabil, eficient și cu 

preocupări crescute și constante pentru un mediu curat”  Obiectivul 9. Industrie, inovație și infrastructură Ținte 2030:  
▪ Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii regionale și a celei 

transfrontaliere Obiectivul 10. Inegalități reduse Ținte 2030:  
▪ Reducerea discriminării 
▪ Reducerea progresivă a inegalităților, în special a proporției grupurilor 

dezavantajate 
 

Strategia de Dezvoltare Regională Sud-Est 2021-2027 Obiectiv specific: Favorizarea dezvoltării integrate sociale, economice și de mediu la nivel local și a patrimoniului cultural, turismului și securității în afara 
zonelor urbane Axa prioritară 6 – O regiune atractivă Acțiuni:  1. infrastructura de turism, în special în zone care dispun de un potențial turistic 
valoros 2. creșterea securității spațiilor publice 

Coerenţa cu 
strategia de 
dezvoltare locală 

Prioritatea 3 - Creșterea calității serviciilor publice locale  Obiectiv specific 3.3: Sporirea atractivității generale a comunei și dezvoltarea 
serviciilor publice locale Măsura 3.3.2 Dezvoltarea serviciilor publice (inclusiv de siguranță și ordine publică) 

Documente 

necesare 

Cerere de finanţare; 
Studiu de fezabilitate/ Proiect Tehnic/ D.T.A.C. D.T.O.E., D.A.L.I;  

Avize. 
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26. Ecologizarea terenurilor afectate de depozitarea ilegală a deşeurilor menajere şi din 

construcţii 

Scopul proiectului 

Asigurarea condițiilor optime de trai pentru populația comunei Păunești, prin ecologizarea terenurilor afectate de depozitarea ilegală a deșeurilor menajere și din construcții. 
Obiective specifice 

1. Ecologizarea terenurilor afectate de depozitarea ilegală a deșeurilor;  
2. Reducerea numărului spațiilor poluate prin depozitarea ilegală a deșeurilor. 

Problema 
identificată şi 
necesitatea 

intervenţiei 

În comuna Păunești există terenuri afectate de depozitarea ilegală a deșeurilor menajere și din construcții existența acestora conducând la poluarea calității aerului și a solului. Deși la nivelul comunei Păunești gunoiul menajer colectat este transportat și depozitat la o groapă de gunoi special amenajată, mai există și spații în care gunoiul se depozitează în mod ilegal. 
Modalitatea de 
rezolvare a 

problemelor 

Prin implementarea proiectului propus va avea loc diminuarea gradului de 
poluare la nivelul comunei, îmbunătățirea calității aerului și a solului și îmbunătățirea calității mediului. 

Grupuri ţintă 

▪ Populaţia comunei Păunești; 
▪ Unităţile economice care activează în comuna Păunești; 
▪ Instituţiile publice din comuna Păunești; 
▪ Potenţialii investitori; 
▪ Potenţialii turişti. 

Activităţi principale 

Activitatea 1: Organizarea şi derularea procedurilor de achiziţie publică pentru servicii de consultanţă pentru întocmirea şi elaborarea cererii de finanţare; 
Activitatea 2: Organizarea şi derularea procedurilor de achiziţie publică pentru servicii de elaborare a documentaţiilor tehnice;  
Activitatea 3: Întocmirea documentaţiilor tehnice;  
Activitatea 4: Obţinerea avizelor şi autorizaţiilor;  
Activitatea 5: Depunerea Cererii de Finanţare;  
Activitatea 6: Semnarea contractului de finanţare;  
Activitatea 7: Contractare servicii de management al proiectului;  
Activitatea 8: Constituirea Echipei de implementare a proiectului şi demararea 
proiectului  
Activitatea 9: Achiziţie publică de lucrări şi servicii (dirigenţie de şantier, audit şi publicitate);  
Activitatea 10: Execuţia lucrărilor;  
Activitatea 11: Recepţia lucrărilor;  
Activitatea 12: Vizibilitate proiectului şi diseminarea rezultatelor;  
Activitatea 13: Monitorizare, audit şi raportare 

Rezultate aşteptate 
Ecologizarea terenurilor afectate de depozitarea ilegală a deşeurilor menajere şi din construcţii și reducerea numărului spațiilor poluate. 

Buget estimat 100.000 euro 

Surse de finanţare 

BUGETUL LOCAL Ministerul Mediului Şi Schimbărilor Climatice-Administraţia Fondului Pentru 
Mediu Alte surse de finanțare identificabile 

Posibili parteneri 

▪ Persoane fizice și juridice; 
▪ Consiliul Județean Vrancea; 
▪ ONG-uri; 
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▪ Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice; 
▪ Compania Naţională de Investiţii. 

Perioada de 
implementare 

2025-2027 

Sustenabilitate 

Având în vedere impactul favorabil asupra mediului prin reducerea poluării create de depozitarea ilegală a deșeurilor menajere și din construcții,  necesitatea proiectului este reală.  Investiția va fi întreţinută prin fonduri alocate de la bugetul local și susținută de către firma responsabilă de gestionarea deșeurilor. 

Coerenţa cu 
politicile 

europene, 
naţionale, 
regionale 

Politica Europeană de Coeziune  O Europă mai verde - Obiectivul Prioritar 2. Biodiversitate, Aer, Situri 

contaminate: 
- îmbunătățirea protecției naturii și a biodiversității, a infrastructurii verzi în special în mediul urban și reducerea poluării 
 
Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a Românei 2030 trasează principalele obiective și ținte ale dezvoltării durabile astfel încât, la orizontul de timp 2030, România să fie „o țară membră a unei Uniunii Europe puternice, în 
care decalajele dintre țări vor fi reduse, iar cetățenii vor trăi într-o țară în care 

statul deservește nevoile fiecărui cetățean într-un mod echitabil, eficient și cu 
preocupări crescute și constante pentru un mediu curat”  Obiectivul 11. Orașe și comunități durabile Ținte 2030:  

▪ Reducerea efectelor negative pe care poluarea le are asupra sănătății oamenilor, prin acordarea unei atenții deosebite calității aerului și 
mediului în general Obiectivul 15. Viață terestră Ținte 2030:  

▪ Conservarea și utilizarea durabilă a ecosistemelor terestre și a celor 
montane  

▪ Restaurarea terenurilor și solurilor degradate  

▪ Dezvoltarea infrastructurii verzi     
 
Strategia de Dezvoltare Regională Sud-Est 2021-2027 Obiectiv specific: Îmbunătățirea accesului la servicii de calitate și favorabile incluziunii în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin 
dezvoltarea infrastructurii Axa prioritară 6 – O regiune atractivă 

Coerenţa cu 
strategia de 
dezvoltare locală 

Prioritatea 4 - Protecția mediului Obiectiv specific 4.1: Utilizarea eficientă a resurselor și îmbunătățirea factorilor 
locali de mediu Măsura 4.1.1 Protecţia mediului şi promovarea utilizării eficiente a resurselor şi patrimoniului natural 

Documente 

necesare 

Cerere de finanţare; 
Studiu de fezabilitate/ Proiect Tehnic/ D.T.A.C. D.T.O.E., D.A.L.I;  

Avize; 
Studiu privind impactul asupra mediului. 
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27. Colectarea selectivă a deșeurilor comunale în comuna Păunești 

Scopul proiectului 
Asigurarea condițiilor optime de trai pentru populația comunei Păunești, prin achiziționarea de  europubele în vederea colectării selective a deșeurilor.  

Obiective specifice 

1. Îmbunătățirea calității mediului înconjurător prin realizarea selectării colective a deșeurilor menajere;  
2. Reducerea numărului spațiilor poluate prin depozitarea ilegală a deșeurilor. 

Problema 
identificată şi 
necesitatea 

intervenţiei 

Comuna Păunești nu dispune de un sistem integrat de management al deșeurilor, care să includă servicii de colectare, selectare, stație transfer prin compactare și transport. Mai mult decât atât, există terenuri afectate de depozitarea ilegală a deșeurilor menajere și din construcții existența acestora conducând la poluarea calității aerului și a solului. Deși la nivelul comunei Păunești gunoiul menajer colectat este transportat și depozitat la o groapă de gunoi special amenajată, mai există și spații în care gunoiul se depozitează în 
mod ilegal. 

Modalitatea de 

rezolvare a 
problemelor 

Prin implementarea proiectului propus va avea loc diminuarea gradului de poluare la nivelul comunei, îmbunătățirea calității aerului și a solului și îmbunătățirea calității mediului. 
Grupuri ţintă 

▪ Populaţia comunei Păunești; 
▪ Unităţile economice care activează în comuna Păunești; 
▪ Instituţiile publice din comuna Păunești; 
▪ Potenţialii investitori; 
▪ Potenţialii turişti. 

Activităţi principale 

Activitatea 1: Organizarea şi derularea procedurilor de achiziţie publică pentru servicii de consultanţă pentru întocmirea şi elaborarea cererii de finanţare; 
Activitatea 2: Organizarea şi derularea procedurilor de achiziţie publică pentru 
servicii de elaborare a documentaţiilor tehnice;  
Activitatea 3: Întocmirea documentaţiilor tehnice;  
Activitatea 4: Obţinerea avizelor şi autorizaţiilor;  
Activitatea 5: Depunerea Cererii de Finanţare;  
Activitatea 6: Semnarea contractului de finanţare;  
Activitatea 7: Contractare servicii de management al proiectului;  

Activitatea 8: Constituirea Echipei de implementare a proiectului şi demararea 
proiectului  

Activitatea 9: Achiziţie publică de lucrări şi servicii (dirigenţie de şantier, audit şi publicitate);  
Activitatea 10: Execuţia lucrărilor;  
Activitatea 11: Recepţia lucrărilor;  
Activitatea 12: Vizibilitate proiectului şi diseminarea rezultatelor;  
Activitatea 13: Monitorizare, audit şi raportare 

Rezultate aşteptate 
▪ Diminuarea gradului de poluare la nivelul comunei Păunești; 
▪ Îmbunătățirea calității aerului și a solului la nivelul comunei Păunești; 
▪ Îmbunătățirea calității mediului. 

Buget estimat 100.000 euro 

Surse de finanţare 

BUGETUL LOCAL Ministerul Mediului Şi Schimbărilor Climatice-Administraţia Fondului Pentru 
Mediu Alte surse de finanțare identificabile 
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Posibili parteneri 

▪ Persoane fizice și juridice; 
▪ Consiliul Județean Vrancea; 
▪ ONG-uri; 
▪ Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice; 
▪ Compania Naţională de Investiţii. 

Perioada de 
implementare 

2021-2024 

Sustenabilitate 

Având în vedere impactul favorabil asupra mediului prin reducerea poluării create de depozitarea ilegală a deșeurilor menajere,  necesitatea proiectului este reală.  Investiția va fi întreţinută prin fonduri alocate de la bugetul local și susținută de către firma responsabilă de gestionarea deșeurilor. 

Coerenţa cu 
politicile 

europene, 
naţionale, 
regionale 

Politica Europeană de Coeziune  O Europă mai verde - Obiectivul Prioritar 2. Biodiversitate, Aer, Situri 

contaminate: 
- îmbunătățirea protecției naturii și a biodiversității, a infrastructurii verzi în special în mediul urban și reducerea poluării 
 
Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a Românei 2030 trasează principalele obiective și ținte ale dezvoltării durabile astfel încât, la orizontul de timp 2030, România să fie „o țară membră a unei Uniunii Europe puternice, în 
care decalajele dintre țări vor fi reduse, iar cetățenii vor trăi într-o țară în care 

statul deservește nevoile fiecărui cetățean într-un mod echitabil, eficient și cu 
preocupări crescute și constante pentru un mediu curat”  Obiectivul 11. Orașe și comunități durabile Ținte 2030:  

▪ Reducerea efectelor negative pe care poluarea le are asupra sănătății oamenilor, prin acordarea unei atenții deosebite calității aerului și 
mediului în general Obiectivul 15. Viață terestră Ținte 2030:  

▪ Conservarea și utilizarea durabilă a ecosistemelor terestre și a celor 
montane  

▪ Restaurarea terenurilor și solurilor degradate  

▪ Dezvoltarea infrastructurii verzi     
 
Strategia de Dezvoltare Regională Sud-Est 2021-2027 Obiectiv specific: Îmbunătățirea accesului la servicii de calitate și favorabile incluziunii în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin 
dezvoltarea infrastructurii Axa prioritară 6 – O regiune atractivă 

Coerenţa cu 
strategia de 
dezvoltare locală 

Prioritatea 4 - Protecția mediului Obiectiv specific 4.1: Utilizarea eficientă a resurselor și îmbunătățirea factorilor 
locali de mediu Măsura 4.1.1 Protecţia mediului şi promovarea utilizării eficiente a resurselor şi patrimoniului natural 

Documente 
necesare 

Cerere de finanţare; 
Studiu de fezabilitate/ Proiect Tehnic/ D.T.A.C. D.T.O.E., D.A.L.I;  
Avize; 
Studiu privind impactul asupra mediului. 
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28. Modernizarea structurilor şi proceselor autorităţilor şi instituţiilor publice locale pentru 

oferirea de servicii publice de calitate 

Scopul proiectului 
Identificarea şi implementarea de măsuri de îmbunătăţire a proceselor interne şi a procedurilor de lucru pentru eficientizarea gestionării furnizării serviciilor 
publice. 

Obiective specifice 

1. Oferirea de servicii publice de calitate pentru cetățeni şi mediul de 
afaceri; 

2. Creșterea transparenței, integrității şi responsabilității la nivelul autorităților și instituțiilor publice; 
3. Îmbunătățirea accesului şi a calității serviciilor furnizate de administrația locală, inclusiv prin asigurarea unei transparențe și integrități sporite la 

nivelul acestuia; 
4. Îmbunătăţirea metodelor de informare publică şi de interacţiune a administraţiei publice din comuna Păunești cu cetăţenii acesteia. 

Problema 
identificată şi 
necesitatea 

intervenţiei 

Obiectivul principal al Primăriei comunei Păunești este de a informa actorii locali cu privire la aspecte esenţiale pentru aceştia. Problematica identificată este legată în primul rând de nevoia sectorului privat de a avea o administraţie locală eficientă şi modernă, de exigenţa tot mai crescută a cetăţenilor faţă de 
calitatea serviciilor publice, precum şi de necesitatea alinierii la modelele de bună practică europene. 

Modalitatea de 
rezolvare a 

problemelor 

Implementarea unui proiect care să creeze premisele dezvoltării durabile în ceea ce privește capacitatea administrativă şi dezvoltarea modului de rezolvare a problemelor cetățenilor prin funcționarii publici la care apelează. Modernizarea administraţiei constituie un element de competitivitate, un factor dinamizator pentru procesele economice şi sociale locale. 
Grupuri ţintă 

▪ Persoanele angajate în cadrul administrației publice locale; 
▪ Populaţia comunei Păunești; 
▪ Unităţile economice care activează în comuna Păunești; 
▪ Instituţiile publice din comuna Păunești; 
▪ Potenţialii investitori. 

Activităţi principale 

Activitatea 1: Organizarea şi derularea procedurilor de achiziţie publică pentru servicii de consultanţă pentru întocmirea şi elaborarea cererii de finanţare; 
Activitatea 2: Contractarea finanțării;  
Activitatea 3: Implementarea proiectului;  
Activitatea 4: Vizibilitate proiectului şi diseminarea rezultatelor;  
Activitatea 5: Monitorizare, audit şi raportare. 

Rezultate aşteptate 

▪ Creşterea transparenţei decizionale din cadrul Primăriei Păunești; 
▪ Reducerea birocraţiei în administraţia publică locală; 
▪ Reducerea timpului de prelucrare a documentelor şi eliminarea timpilor de aşteptare; 
▪ Îmbunătăţirea organizării şi controlului documentelor şi informaţiilor; 
▪ Creşterea eficienţei şi transparenţei în relaţia cu cetăţenii, autorităţile administraţiei publice centrale, mediul de afaceri, etc; 
▪ Oferirea serviciilor on-line pentru cetăţeni şi mediul de afaceri pentru plata taxelor şi impozitelor locale; 
▪ Implementarea de soluţii TIC specifice administraţiei locale de tip e-administraţie; 
▪ Achiziționarea de echipamente IT. 

Buget estimat 300.000 euro 

Surse de finanţare PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ  
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BUGETUL LOCAL Alte surse de finanțare identificabile 

Posibili parteneri ▪ Consiliul Județean Vrancea 

Perioada de 
implementare 

2025-2026 

Sustenabilitate 

Stabilirea sarcinilor în raport cu nevoile cetățenilor va determina o colaborare pozitivă, cu rezultate de ordin material prin stimularea dezvoltării mediului de afaceri odată cu reducerea birocrației şi concentrarea tematică pe problemele cetățenilor. 

Coerenţa cu 
politicile 
europene, 
naţionale, 
regionale 

Politica Europeană de Coeziune  O Europă mai apropiată de cetățenii săi - Obiectivul Prioritar 5. Dezvoltarea teritorială integrată: 
-  promovarea dezvoltării integrate în domeniul social, economic și al mediului, a patrimoniului cultural și a securității, inclusiv în zonele rurale și de coastă și inclusiv prin dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității 
 
Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a Românei 2030 trasează principalele obiective și ținte ale dezvoltării durabile astfel încât, la orizontul de timp 2030, România să fie „o țară membră a unei Uniunii Europe puternice, în 
care decalajele dintre țări vor fi reduse, iar cetățenii vor trăi într-o țară în care 
statul deservește nevoile fiecărui cetățean într-un mod echitabil, eficient și cu 
preocupări crescute și constante pentru un mediu curat”  Obiectivul 16. Pace, justiție și instituții eficiente Ținte 2030:  

▪ Dezvoltarea capitalului social 

▪ Reducerea semnificativă a corupției 
▪ Asigurarea unor instituții eficiente și transparente la toate nivelurile  
▪ Asigurarea participării și reprezentării cetățenilor la toate nivelurile  
▪ Asigurarea accesului public la informații și protejarea libertăților 

fundamentale  
 

Strategia de Dezvoltare Regională Sud-Est 2021-2027 Obiectiv specific: Favorizarea dezvoltării integrate sociale, economice și de mediu la nivel local și a patrimoniului cultural, turismului și securității în afara 
zonelor urbane Axa prioritară 6 – O regiune atractivă Acțiuni: dezvoltarea infrastructurilor integrate cu rol în administrare, protejare, informare și exploatare turistică sustenabilă 

Coerenţa cu 
strategia de 

dezvoltare locală 

Prioritatea 5 - Dezvoltarea capacității administrative și implicarea comunității 
în luarea deciziilor Obiectiv specific 5.2: Îmbunătăţirea capacităţii administraţiei publice şi creşterea eficienţei actului decizional Măsura 5.2.1 Consolidarea relaţiei dintre administraţia publică locală şi 
comunitatea locală 

Documente 
necesare 

Cerere de finanţare; 
Memoriu justificativ; 
Avize; 

Raport de audit. 
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29. Extinderea reţelei de energie electrică la toate locuințele din comuna Păunești 

Scopul proiectului 

Reducerea decalajului de dezvoltare dintre mediul rural şi cel urban prin crearea, modernizarea și extinderea infrastructurii fizice de bază – rețeaua de distribuție energie electrică. 
Obiective specifice 

1. Creșterea gradului de accesibilitate a populației la utilitățile de bază;  
2. Sporirea calității serviciilor de furnizare a utilităților publice de bază oferite populației; 
3. Asigurarea accesului populației comunei Păunești la rețeaua de energie electrică. 

Problema 
identificată şi 
necesitatea 

intervenţiei 
Necesitate 

Infrastructura privind rețeaua de energie electrică existentă la nivelul comunei Păunești se află într-un stadiu de degradare, iar dimensionarea acesteia nu este suficientă pentru a susține toate gospodăriile comunei. La nivelul comunei Păunești, există un număr de 10 gospodării care nu sunt racordate la rețeaua de energie electrică, prin urmare aceasta necesită lucrări de extindere şi 
modernizare. 

Modalitatea de 
rezolvare a 

problemelor 
 

Acest proiect propune creșterea gradului de conectare a gospodăriilor la reţeaua de curent electric prin extinderea acesteia în zonele în care aceasta nu 
este în prezent. 

Grupuri ţintă 

▪ Populaţia comunei Păunești; 
▪ Unităţile economice care activează în comuna Păunești; 
▪ Instituţiile de interes public din comuna Păunești; 
▪ Potenţialii investitori. 

Activităţi principale 

Activitatea 1: Organizarea şi derularea procedurilor de achiziţie publică pentru servicii de consultanţă pentru întocmirea şi elaborarea cererii de finanţare; 
Activitatea 2: Organizarea şi derularea procedurilor de achiziţie publică pentru servicii de elaborare a documentaţiilor tehnice;  
Activitatea 3: Întocmirea documentaţiilor tehnice;  
Activitatea 4: Obţinerea avizelor şi autorizaţiilor;  
Activitatea 5: Depunerea Cererii de Finanţare;  
Activitatea 6: Semnarea contractului de finanţare;  
Activitatea 7: Contractare servicii de management al proiectului;  
Activitatea 8: Constituirea Echipei de implementare a proiectului şi demararea 
proiectului  
Activitatea 9: Achiziţie publică de lucrări şi servicii (dirigenţie de şantier, audit şi publicitate);  
Activitatea 10: Achiziţia echipamentelor; 
Activitatea 11: Execuţia lucrărilor;  
Activitatea 12: Recepţia lucrărilor;  
Activitatea 13: Dirigenţia de şantier;  
Activitatea 14: Asistență tehnică;  
Activitatea 15: Vizibilitate proiectului şi diseminarea rezultatelor;  
Activitatea 16: Monitorizare, audit şi raportare 

Rezultate aşteptate 

Realizarea extinderii reţelei electrice către toţi locuitorii comunei. Funcţionarea şi exploatarea în condiţii de siguranţă, rentabilitate şi eficienţă economică a infrastructurii aferente serviciului. 

Buget estimat 50.000 euro 

Surse de finanţare 
PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ  PROGRAMUL NAȚIONAL DEZVOLTARE LOCALĂ COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII 



 
 
 

 258 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A COMUNEI PĂUNEȘTI 

 

2021-2027 

PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURĂ MARE 

BUGETUL LOCAL Alte surse de finanțare identificabile 

Posibili parteneri 
▪ Consiliul Județean Vrancea 

▪ Furnizorul de distribuție a energiei electrice 

Perioada de 

implementare 
2024-2027 

Sustenabilitate Cheltuielile de întreţinere vor fi efectuate din bugetul local.  

Coerenţa cu 
politicile 

europene, 
naţionale, 
regionale 

Politica Europeană de Coeziune  O Europă mai verde - Obiectivul Prioritar 2. Energie: 
- promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră 
- dezvoltarea de sisteme inteligente de energie, rețele și stocare în afara TEN-E 
 

Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a Românei 2030 trasează principalele obiective și ținte ale dezvoltării durabile astfel încât, la orizontul de timp 2030, România să fie „o țară membră a unei Uniunii Europe puternice, în 
care decalajele dintre țări vor fi reduse, iar cetățenii vor trăi într-o țară în care 

statul deservește nevoile fiecărui cetățean într-un mod echitabil, eficient și cu 
preocupări crescute și constante pentru un mediu curat”  Obiectivul 7. Energie curată și la prețuri accesibile Ținte 2030:  

▪ Extinderea rețelelor de transport și distribuție energie electrică și gaze 
naturale 

▪ Creșterea ponderii resurselor de energie regenerabilă în sectorul 
transporturi 

 
Strategia de Dezvoltare Regională Sud-Est 2021-2027 Obiectiv specific: Favorizarea dezvoltării integrate sociale, economice și de 
mediu la nivel local și a patrimoniului cultural, turismului și securității Axa prioritară 6 – O regiune atractivă 

Coerenţa cu 
strategia de 
dezvoltare locală 

Prioritatea 3 - Creșterea calității serviciilor publice locale Obiectiv specific 3.3: Sporirea atractivității generale a comunei și dezvoltarea 
serviciilor publice locale  Măsura 3.3.2 Dezvoltarea serviciilor publice (inclusiv de siguranță și ordine publică) 

Documente 
necesare 

Cerere de finanţare; 
Studiu de fezabilitate/ Proiect Tehnic/ D.T.A.C. D.T.O.E., D.A.L.I;  

Avize; Certificat de urbanism/ Autorizaţie de construire; 
Studiu geotehnic, Studiu topografic, Studiu hidrotehnic; 

Studiu privind impactul asupra mediului. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



 
 
 

 259 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A COMUNEI PĂUNEȘTI 

 

2021-2027 

 
30. Achiziționarea unui sistem de monitorizare video pentru creșterea siguranței și 

prevenirea criminalității 

Scopul proiectului 
Reducerea decalajului de dezvoltare dintre mediul rural şi cel urban prin crearea, modernizarea și extinderea infrastructurii fizice de bază. 

Obiective specifice 

1. Îmbunătăţirea calităţii serviciilor publice furnizate; 
2. Creşterea gradului de siguranţă a populaţiei și a bunurilor publice; 
3. Protecția mediului înconjurător, dezvoltarea și reabilitarea 

infrastructurii de mediu 

Problema 

identificată şi 
necesitatea 
intervenţiei 
Necesitate 

În prezent, comuna Păunești nu dispune de un sistem de supraveghere video. 
Sistemul de supraveghere video este un instrument eficient de culegere a 
datelor, de documentare, de stocare și de suport în coordonarea acțiunilor forțelor de Poliție Comunitară. Introducerea monitorizării principalelor intersecții duce la scăderea stării infracționale prin descurajarea potențialilor infractori. 

Modalitatea de 
rezolvare a 

problemelor 
 

Acest proiect urmărește achiziționarea unui sistem de monitorizare video în vederea prevenirii criminalității și creșterii siguranței populației și a bunurilor de pe domeniul public. Achiziționarea de sisteme de supraveghere video, la standarde de calitate europeană conduce la îmbunătățirea climatului de ordine și siguranță publică, prevenirea și combaterea criminalității și mai mult duce la atractivitatea zonei prin atragerea de familii tinere și de noi investitori pentru 
zonele cu destinație comercială/industrială. 

Grupuri ţintă 

▪ Populaţia comunei Păunești; 
▪ Unităţile economice care activează în comuna Păunești; 
▪ Instituţiile de interes public din comuna Păunești; 
▪ Potenţialii investitori. 

Activităţi principale 

Activitatea 1: Organizarea şi derularea procedurilor de achiziţie publică pentru servicii de consultanţă pentru întocmirea şi elaborarea cererii de finanţare; 
Activitatea 2: Organizarea şi derularea procedurilor de achiziţie publică pentru 
servicii de elaborare a documentaţiilor tehnice;  
Activitatea 3: Întocmirea documentaţiilor tehnice;  
Activitatea 4: Obţinerea avizelor şi autorizaţiilor;  
Activitatea 5: Depunerea Cererii de Finanţare;  
Activitatea 6: Semnarea contractului de finanţare;  
Activitatea 7: Contractare servicii de management al proiectului;  
Activitatea 8: Constituirea Echipei de implementare a proiectului şi demararea 
proiectului;  

Activitatea 9: Achiziţie echipamente;  
Activitatea 10: Vizibilitatea proiectului şi diseminarea rezultatelor;  
Activitatea 11: Monitorizare, audit şi raportare. 

Rezultate aşteptate 
Achiziționarea unui sistem de supraveghere video în comuna Păunești în vederea creșterea siguranței și prevenirea criminalității. 

Buget estimat 20.000 euro 

Surse de finanţare 

BUGETUL LOCAL 

Fonduri guvernamentale Alte surse de finanțare identificabile 

Posibili parteneri 
▪ Consiliul Județean Vrancea 

▪ ONG-uri 

Perioada de 
implementare 

2025-2026 

Sustenabilitate Cheltuielile de întreţinere vor fi efectuate din bugetul local.  
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Coerenţa cu 
politicile 
europene, 

naţionale, 
regionale 

Politica Europeană de Coeziune  O Europă mai inteligentă - Obiectivul Prioritar 1. Digitalizare: 
- fructificarea avantajelor digitalizării în beneficiul cetățenilor, al companiilor și 
al guvernelor O Europă mai apropiată de cetățenii săi - Obiectivul Prioritar 5. Dezvoltarea teritorială integrată: 
-  promovarea dezvoltării integrate în domeniul social, economic și al mediului, 
a patrimoniului cultural și a securității, inclusiv în zonele rurale și de coastă și inclusiv prin dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității 
 

Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a Românei 2030 trasează principalele obiective și ținte ale dezvoltării durabile astfel încât, la orizontul de timp 2030, România să fie „o țară membră a unei Uniunii Europe puternice, în 
care decalajele dintre țări vor fi reduse, iar cetățenii vor trăi într-o țară în care 
statul deservește nevoile fiecărui cetățean într-un mod echitabil, eficient și cu 
preocupări crescute și constante pentru un mediu curat”  Obiectivul 16. Pace, justiție și instituții eficiente Ținte 2030:  

▪ Asigurarea participării și reprezentării cetățenilor la toate nivelurile  
▪ Asigurarea accesului public la informații și protejarea libertăților 

fundamentale 

 
Strategia de Dezvoltare Regională Sud-Est 2021-2027 Obiectiv specific: Favorizarea dezvoltării integrate sociale, economice și de mediu la nivel local și a patrimoniului cultural, turismului și securității în afara 
zonelor urbane  Axa prioritară 6 – O regiune atractivă Acțiuni:  1.conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului natural 
2. dezvoltarea infrastructurilor integrate cu rol în administrare, protejare, informare și exploatare turistică sustenabilă 

Coerenţa cu 
strategia de 
dezvoltare locală 

Prioritatea 3 - Creșterea calității serviciilor publice locale Obiectiv specific 3.3: Sporirea atractivității generale a comunei și dezvoltarea 
serviciilor publice locale  Măsura 3.3.2 Dezvoltarea serviciilor publice (inclusiv de siguranță și ordine publică) 

Documente 

necesare 

Cerere de finanţare; 
Studiu de fezabilitate/ Proiect Tehnic/ D.T.A.C. D.T.O.E., D.A.L.I;  
Avize. 
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31. Construire alei pietonale și piste pentru bicicliști în satele comunei Păunești 

Scopul proiectului 

Dezvoltarea infrastructurii rurale de bază respectiv creşterea suprafeţelor amenajate la nivelul comunei Păunești, prin construirea aleilor pietonale și a pistelor pentru bicicliști pentru locuitorii comunei Păunești. Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei prin dezvoltarea siguranței acesteia la nivel local. 
Obiective specifice 

1. Creşterea gradului de modernizare a drumurilor locale din comuna Păunești; 
2. Îmbunătăţirea aspectului general al comunei Păunești; 
3. Creşterea atractivităţii comunei Păunești; 
4. Creşterea siguranţei rutiere şi fluidizarea traficului rutier. 

Problema 
identificată şi 
necesitatea 

intervenţiei 

Starea proastă a infrastructurii rutiere este una dintre problemele stringente ale comunei Păunești, având consecinţe majore atât de ordin economic, cât şi de 
ordin social sau chiar estetic.  La nivelul comunei Păunești nu sunt amenajate trotuare/alei pietonale și nici 
piste de biciclete. 

Modalitatea de 
rezolvare a 
problemelor 

1. Modernizarea principalelor artere de comunicare rutieră din cadrul 
comunei prin amenajarea de trotuare/alei pietonale;  

2. Amenajarea de piste pentru bicicliști de-a lungul principalelor drumuri 

locale. 

Grupuri ţintă 

▪ Populaţia comunei Păunești; 
▪ Unităţile economice care activează în comuna Păunești;  
▪ Instituţiile publice din  comuna Păunești; 
▪ Potenţialii investitori; 
▪ Populaţia de tranzit; 
▪ Potenţialii turişti. 

Activităţi principale 

Activitatea 1: Organizarea şi derularea procedurilor de achiziţie publică pentru servicii de consultanţă pentru întocmirea si elaborarea cererii de finanţare; 
Activitatea 2: Organizarea şi derularea procedurilor de achiziţie publică pentru servicii de elaborare a documentaţiilor tehnice;  
Activitatea 3: Întocmirea documentaţiilor tehnice; 
Activitatea 4: Obţinerea avizelor şi autorizaţiilor;  
Activitatea 5: Depunerea dosarului Cererii de Finanţare;  
Activitatea 6: Semnarea contractului de finanţare;  
Activitatea 7: Contractare servicii de management al proiectului;  

Activitatea 8: Constituirea Echipei de implementare a proiectului şi demararea 
proiectului;  
Activitatea 9: Achiziţie publică de lucrări şi servicii (dirigenţie de şantier, audit şi publicitate);  
Activitatea 10: Execuţia lucrărilor;  
Activitatea 11: Recepţia lucrărilor;  
Activitatea 12: Dirigenţia de şantier;  
Activitatea 13: Asistența tehnică;  
Activitatea 14: Vizibilitate proiectului şi diseminarea rezultatelor;  
Activitatea 15: Monitorizare, audit şi raportare. 

Rezultate aşteptate 

▪ Fluidizarea traficului; 

▪ Viteza de circulație va crește, lucru ce va aduce o economie de timp; 
▪ Creșterea siguranței pietonilor și a bicicliștilor; 
▪ Atragerea de investitori şi turiști spre principalele obiective turistice din spaţiul administrativ al comunei. 

Buget estimat 2.000.000 euro 

Surse de finanţare PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ  
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PROGRAMUL NAȚIONAL DEZVOLTARE LOCALĂ PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII 
BUGETUL LOCAL Alte surse de finanțare identificabile 

Posibili parteneri 
▪ ONG-uri; 
▪ Consiliul Judeţean Vrancea. 

Perioada de 
implementare 

2024-2027 

Sustenabilitate 

Din cauza implicaţiilor financiare foarte mari, ce pot duce la o incapacitate financiară din partea comunei Păunești, implementarea acestui proiect se va 
face etapizat, prin delimitarea unor zone de intervenţie şi prioritizarea acestora sau prin abordarea intervenţiilor în funcţie de importanţa străzilor. În acest fel, se permite rezolvarea în totalitate a problemelor de infrastructură rutieră, fără a se ajunge la imposibilitatea de a susţine financiar investiţiile. Având în vedere impactul favorabil evident asupra activităţii economice, se aşteaptă ca modernizarea infrastructurii de drumuri să dinamizeze mediul de afaceri local, ceea ce va avea un impact pozitiv şi asupra sumelor colectate la 
bugetul local. După amenajarea aleilor pietonale și a pistelor de bicicliști, acestea nu vor necesita fonduri suplimentare pentru întreţinere. Cheltuielile pentru activităţile de reparare periodică vor fi nule în perioada pentru care se va solicita garanţie de la constructor. 

Coerenţa cu 
politicile 

europene, 
naţionale, 
regionale 

Politica Europeană de Coeziune  O Europă mai conectată - Obiectivul Prioritar 3. Conectivitate: 

- dezvoltarea rețelei TEN-T durabilă, rezilientă în fața schimbărilor climatice, inteligentă, sigură și intermodală  
- dezvoltarea unei mobilități naționale, regionale și locale durabile, reziliente în fața schimbărilor climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea 
accesului la TEN-T și a mobilității transfrontaliere 
 

Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a Românei 2030 trasează principalele obiective și ținte ale dezvoltării durabile astfel încât, la orizontul de timp 2030, România să fie „o țară membră a unei Uniunii Europe puternice, în 
care decalajele dintre țări vor fi reduse, iar cetățenii vor trăi într-o țară în care 

statul deservește nevoile fiecărui cetățean într-un mod echitabil, eficient și cu 
preocupări crescute și constante pentru un mediu curat”  Obiectivul 9. Industrie, inovație și infrastructură Ținte 2030: Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii regionale și a celei 
transfrontaliere Obiectivul 11. Orașe și comunități durabile Ținte 2030: Asigurarea condițiilor pentru o viață demnă a cetățenilor din comunitățile urbane și rurale, prin accesul la locuințe și servicii de bază 
accesibile 
Strategia de Dezvoltare Regională Sud-Est 2021-2027 Obiectiv specific: Dezvoltarea unei mobilități naționale, regionale și locale durabile, reziliente în fața schimbărilor climatice, inteligente și inter-modale, inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T și a mobilității transfrontaliere Axa prioritară 4 – O regiune accesibilă  Acțiunea 1: Investiții de bază în structura căii de rulare, având drept scop mărirea vitezei de deplasare, creșterea portanței, îmbunătățirea sistemelor și 
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marcajelor de semnalizare și siguranță rutieră, creșterea conectivității la rețeaua TEN-T etc. 

Coerenţa cu 
strategia de 
dezvoltare locală 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea şi consolidarea accesibilităţii la infrastructura de bază Obiectiv specific 2.1: Creşterea accesibilităţii, conectivităţii şi mobilităţii 
comunei Măsura 2.1.2 Asigurarea alternativelor pentru deplasare nemotorizată 

Documente 
necesare 

Cerere de finanţare; 
Studiu de fezabilitate/ Proiect Tehnic/ D.T.A.C. D.T.O.E., D.A.L.I;  

Avize; Certificat de urbanism/ Autorizaţie de construire; 
Studiu geotehnic, Studiu topografic, Studiu hidrotehnic; 

Studiu privind impactul asupra mediului. 
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32. Instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă la obiectivele de 

interes local din comuna Păunești 

Scopul proiectului 

Satisfacerea imediată şi pe termen lung a cererii de energie termică la nivelul obiectivelor de interes local din comuna Păunești, la un preţ cât mai scăzut, în condiţii de calitate şi siguranţă, cu limitarea impactului instalaţiilor energetice 
asupra mediului. 

Obiective specifice 

1. Valorificarea resurselor regenerabile de energie solară pentru producerea de energie termică;  
2. Creşterea independenţei energetice şi reducerea cheltuielilor la bugetul local prin diversificarea surselor şi folosirea tehnologiilor moderne de 

producere a energiei; 
3. Protecţia mediului prin utilizarea de surse şi tehnologii nepoluante de 

producere a energiei termice;   
4. Reducerea consumurilor specifice cu energia termică. 

Problema 
identificată şi 
necesitatea 
intervenţiei 

Performanța energetică a clădirilor este foarte scăzută astfel încât nivelurile de energie consumată în clădiri plasează sectorul printre cele mai mari sectoare consumatoare de energie. Conform Strategiei pentru mobilizarea investițiilor în 
renovarea fondului de clădiri existente (varianta de lucru) în România, consumul de energie în sectorul clădirilor (locuințe, sectorul terțiar, inclusiv clădiri publice) reprezintă 45% din consumul total de energie.  Potențialul de economisire în clădiri este semnificativ, însumând 40-50%. În particular, potențialul de eficiență energetică la nivelul clădirilor publice (fără a include spitalele), este în medie de 38% pentru măsurile de încălzire şi 23% pentru energie electrică.  
Principalul rezultat preconizat ca urmare a promovării investițiilor cu scopul de a îmbunătăți eficiența energetică în clădirile publice îl constituie reducerea consumului de energie primară la nivelul clădirilor publice. Astfel implementarea unui proiect care să reducă costurile cu energia reprezintă un 
obiectiv important ce va da bugetului local premisele folosirii resurselor 
financiare economisite pentru realizarea de alte proiecte importante. 

Modalitatea de 
rezolvare a 
problemelor 

În acest context se impune implementarea unor proiecte de producere a energiei regenerabile, în scopul reducerii consumului de energie. Creşterea 
ponderii resurselor regenerabile de energie va avea un impact pozitiv asupra 

mediului. Astfel de proiecte sunt necesare cu atât mai mult luând în considerare faptul că România a acceptat cerinţele de mediu cu care s-a angajat la Protocolul de la Kyoto în cadrul Convenţiei Cadru a Naţiunilor Unite pentru Schimbări Climatice, în cadrul căruia se menţionează necesitatea cercetării, promovării, valorificării şi folosirii crescânde a formelor noi de energie regenerabilă, a tehnologiilor de reţinere a bioxidului de carbon şi a tehnologiilor noi, avansate, favorabile protecţiei mediului. 
Grupuri ţintă ▪ Autorităţile şi instituţiile publice de la nivel local 
Activităţi principale 

Activitatea 1: Organizarea şi derularea procedurilor de achiziţie publică pentru servicii de consultanţă pentru întocmirea şi elaborarea cererii de finanţare; 
Activitatea 2: Organizarea şi derularea procedurilor de achiziţie publică pentru 
servicii de elaborare a documentaţiilor tehnice;  
Activitatea 3: Întocmirea documentaţiilor tehnice;  
Activitatea 4: Obţinerea avizelor şi autorizaţiilor;  
Activitatea 5: Depunerea Cererii de Finanţare;  
Activitatea 6: Semnarea contractului de finanţare;  
Activitatea 7: Contractare servicii de management al proiectului;  
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Activitatea 8: Constituirea Echipei de implementare a proiectului şi demararea 
proiectului  
Activitatea 9: Achiziţie publică de lucrări şi servicii (dirigenţie de şantier, audit şi publicitate);  

Activitatea 10: Achiziţia echipamentelor; 
Activitatea 11: Execuţia lucrărilor;  
Activitatea 12: Recepţia lucrărilor;  
Activitatea 13: Dirigenţia de şantier;  
Activitatea 14: Asistență tehnică;  
Activitatea 15: Vizibilitate proiectului şi diseminarea rezultatelor;  
Activitatea 16: Monitorizare, audit şi raportare 

Rezultate aşteptate 

Îmbunătăţirea izolaţiei termice a anvelopei clădirilor; Reabilitarea și modernizarea instalaţiilor pentru prepararea și transportul agentului termic, apei calde menajere și a sistemelor de ventilare și climatizare; 
Utilizarea surselor regenerabile de energie pentru asigurarea necesarului de energie termică pentru încălzire și prepararea apei calde de consum;  Utilizarea raţională şi mai eficientă a resurselor energetice primare prin 
reducerea consumului; Reducerea poluării şi protecţia mediului; Reducerea costurilor pentru energie termică. 

Buget estimat 1.000.000 euro 

Surse de finanţare 

PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL  
COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII 

BUGETUL LOCAL Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor 
Fonduri guvernamentale Alte surse de finanțare identificabile 

Posibili parteneri 
▪ Consiliul Județean Vrancea; 
▪ ONG-uri. 

Perioada de 

implementare 
2023-2027 

Sustenabilitate 

Ulterior finalizării investiţiei, costurile întreţinerii vor fi suportate de Consiliul Local Păunești. Proiectul va contribui la reducerea cheltuielilor pentru utilităţile publice faţă de situaţia actuală, prin îmbunătăţirea sistemelor de izolaţie şi încălzire. 

Coerenţa cu 
politicile 
europene, 
naţionale, 
regionale 

Politica Europeană de Coeziune  O Europă mai verde - Obiectivul Prioritar 2. Energie: 
- promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră 
- promovarea energiei din surse regenerabile 
- dezvoltarea de sisteme inteligente de energie, rețele și stocare în afara TEN-E 

 
Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a Românei 2030 trasează principalele obiective și ținte ale dezvoltării durabile astfel încât, la orizontul de timp 2030, România să fie „o țară membră a unei Uniunii Europe puternice, în 
care decalajele dintre țări vor fi reduse, iar cetățenii vor trăi într-o țară în care 

statul deservește nevoile fiecărui cetățean într-un mod echitabil, eficient și cu 
preocupări crescute și constante pentru un mediu curat”  Obiectivul 12. Consum și producție responsabile Ținte 2030:  
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▪ Trecerea etapizată la un model de dezvoltare care are elemente ale 

economiei circulare 
▪ Creșterea productivității resurselor 
▪ Reducerea risipei și a deșeurilor Obiectivul 7. Energie curată și la prețuri accesibile Ținte 2030:  
▪ Creșterea ponderii resurselor de energie regenerabilă  
▪ Decuplarea creșterii economice de procesul de epuizare a resurselor și 

degradare a mediului 
 

Strategia de Dezvoltare Regională Sud-Est 2021-2027 Obiectiv specific: Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră Axa prioritară 3 – O regiune cu orașe prietenoase cu mediul Acțiuni:  1. Renovarea clădirilor publice, inclusiv a celor cu statut de monument istoric, și a cladirilor rezidențiale în vederea asigurării/ îmbunătățirii eficienței energetice în funcție de potențialul de reducere a consumului, respectiv reducerea emisiilor de carbon, inclusiv consolidarea acestora în funcție de 
riscurile identificate. 2. Îmbunătățirea eficienței energetice, precum și reducerea emisiilor în sistemele de alimentare centralizate cu energie termică (SACET) 

Coerenţa cu 
strategia de 
dezvoltare locală 

Prioritatea 4 - Protecția mediului Obiectiv specific 4.1: Utilizarea eficientă a resurselor și îmbunătățirea factorilor 
locali de mediu Măsura 4.1.1 Protecţia mediului şi promovarea utilizării eficiente a resurselor şi patrimoniului natural 

Documente 
necesare 

Cerere de finanţare; 
Studiu de fezabilitate/ Proiect Tehnic/ D.T.A.C. D.T.O.E., D.A.L.I;  

Avize; Certificat de urbanism/ Autorizaţie de construire; 
Studiu geotehnic, Studiu topografic, Studiu hidrotehnic; 

Studiu privind impactul asupra mediului. 
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33. Lucrări de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice la ansamblurile de 

locuinţe din comuna Păunești 

Scopul proiectului 

Satisfacerea imediată şi pe termen lung a cererii de energie termică la nivelul ansamblurilor de locuinţe din comuna Păunești, la un preţ cât mai scăzut, în condiţii de calitate şi siguranţă, cu limitarea impactului instalaţiilor energetice 
asupra mediului. 

Obiective specifice 

1. Creşterea independenţei energetice şi reducerea cheltuielilor prin diversificarea surselor şi folosirea tehnologiilor moderne de producere a 
energiei; 

2. Protecţia mediului prin utilizarea de surse şi tehnologii nepoluante de 
producere a energiei termice;   

3. Reducerea consumurilor specifice cu energia termică. 

Problema 
identificată şi 
necesitatea 

intervenţiei 

Performanța energetică a clădirilor este foarte scăzută astfel încât nivelurile de energie consumată în clădiri plasează sectorul printre cele mai mari sectoare consumatoare de energie. Conform Strategiei pentru mobilizarea investițiilor în 
renovarea fondului de clădiri existente (varianta de lucru) în România, consumul de energie în sectorul clădirilor (locuințe, sectorul terțiar, inclusiv clădiri publice) reprezintă 45% din consumul total de energie.  Potențialul de economisire în clădiri este semnificativ, însumând 40-50%. În particular, potențialul de eficiență energetică la nivelul clădirilor publice (fără a include spitalele), este în medie de 38% pentru măsurile de încălzire şi 23% pentru energie electrică.  
Principalul rezultat preconizat ca urmare a promovării investițiilor cu scopul de a îmbunătăți eficiența energetică în ansamblurile de locuințe îl constituie reducerea consumului de energie primară la nivelul clădirilor.  

Modalitatea de 
rezolvare a 

problemelor 

În acest context se impune implementarea unor proiecte de producere a energiei regenerabile, în scopul reducerii consumului de energie. Creşterea 
ponderii resurselor regenerabile de energie va avea un impact pozitiv asupra 

mediului. Astfel de proiecte sunt necesare cu atât mai mult luând în considerare faptul că România a acceptat cerinţele de mediu cu care s-a angajat la Protocolul de la Kyoto în cadrul Convenţiei Cadru a Naţiunilor Unite pentru Schimbări Climatice, în cadrul căruia se menţionează necesitatea cercetării, promovării, 
valorificării şi folosirii crescânde a formelor noi de energie regenerabilă, a tehnologiilor de reţinere a bioxidului de carbon şi a tehnologiilor noi, avansate, favorabile protecţiei mediului. 

Grupuri ţintă ▪ Populația care locuiește în ansamblurile de locuinţe din comuna Păunești 

Activităţi principale 

Activitatea 1: Organizarea şi derularea procedurilor de achiziţie publică pentru servicii de consultanţă pentru întocmirea şi elaborarea cererii de finanţare; 
Activitatea 2: Organizarea şi derularea procedurilor de achiziţie publică pentru 
servicii de elaborare a documentaţiilor tehnice;  
Activitatea 3: Întocmirea documentaţiilor tehnice;  
Activitatea 4: Obţinerea avizelor şi autorizaţiilor;  
Activitatea 5: Depunerea Cererii de Finanţare;  
Activitatea 6: Semnarea contractului de finanţare;  
Activitatea 7: Contractare servicii de management al proiectului;  
Activitatea 8: Constituirea Echipei de implementare a proiectului şi demararea 
proiectului  

Activitatea 9: Achiziţie publică de lucrări şi servicii (dirigenţie de şantier, audit şi publicitate);  
Activitatea 10: Achiziţia echipamentelor; 
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Activitatea 11: Execuţia lucrărilor;  
Activitatea 12: Recepţia lucrărilor;  
Activitatea 13: Dirigenţia de şantier;  
Activitatea 14: Asistență tehnică;  
Activitatea 15: Vizibilitate proiectului şi diseminarea rezultatelor;  
Activitatea 16: Monitorizare, audit şi raportare 

Rezultate aşteptate 

Îmbunătăţirea izolaţiei termice a anvelopei clădirilor; Reabilitarea și modernizarea instalaţiilor pentru prepararea și transportul agentului termic, apei calde menajere și a sistemelor de ventilare și climatizare; 
Utilizarea surselor regenerabile de energie pentru asigurarea necesarului de energie termică pentru încălzire și prepararea apei calde de consum;  Utilizarea raţională şi mai eficientă a resurselor energetice primare prin 
reducerea consumului; Reducerea poluării şi protecţia mediului; Reducerea costurilor pentru energie termică. 

Buget estimat 400.000 euro 

Surse de finanţare 

PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL  
COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII 
BUGETUL LOCAL Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor 

Fonduri guvernamentale Alte surse de finanțare identificabile 

Posibili parteneri 
▪ Consiliul Județean Vrancea; 
▪ ONG-uri. 

Perioada de 

implementare 
2024-2027 

Sustenabilitate 

Ulterior finalizării investiţiei, costurile întreţinerii vor fi suportate de locuitorii din ansamblurile de locuințe din Păunești. Proiectul va contribui la reducerea cheltuielilor faţă de situaţia actuală, prin îmbunătăţirea sistemelor de izolaţie şi încălzire. 

Coerenţa cu 
politicile 
europene, 

naţionale, 
regionale 

Politica Europeană de Coeziune  O Europă mai verde - Obiectivul Prioritar 2. Energie: 

- promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră 
- promovarea energiei din surse regenerabile 

- dezvoltarea de sisteme inteligente de energie, rețele și stocare în afara TEN-E 
 
Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a Românei 2030 trasează principalele obiective și ținte ale dezvoltării durabile astfel încât, la orizontul de timp 2030, România să fie „o țară membră a unei Uniunii Europe puternice, în 
care decalajele dintre țări vor fi reduse, iar cetățenii vor trăi într-o țară în care 

statul deservește nevoile fiecărui cetățean într-un mod echitabil, eficient și cu 
preocupări crescute și constante pentru un mediu curat”  Obiectivul 12. Consum și producție responsabile Ținte 2030:  

▪ Trecerea etapizată la un model de dezvoltare care are elemente ale 

economiei circulare 
▪ Creșterea productivității resurselor 
▪ Reducerea risipei și a deșeurilor Obiectivul 7. Energie curată și la prețuri accesibile Ținte 2030:  
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▪ Creșterea ponderii resurselor de energie regenerabilă  
▪ Decuplarea creșterii economice de procesul de epuizare a resurselor și 

degradare a mediului 
 

Strategia de Dezvoltare Regională Sud-Est 2021-2027 Obiectiv specific: Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră Axa prioritară 3 – O regiune cu orașe prietenoase cu mediul Acțiuni:  1. Îmbunătățirea eficienței energetice, precum și reducerea emisiilor în sistemele de alimentare centralizate cu energie termică (SACET) 

Coerenţa cu 
strategia de 
dezvoltare locală 

Prioritatea 4 - Protecția mediului Obiectiv specific 4.1: Utilizarea eficientă a resurselor și îmbunătățirea factorilor 
locali de mediu Măsura 4.1.1 Protecţia mediului şi promovarea utilizării eficiente a resurselor şi patrimoniului natural 

Documente 
necesare 

Cerere de finanţare; 
Studiu de fezabilitate/ Proiect Tehnic/ D.T.A.C. D.T.O.E., D.A.L.I;  

Avize; Certificat de urbanism/ Autorizaţie de construire; 
Studiu geotehnic, Studiu topografic, Studiu hidrotehnic; 
Studiu privind impactul asupra mediului. 
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34. Eficientizarea energetică a sediului primăriei, a școlilor și a grădinițelor din comuna 

Păunești 

Scopul proiectului 

Satisfacerea imediată şi pe termen lung a cererii de energie termică la nivelul instituțiilor de interes public din comuna Păunești, la un preţ cât mai scăzut, în condiţii de calitate şi siguranţă, cu limitarea impactului instalaţiilor energetice 
asupra mediului. 

Obiective specifice 

1. Creşterea independenţei energetice şi reducerea cheltuielilor prin diversificarea surselor şi folosirea tehnologiilor moderne de producere a 
energiei; 

2. Protecţia mediului prin utilizarea de surse şi tehnologii nepoluante de 
producere a energiei termice;   

3. Reducerea consumurilor specifice cu energia termică. 

Problema 

identificată şi 
necesitatea 
intervenţiei 

Performanța energetică a clădirilor este foarte scăzută astfel încât nivelurile de energie consumată în clădiri plasează sectorul printre cele mai mari sectoare 
consumatoare de energie. Conform Strategiei pentru mobilizarea investițiilor în renovarea fondului de clădiri existente (varianta de lucru) în România, consumul de energie în sectorul clădirilor (locuințe, sectorul terțiar, inclusiv clădiri publice) reprezintă 45% din consumul total de energie.  
Potențialul de economisire în clădiri este semnificativ, însumând 40-50%. În particular, potențialul de eficiență energetică la nivelul clădirilor publice (fără a include spitalele), este în medie de 38% pentru măsurile de încălzire şi 23% 
pentru energie electrică.  Principalul rezultat preconizat ca urmare a promovării investițiilor cu scopul de a îmbunătăți eficiența energetică în instituțiile de interes public îl constituie reducerea consumului de energie primară la nivelul clădirilor.  

Modalitatea de 
rezolvare a 
problemelor 

În acest context se impune implementarea unor proiecte de producere a energiei regenerabile, în scopul reducerii consumului de energie. Creşterea 
ponderii resurselor regenerabile de energie va avea un impact pozitiv asupra 
mediului. Astfel de proiecte sunt necesare cu atât mai mult luând în considerare faptul că România a acceptat cerinţele de mediu cu care s-a angajat la Protocolul de la Kyoto în cadrul Convenţiei Cadru a Naţiunilor Unite pentru Schimbări Climatice, în cadrul căruia se menţionează necesitatea cercetării, promovării, valorificării şi folosirii crescânde a formelor noi de energie regenerabilă, a tehnologiilor de reţinere a bioxidului de carbon şi a tehnologiilor noi, avansate, favorabile protecţiei mediului. 

Grupuri ţintă 
▪ Populația care își desfășoară activitatea în instituțiile de interes public din comuna Păunești 

Activităţi principale 

Activitatea 1: Organizarea şi derularea procedurilor de achiziţie publică pentru servicii de consultanţă pentru întocmirea şi elaborarea cererii de finanţare; 
Activitatea 2: Organizarea şi derularea procedurilor de achiziţie publică pentru 
servicii de elaborare a documentaţiilor tehnice;  
Activitatea 3: Întocmirea documentaţiilor tehnice;  
Activitatea 4: Obţinerea avizelor şi autorizaţiilor;  
Activitatea 5: Depunerea Cererii de Finanţare;  
Activitatea 6: Semnarea contractului de finanţare;  
Activitatea 7: Contractare servicii de management al proiectului;  
Activitatea 8: Constituirea Echipei de implementare a proiectului şi demararea 
proiectului  

Activitatea 9: Achiziţie publică de lucrări şi servicii (dirigenţie de şantier, audit şi publicitate);  
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Activitatea 10: Achiziţia echipamentelor; 
Activitatea 11: Execuţia lucrărilor;  
Activitatea 12: Recepţia lucrărilor;  
Activitatea 13: Dirigenţia de şantier;  
Activitatea 14: Asistență tehnică;  
Activitatea 15: Vizibilitate proiectului şi diseminarea rezultatelor;  
Activitatea 16: Monitorizare, audit şi raportare 

Rezultate aşteptate 

Îmbunătăţirea izolaţiei termice a anvelopei clădirilor; Reabilitarea și modernizarea instalaţiilor pentru prepararea și transportul agentului termic, apei calde menajere și a sistemelor de ventilare și climatizare; 
Utilizarea surselor regenerabile de energie pentru asigurarea necesarului de energie termică pentru încălzire și prepararea apei calde de consum;  Utilizarea raţională şi mai eficientă a resurselor energetice primare prin 
reducerea consumului; Reducerea poluării şi protecţia mediului; Reducerea costurilor pentru energie termică. 

Buget estimat 400.000 euro 

Surse de finanţare 

PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL  
COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII 
BUGETUL LOCAL Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor 
Fonduri guvernamentale Alte surse de finanțare identificabile 

Posibili parteneri 
▪ Consiliul Județean Vrancea; 
▪ ONG-uri. 

Perioada de 
implementare 

2021-2024 

Sustenabilitate 
Ulterior finalizării investiţiei, costurile întreţinerii vor fi efectuate din bugetul local. Proiectul va contribui la reducerea cheltuielilor faţă de situaţia actuală, prin îmbunătăţirea sistemelor de izolaţie şi încălzire. 

Coerenţa cu 
politicile 
europene, 

naţionale, 
regionale 

Politica Europeană de Coeziune  O Europă mai verde - Obiectivul Prioritar 2. Energie: 

- promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră 
- promovarea energiei din surse regenerabile 

- dezvoltarea de sisteme inteligente de energie, rețele și stocare în afara TEN-E 
 
Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a Românei 2030 trasează principalele obiective și ținte ale dezvoltării durabile astfel încât, la orizontul de timp 2030, România să fie „o țară membră a unei Uniunii Europe puternice, în 
care decalajele dintre țări vor fi reduse, iar cetățenii vor trăi într-o țară în care 

statul deservește nevoile fiecărui cetățean într-un mod echitabil, eficient și cu 
preocupări crescute și constante pentru un mediu curat”  Obiectivul 12. Consum și producție responsabile Ținte 2030:  

▪ Trecerea etapizată la un model de dezvoltare care are elemente ale 

economiei circulare 
▪ Creșterea productivității resurselor 
▪ Reducerea risipei și a deșeurilor Obiectivul 7. Energie curată și la prețuri accesibile Ținte 2030:  
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▪ Creșterea ponderii resurselor de energie regenerabilă  
▪ Decuplarea creșterii economice de procesul de epuizare a resurselor și 

degradare a mediului 
 

Strategia de Dezvoltare Regională Sud-Est 2021-2027 Obiectiv specific: Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră Axa prioritară 3 – O regiune cu orașe prietenoase cu mediul Acțiuni:  1. Îmbunătățirea eficienței energetice, precum și reducerea emisiilor în sistemele de alimentare centralizate cu energie termică (SACET) 

Coerenţa cu 
strategia de 
dezvoltare locală 

Prioritatea 4 - Protecția mediului Obiectiv specific 4.1: Utilizarea eficientă a resurselor și îmbunătățirea factorilor 
locali de mediu Măsura 4.1.1 Protecţia mediului şi promovarea utilizării eficiente a resurselor şi patrimoniului natural 

Documente 
necesare 

Cerere de finanţare; 
Studiu de fezabilitate/ Proiect Tehnic/ D.T.A.C. D.T.O.E., D.A.L.I;  

Avize; Certificat de urbanism/ Autorizaţie de construire; 
Studiu geotehnic, Studiu topografic, Studiu hidrotehnic; 
Studiu privind impactul asupra mediului. 
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35. Modernizare clădire multifuncțională (sediul vechi al Primăriei) 

Scopul proiectului 

Amenajarea unui spațiu propice desfășurării activităților administrației publice locale prin modernizarea și reabilitarea sediului vechi al Primăriei. Satisfacerea imediată şi pe termen lung a cererii de energie termică la nivelul instituțiilor de interes public din comuna Păunești, la un preţ cât mai scăzut, în condiţii de calitate şi siguranţă, cu limitarea impactului instalaţiilor energetice asupra 
mediului. 

Obiective specifice 

1. Modernizarea și reabilitarea infrastructurii publice locale;  
2. Dezvoltarea capacităţii administrației publice locale;  
3. Îmbunătăţirea serviciilor oferite în cadrul instituțiilor publice din comună. 

Problema 

identificată şi 
necesitatea 
intervenţiei 

La momentul actual, sediul vechi al Primăriei Păunești se află într-o stare avansată de degradare și necesită reparații capitale în vederea desfășurării de activități aferente administrației publice locale. De asemenea, este necesară și anveloparea clădirii în vederea reducerii consumului de energie 

Modalitatea de 

rezolvare a 
problemelor 

În acest context se impune implementarea unor proiecte de producere a 
energiei regenerabile, în scopul reducerii consumului de energie. Creşterea 
ponderii resurselor regenerabile de energie va avea un impact pozitiv asupra 
mediului.  Proiectul propune de asemenea și intervenții la nivelul structurii clădirii și a acoperișului. 

Grupuri ţintă 
▪ Persoanele angajate în cadrul instituțiilor ce își desfășoară activitatea în fostul sediu al Primăriei Păunești. 

Activităţi principale 

Activitatea 1: Organizarea şi derularea procedurilor de achiziţie publică pentru servicii de consultanţă pentru întocmirea şi elaborarea cererii de finanţare; 
Activitatea 2: Organizarea şi derularea procedurilor de achiziţie publică pentru servicii de elaborare a documentaţiilor tehnice;  
Activitatea 3: Întocmirea documentaţiilor tehnice;  
Activitatea 4: Obţinerea avizelor şi autorizaţiilor;  
Activitatea 5: Depunerea Cererii de Finanţare;  
Activitatea 6: Semnarea contractului de finanţare;  
Activitatea 7: Contractare servicii de management al proiectului;  
Activitatea 8: Constituirea Echipei de implementare a proiectului şi demararea 
proiectului  
Activitatea 9: Achiziţie publică de lucrări şi servicii (dirigenţie de şantier, audit şi publicitate);  
Activitatea 10: Achiziţia echipamentelor; 
Activitatea 11: Execuţia lucrărilor;  
Activitatea 12: Recepţia lucrărilor;  
Activitatea 13: Dirigenţia de şantier;  
Activitatea 14: Asistență tehnică;  
Activitatea 15: Vizibilitate proiectului şi diseminarea rezultatelor;  
Activitatea 16: Monitorizare, audit şi raportare 

Rezultate aşteptate 

Îmbunătăţirea izolaţiei termice a anvelopei clădirilor; Reabilitarea și modernizarea structurii clădirii și a instalaţiilor pentru prepararea și transportul agentului termic, apei calde menajere și a sistemelor de ventilare și climatizare; 

Utilizarea surselor regenerabile de energie pentru asigurarea necesarului de energie termică pentru încălzire și prepararea apei calde de consum;  
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Utilizarea raţională şi mai eficientă a resurselor energetice primare prin 
reducerea consumului; Reducerea poluării şi protecţia mediului; Reducerea costurilor pentru energie termică. 

Buget estimat 300.000 euro 

Surse de finanţare 

COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII 

BUGETUL LOCAL 
Fonduri guvernamentale Alte surse de finanțare identificabile 

Posibili parteneri 
▪ Consiliul Județean Vrancea; 
▪ ONG-uri. 

Perioada de 
implementare 

2021-2024 

Sustenabilitate 
Ulterior finalizării investiţiei, costurile întreţinerii vor fi efectuate din bugetul 
local. Proiectul va contribui la reducerea cheltuielilor faţă de situaţia actuală, prin îmbunătăţirea sistemelor de izolaţie şi încălzire. 

Coerenţa cu 
politicile 
europene, 
naţionale, 
regionale 

Politica Europeană de Coeziune  O Europă mai inteligentă - Obiectivul Prioritar 1. Digitalizare: 
- fructificarea avantajelor digitalizării în beneficiul cetățenilor, al companiilor și 
al guvernelor O Europă mai apropiată de cetățenii săi - Obiectivul Prioritar 5. Dezvoltarea teritorială integrată: 
-  promovarea dezvoltării integrate în domeniul social, economic și al mediului, a patrimoniului cultural și a securității, inclusiv în zonele rurale și de coastă și inclusiv prin dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității 
 
Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a Românei 2030 trasează principalele obiective și ținte ale dezvoltării durabile astfel încât, la orizontul de timp 2030, România să fie „o țară membră a unei Uniunii Europe puternice, în 
care decalajele dintre țări vor fi reduse, iar cetățenii vor trăi într-o țară în care 
statul deservește nevoile fiecărui cetățean într-un mod echitabil, eficient și cu 
preocupări crescute și constante pentru un mediu curat”  Obiectivul 16. Pace, justiție și instituții eficiente Ținte 2030:  

▪ Asigurarea participării și reprezentării cetățenilor la toate nivelurile  
▪ Asigurarea accesului public la informații și protejarea libertăților 

fundamentale 
 

Strategia de Dezvoltare Regională Sud-Est 2021-2027 Obiectiv specific: Favorizarea dezvoltării integrate sociale, economice și de mediu la nivel local și a patrimoniului cultural, turismului și securității în afara 
zonelor urbane  Axa prioritară 6 – O regiune atractivă Acțiuni:  1.conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului natural 
2. dezvoltarea infrastructurilor integrate cu rol în administrare, protejare, informare și exploatare turistică sustenabilă 

Coerenţa cu 
strategia de 
dezvoltare locală 

Prioritatea 3 - Creșterea calității serviciilor publice locale Obiectiv specific 3.3: Sporirea atractivității generale a comunei și dezvoltarea 
serviciilor publice locale  
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Măsura 3.3.2 Dezvoltarea serviciilor publice (inclusiv de siguranță și ordine publică) 

Documente 
necesare 

Cerere de finanţare; 
Studiu de fezabilitate/ Proiect Tehnic/ D.T.A.C. D.T.O.E., D.A.L.I;  

Avize; Certificat de urbanism/ Autorizaţie de construire; 
Studiu geotehnic, Studiu topografic, Studiu hidrotehnic; 

Studiu privind impactul asupra mediului. 
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36. Construire centru social pentru vârstnicii din comuna Păunești și comunele învecinate 

Scopul proiectului 
Îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor vârstnice din comuna Păunești și din 
comunele învecinate. 

Obiective specifice 

1. Îmbunătăţirea condiţiilor de viață a persoanelor în vârstă din comuna Păunești; 
2. Derularea de acțiuni de incluziune socială în ceea ce privește grupurile 

vulnerabile; 
3. Reducerea numărului persoanelor în vârstă care nu beneficiază de un spațiu în care să își petreacă timpul în mod activ. 

Problema 

identificată şi 
necesitatea 
intervenţiei 

Comuna Păunești înregistrează rate mari în ceea ce privește îmbătrânirea demografică, acest aspect impunând luarea de măsuri cu privire la sprijinirea 
persoanelor vârstnice. 

Modalitatea de 

rezolvare a 
problemelor 

Proiectul propune amenajarea unui centru social cu o capacitate de 30 de locuri. 
Obiectul de activitate al centrului, îl va constitui îngrijirea persoanelor vârstnice, prin asigurarea condiţiilor corespunzătoare de găzduire şi de hrană, îngrijiri medicale, recuperare şi readaptare, activităţi de petrecere a timpului liber, asistenţă socială şi psihologică. 

Grupuri ţintă 

▪ Vârstnicii comunei Păunești și ai comunelor învecinate; 
▪ Unităţile economice care activează în comuna Păunești; 
▪ Instituţiile publice din comuna Păunești; 
▪ Potenţialii investitori. 

Activităţi principale 

Activitatea 1: Organizarea şi derularea procedurilor de achiziţie publică pentru servicii de consultanţă pentru întocmirea şi elaborarea cererii de finanţare; 
Activitatea 2: Organizarea şi derularea procedurilor de achiziţie publică pentru 
servicii de elaborare a documentaţiilor tehnice;  
Activitatea 3: Întocmirea documentaţiilor tehnice;  
Activitatea 4: Obţinerea avizelor şi autorizaţiilor;  
Activitatea 5: Depunerea Cererii de Finanţare;  
Activitatea 6: Semnarea contractului de finanţare;  
Activitatea 7: Contractare servicii de management al proiectului;  
Activitatea 8: Constituirea Echipei de implementare a proiectului şi demararea 
proiectului  
Activitatea 9: Achiziţie publică de lucrări şi servicii (dirigenţie de şantier, audit şi publicitate);  
Activitatea 10: Achiziţia echipamentelor; 
Activitatea 11: Execuţia lucrărilor;  
Activitatea 12: Recepţia lucrărilor;  
Activitatea 13: Dirigenţia de şantier;  
Activitatea 14: Asistență tehnică;  
Activitatea 15: Vizibilitate proiectului şi diseminarea rezultatelor;  
Activitatea 16: Monitorizare, audit şi raportare 

Rezultate aşteptate 
Construirea unui centru de zi pe vârstnici cu o capacitate de 30 de locuri și spații 
de petrecere a timpului liber. 

Buget estimat 500.000 euro 

Surse de finanţare 

PROGRAMUL NAȚIONAL DEZVOLTARE RURALĂ  PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII 
BUGETUL LOCAL 
Fonduri guvernamentale Alte surse de finanțare identificabile 
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Posibili parteneri Consiliul Județean Vrancea 

Perioada de 
implementare 

2024-2027 

Sustenabilitate 
Cheltuielile de întreţinere vor fi efectuate din bugetul local și din o parte din 
veniturile vârstnicilor. 

Coerenţa cu 
politicile 
europene, 
naţionale, 
regionale 

Politica Europeană de Coeziune  O Europă mai socială - Obiectivul Prioritar 4. Incluziune Socială: 
- promovarea integrării socio-economice a resortisanților țărilor terțe și a comunităților marginalizate 

- îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate, durabile și accesibile de protecție socială, îmbunătățirea accesibilității, a eficacității și a rezilienței sistemelor de asistență medicală 
- promovarea integrării sociale a persoanelor aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială 

- reducerea deprivării materiale prin furnizarea de alimente și/sau asistență de bază a persoanelor defavorizate 
 

Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a Românei 2030 trasează principalele obiective și ținte ale dezvoltării durabile astfel încât, la orizontul de timp 2030, România să fie „o țară membră a unei Uniunii Europe puternice, în 
care decalajele dintre țări vor fi reduse, iar cetățenii vor trăi într-o țară în care 

statul deservește nevoile fiecărui cetățean într-un mod echitabil, eficient și cu 
preocupări crescute și constante pentru un mediu curat”  Obiectivul 2. Inegalități reduse Ținte 2030:  

▪ Reducerea progresivă a inegalităților, în special a proporției grupurilor 

dezavantajate 

Coerenţa cu 
strategia de 
dezvoltare locală 

Prioritatea 3 - Creșterea calității serviciilor publice locale Obiectiv specific 3.2: Dezvoltarea infrastructurii sociale și de sănătate  Măsura 3.2.2 Dezvoltarea serviciilor sociale 

Documente 

necesare 

Cerere de finanţare; 
Studiu de fezabilitate/ Proiect Tehnic/ D.T.A.C. D.T.O.E., D.A.L.I;  
Avize; 

Certificat de urbanism/ Autorizaţie de construire; 
Studiu geotehnic, Studiu topografic, Studiu hidrotehnic; 
Studiu privind impactul asupra mediului. 
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37. Dezvoltarea unui centru pentru prelucrarea cărnii, produselor lactate și a legumelor și 
fructelor 

Scopul proiectului 
Dezvoltarea infrastructurii agricole în vederea dezvoltării economiei comunei Păunești. 

Obiective specifice 

1. Dezvoltarea infrastructurii agricole; 

2. Creşterea numărului de comercianți din domeniul agricol; 
3. Dezvoltarea economiei locale. 

Problema 
identificată şi 
necesitatea 

intervenţiei 

Comuna Păunești nu deține un centru pentru prelucrarea cărnii, produselor lactate și a legumelor și fructelor. Amenajarea unui astfel de centru ar conduce la creșterea productivității sectorului agrozootehnic și la integrarea produselor locale în consumul intern al comunităţii. 
Modalitatea de 

rezolvare a 
problemelor 

Proiectul propune amenajarea unui centru pentru prelucrarea cărnii, produselor lactate și a legumelor și fructelor în comuna Păunești. 
Implementarea proiectului va conduce la crearea unui mediu antreprenorial atractiv pentru investiţii şi investitori. 

Grupuri ţintă 

▪ Populaţia comunei Păunești; 
▪ Unităţile economice care activează în comuna Păunești; 
▪ Instituţiile publice din comuna Păunești; 
▪ Potenţialii investitori; 
▪ Populaţia de tranzit; 
▪ Agro-Turişti. 

Activităţi principale 

Activitatea 1: Organizarea şi derularea procedurilor de achiziţie publică pentru servicii de consultanţă pentru întocmirea şi elaborarea cererii de finanţare; 
Activitatea 2: Organizarea şi derularea procedurilor de achiziţie publică pentru servicii de elaborare a documentaţiilor tehnice;  
Activitatea 3: Întocmirea documentaţiilor tehnice;  
Activitatea 4: Obţinerea avizelor şi autorizaţiilor;  
Activitatea 5: Depunerea Cererii de Finanţare;  
Activitatea 6: Semnarea contractului de finanţare;  
Activitatea 7: Contractare servicii de management al proiectului;  
Activitatea 8: Constituirea Echipei de implementare a proiectului şi demararea 
proiectului  

Activitatea 9: Achiziţie publică de lucrări şi servicii (dirigenţie de şantier, audit şi publicitate);  
Activitatea 10: Achiziţia echipamentelor; 
Activitatea 11: Execuţia lucrărilor;  
Activitatea 12: Recepţia lucrărilor;  
Activitatea 13: Dirigenţia de şantier;  
Activitatea 14: Asistență tehnică;  
Activitatea 15: Vizibilitate proiectului şi diseminarea rezultatelor;  
Activitatea 16: Monitorizare, audit şi raportare 

Rezultate aşteptate 
Amenajarea unui centru pentru prelucrarea cărnii, produselor lactate și a legumelor și fructelor în comuna Păunești 

Buget estimat 300.000 euro 

Surse de finanţare 
BUGETUL LOCAL Alte surse de finanțare identificabile 

Posibili parteneri 
Consiliul Județean Vrancea 

Operatori economici locali 

Perioada de 
implementare 

2024-2027 
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Sustenabilitate 
Cheltuielile de întreţinere vor fi efectuate din chiria percepută operatorilor economici ce își vor desfășura activitatea în cadrul centrului. 

Coerenţa cu 
politicile 
europene, 

naţionale, 
regionale 

Politica Europeană de Coeziune  O Europă mai socială - Obiectivul Prioritar 4. Ocupare: 

- îmbunătățirea accesului pe piața muncii pentru toate persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă (în special pentru tineri, șomeri, grupuri 
dezavantajate, persoane inactive) 

- modernizarea instituțiilor și a serviciilor pieței muncii 
- promovarea participării echilibrate după gen pe piața muncii 
 

Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a Românei 2030 trasează principalele obiective și ținte ale dezvoltării durabile astfel încât, la orizontul de timp 2030, România să fie „o țară membră a unei Uniunii Europe puternice, în 
care decalajele dintre țări vor fi reduse, iar cetățenii vor trăi într-o țară în care 
statul deservește nevoile fiecărui cetățean într-un mod echitabil, eficient și cu 
preocupări crescute și constante pentru un mediu curat”  
Obiectivul 2. Foamete zero Ținte 2030:  

▪ Dezvoltarea unui sector agroalimentar durabil și competitiv 
▪ Asigurarea unor condiții în mediul rural apropiate de cele din mediul 

urban 

▪ Promovarea producției autohtone și ecologice  
▪ Valorificarea produselor tradiționale și montane cu valoare adăugată  

 

Strategia de Dezvoltare Regională Sud-Est 2021-2027 Obiectiv specific: Favorizarea dezvoltării integrate sociale, economice și de 
mediu la nivel local și a patrimoniului cultural, turismului și securității în afara 
zonelor urbane Axa prioritară 6 – O regiune atractivă 

Coerenţa cu 
strategia de 
dezvoltare locală 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea economiei locale și creșterea gradului de ocupare a forței de muncă Obiectiv specific 1.2: Creșterea productivității sectorului agrozootehnic Măsura 1.2.1 Sprijinirea dezvoltării afacerilor locale bazate pe valorificarea 
resurselor existente 

Documente 
necesare 

Cerere de finanţare; 
Studiu de fezabilitate/ Proiect Tehnic/ D.T.A.C. D.T.O.E., D.A.L.I.;  Certificat de urbanism/ Autorizaţie de construire; Avize; 
Studiu geotehnic, Studiu topografic, Studiu hidrotehnic; 

Studiu privind impactul asupra mediului. 
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38. Construirea unei remize pentru utilaje în comuna Păunești 

Scopul proiectului 

Amenajarea unui spațiu propice staționării pe o perioadă mai îndelungată a mijloacelor de transport și a utilajelor aflate în patrimoniul privat al unității 
administrativ-teritoriale. 

Obiective specifice 
1. Modernizarea și reabilitarea infrastructurii publice locale;  
2. Îmbunătăţirea serviciilor oferite în cadrul instituțiilor publice din comună. 

Problema 
identificată şi 
necesitatea 
intervenţiei 

La momentul actual, Primăria comunei Păunești nu dispune de un spațiu special amenajat pentru parcarea mijloacelor de transport și a utilajelor pe care le deține, acestea deteriorându-se în timp și/sau poluând mediul din cauza expunerii la condiții meteorologice nefavorabile. 

Modalitatea de 

rezolvare a 
problemelor 

Proiectul propune construirea unei remize destinată  adăpostirii  utilajelor,  pentru evitarea  deteriorarii  lor  şi  /  sau  poluării  mediului,  din cauza  expunerii  la  condiții meteorologice  nefavorabile.  În  interiorul  acestui  spațiu  se  vor  efectua  lucrările  de întreținere, reglare precum şi mici lucrări de reparații ale utilajelor din patrimoniul privat al UAT Păunești. De  asemenea  se  asigură  spații  pentru depozitarea ordonată a pieselor de schimb și sculelor necesare activității. 
Grupuri ţintă 

▪ Persoanele responsabile din cadrul Primăriei comunei Păunești care se ocupă cu gestionarea parcului auto.  

Activităţi principale 

Activitatea 1: Organizarea şi derularea procedurilor de achiziţie publică pentru servicii de consultanţă pentru întocmirea şi elaborarea cererii de finanţare; 
Activitatea 2: Organizarea şi derularea procedurilor de achiziţie publică pentru 
servicii de elaborare a documentaţiilor tehnice;  
Activitatea 3: Întocmirea documentaţiilor tehnice;  
Activitatea 4: Obţinerea avizelor şi autorizaţiilor;  
Activitatea 5: Depunerea Cererii de Finanţare;  
Activitatea 6: Semnarea contractului de finanţare;  
Activitatea 7: Contractare servicii de management al proiectului;  
Activitatea 8: Constituirea Echipei de implementare a proiectului şi demararea 
proiectului  

Activitatea 9: Achiziţie publică de lucrări şi servicii (dirigenţie de şantier, audit şi publicitate);  
Activitatea 10: Achiziţia echipamentelor; 
Activitatea 11: Execuţia lucrărilor;  
Activitatea 12: Recepţia lucrărilor;  
Activitatea 13: Dirigenţia de şantier;  
Activitatea 14: Asistență tehnică;  
Activitatea 15: Vizibilitate proiectului şi diseminarea rezultatelor;  
Activitatea 16: Monitorizare, audit şi raportare 

Rezultate aşteptate 

Creșterea duratei de funcționare a mijloacelor de transport și a utilajelor prin 
construirea unei remize care va dispune de un spațiu tehnologic, grupuri sanitare, și vestiare. 

Buget estimat 300.000 euro 

Surse de finanţare 

COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII 
BUGETUL LOCAL 

Fonduri guvernamentale Alte surse de finanțare identificabile 

Posibili parteneri 
▪ Consiliul Județean Vrancea; 

▪ ONG-uri. 
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Perioada de 

implementare 
2021-2024 

Sustenabilitate 
Ulterior finalizării investiţiei, costurile întreţinerii vor fi efectuate din bugetul 
local.  

Coerenţa cu 
politicile 
europene, 

naţionale, 
regionale 

Politica Europeană de Coeziune  O Europă mai apropiată de cetățenii săi - Obiectivul Prioritar 5. Dezvoltarea teritorială integrată: 
-  promovarea dezvoltării integrate în domeniul social, economic și al mediului, a patrimoniului cultural și a securității, inclusiv în zonele rurale și de coastă și inclusiv prin dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității 
 
Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a Românei 2030 trasează principalele obiective și ținte ale dezvoltării durabile astfel încât, la orizontul de timp 2030, România să fie „o țară membră a unei Uniunii Europe puternice, în 
care decalajele dintre țări vor fi reduse, iar cetățenii vor trăi într-o țară în care 
statul deservește nevoile fiecărui cetățean într-un mod echitabil, eficient și cu 
preocupări crescute și constante pentru un mediu curat”  Obiectivul 16. Pace, justiție și instituții eficiente Ținte 2030:  

▪ Asigurarea participării și reprezentării cetățenilor la toate nivelurile  
▪ Asigurarea unor instituții eficiente și transparente la toate nivelurile  

 
Strategia de Dezvoltare Regională Sud-Est 2021-2027 Obiectiv specific: Favorizarea dezvoltării integrate sociale, economice și de mediu la nivel local și a patrimoniului cultural, turismului și securității în afara 
zonelor urbane  

Axa prioritară 6 – O regiune atractivă Acțiuni:  1. conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului natural 
2. dezvoltarea infrastructurilor integrate cu rol în administrare, protejare, informare și exploatare turistică sustenabilă 

Coerenţa cu 
strategia de 

dezvoltare locală 

Prioritatea 3 - Creșterea calității serviciilor publice locale Obiectiv specific 3.3: Sporirea atractivității generale a comunei și dezvoltarea 
serviciilor publice locale  Măsura 3.3.2 Dezvoltarea serviciilor publice (inclusiv de siguranță și ordine publică) 

Documente 

necesare 

Cerere de finanţare; 
Studiu de fezabilitate/ Proiect Tehnic/ D.T.A.C. D.T.O.E., D.A.L.I;  
Avize; Certificat de urbanism/ Autorizaţie de construire; 
Studiu geotehnic, Studiu topografic, Studiu hidrotehnic; 
Studiu privind impactul asupra mediului. 
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4. SURSE DE FINANȚARE 
 
 Finanțarea proiectelor care pot contribui la dezvoltarea economică a comunei Păunești poate avea drept sursă bugetul propriu, fondurile nerambursabile guvernamentale şi/sau europene sau fondurile rambursabile (din categoria creditelor). La aceste surse de finanțare se adaugă posibilitatea dezvoltării parteneriatelor de tip public-privat, care s-au dovedit a fi soluția potrivită 
pentru rezolvarea anumitor probleme comunitare în multe dintre statele europene dezvoltate. Fiecare dintre aceste posibile modalități de susținere a proiectelor locale prezintă avantaje şi 
dezavantaje. 

Pentru comuna Păunești, fondurile europene vor constitui un instrument important care va putea fi utilizat pentru dezvoltarea locală şi consolidarea competitivității.  Pentru finanțarea investițiilor propuse în cadrul acestei strategii, pentru perioada 2021-2027, au 

fost identificate următoarele tipuri de finanțări: 
1. Fonduri Structurale și de Coeziune 

2. Fonduri de la bugetele naționale 

3. Alte finanțări nerambursabile 

Surse de finanțare nerambursabilă Fondurile structurale şi de coeziune sunt instrumente financiare prin care Uniunea Europeană acționează pentru realizarea obiectivelor Politicii de Coeziune prin implementarea Programelor Operaționale, pentru eliminarea disparităților economice şi sociale între regiuni, în scopul realizării coeziunii economice şi sociale. 
Instrumentele structurale ale Uniunii Europene au rolul de a stimula creșterea economică a statelor membre ale Uniunii şi de a conduce la reducerea disparităților dintre regiuni. Ele nu acționează însă singure, necesitând asigurarea unei contribuții din partea statelor membre implicate. Ele sunt cofinanțate în principal din resursele publice ale statului membru, însă în multe domenii este necesară şi contribuția financiară privată, aceasta fiind încurajată în cele mai 
multe cazuri. În general, finanțările nerambursabile au apărut în vederea susținerii dezvoltării locale la nivelul 
UAT-urilor unde nu există resurse financiare suficiente. Acestea sprijină domeniile care necesită 
o alocare mai mare a resursei financiare. Astfel, pot fi acordate fonduri nerambursabile pentru infrastructură, protecția mediului, educație, cultură, sănătate, servicii sociale, digitalizare, dezvoltare economică etc. 
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Instrumentele financiare cunoscute ca Fonduri Structurale sunt: 

▪ FEDR - Fondul european de dezvoltare regională; 
▪ FSE+ - Fondul social european plus; 

▪ FC - Fondul de coeziune; 

▪ FTJ - Fondul pentru o tranziție justă. Aceste instrumente sunt aplicate prin intermediul programelor operaționale şi sectoriale disponibile pentru o anumită perioadă de programare.  
Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR) urmăreşte consolidarea coeziunii economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene prin corectarea dezechilibrelor existente între 
regiunile acesteia. FEDR îşi concentrează investiţiile asupra mai multor domenii prioritare cheie. Această abordare este cunoscută sub denumirea de "concentrare tematică"142: 

➢ Inovare şi cercetare; 
➢ Agenda digitală; 
➢ Sprijin pentru întreprinderile mici şi mijlocii (IMM-uri); 

➢ Economie cu emisii reduse de carbon. 

Fondul social european plus (FSE+) este principalul instrument al UE pentru investiții în oameni, cu scopul de a construi o Europă mai socială și mai incluzivă. FSE + își propune să sprijine statele membre să abordeze criza cauzată de pandemia de coronavirus, să atingă niveluri ridicate de ocupare, o protecție socială echitabilă și o forță de muncă calificată și rezistentă pregătită pentru tranziția către o economie verde și digitală. FSE + finanțează punerea în aplicare a principiilor din Pilonul european pentru drepturile sociale 
prin acțiuni în domeniul ocupării forței de muncă, educației și competenței și incluziunii sociale. 
Fondul de Coeziune (FC) este destinat statelor membre al căror venit naţional brut pe cap de locuitor este mai mic de 90% din media UE. Acesta vizează reducerea disparităţilor economice şi sociale şi promovarea dezvoltării durabile. Fondul de coeziune finanțează activităţi, precum143: 

➢ reţele transeuropene de transport, în special proiectele prioritare de interes european, 

astfel cum au fost identificate de UE. Fondul de coeziune va sprijini proiectele de infrastructură din cadrul Facilităţii "Conectarea Europei"; 
 

142 https://ec.europa.eu 
143 https://ec.europa.eu 
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➢ mediu: în acest domeniu, Fondul de coeziune poate sprijini, de asemenea, proiecte legate de energie şi de transport, atât timp cât acestea aduc beneficii vizibile mediului înconjurător în ceea ce priveşte eficienţa energetică, utilizarea surselor de energie regenerabilă, dezvoltarea transportului feroviar, susţinerea intermodalităţii, 
consolidarea transportului public etc. Asistenţa financiară acordată de Fondul de coeziune poate fi suspendată printr-o decizie a Consiliului (aprobată prin majoritate calificată) în cazul în care un stat membru prezintă un deficit public excesiv sau în cazul în care nu a remediat problema sau nu a luat măsurile corespunzătoare 

în acest sens. 

Fondul pentru o Tranziție Justă (FTJ) urmărește sprijinirea regiunilor și teritoriilor care elimină treptat producția și utilizarea cărbunelui, lignitului, turbei și șisturilor petroliere sau care își transformă industriile cu consum intens de carbon. Cu alte cuvinte, tot ce înseamnă susținerea investițiilor productive în întreprinderile mici și mijlocii, crearea de noi întreprinderi, cercetare și inovarea, reabilitarea mediului, energie curată, perfecționarea și recalificarea lucrătorilor, asistență pentru căutarea unui loc de muncă și incluziunea activă a programelor destinate persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, precum și transformarea instalațiilor existente cu emisii mari de dioxid de carbon atunci când aceste investiții conduc la reduceri substanțiale 
ale emisiilor144. Fondurile nerambursabile prezintă dezavantajul costurilor (financiare şi temporale) aferente documentațiilor pentru cererea de finanțare şi raportărilor tehnice şi financiare. În plus, este necesară cofinanțarea locală a proiectelor şi finanțarea în totalitate a cheltuielilor neeligibile (printre care şi TVA), ceea ce pentru administrația publică poate reprezenta o problemă, mai ales în cazul programelor de finanțare care prevăd cote mari ale contribuției locale. Dar marele avantaj al surselor de finanțare nerambursabilă prin programe ale Uniunii Europene este că, pentru administrațiile publice locale, procentul de cofinanțare este de doar 2% (pentru majoritatea programelor), iar valorile investițiilor sunt mari şi chiar foarte mari, raportat la nevoile comunităților şi la posibilitatea de cofinanțare. Ministerul Fondurilor Europene menționează 9 programe de fonduri europene, cu alocările bugetare aferente, prin care se vor finanța proiecte de investiții, inclusiv pentru antreprenori, în 
România, în perioada de programare 2021-2027.  

 

 

 
144 Ibidem 
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Cele 9 programe operaționale sunt următoarele145: 

➢ Programul Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-

2027 - 2,143 miliarde euro;  

➢ Programul Operațional Dezvoltare Durabilă 2021-2027: 4,615 miliarde euro; 

➢ Programul Operațional Transport 2021-2027: 8,3 miliarde euro; 

➢ Programul Operațional Educație și Ocupare 2021-2027: 7,722 miliarde euro; 

➢ Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027: 2,594 miliarde euro; 

➢ Programul Operațional Sănătate 2021-2027: 4,73 miliarde euro; 

➢ Programele Operaționale Regionale 2021-2027; 

➢ Programul Operațional Asistență Tehnică 2021-2027: 597 milioane euro; 

➢ Programul Operațional Tranziție Justă 2021-2027: 1,76 miliarde euro. 

Parteneriatele cu entități private Parteneriatele cu entități private reprezintă un mijloc utilizat în vederea rezolvării problemelor 

sau eficientizării serviciilor oferite de administrația publică locală.  

De asemenea, administrațiile publice locale au posibilitatea realizării de parteneriate public-

private în diverse domenii. Profitând de adoptarea legii parteneriatului public-privat o mare parte din activitățile și serviciile publice ar putea fi externalizate factorilor locali, aceștia putând fi reprezentați atât de mediul de afaceri local, cât și de asociațiile nonprofit. 
Împrumutul 

Împrumutul este o sursă importantă pentru bugetul administrațiilor publice locale. Acesta le permite să finanțeze mai multe investiții și proiecte pe termen lung. Însă, costurile ce le 

presupune un credit sunt mari şi implică şi un anumit grad de risc în ceea ce privește posibilitatea 

de rambursare a datoriilor. Mai mult decât atât, un grad ridicat de îndatorare poate conduce la o blocare a posibilităților de investiții pe termen scurt şi mediu. De asemenea, este necesar a se ține cont de faptul că o primărie care înregistrează datorii mari nu mai este eligibilă pentru atragerea de fonduri cu finanțare nerambursabilă.   
 

 

 

 

 

 

 
145 https://mfe.gov.ro 
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5. IMPLEMENTAREA ȘI MONITORIZAREA STRATEGIEI DE 
DEZVOLTARE 

 Viziunea şi obiectivele Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Comunei Păunești sunt ambiţioase şi vor putea fi puse în practică doar în cazul în care persoanele implicate din partea primăriei şi membrii comunităţii vor fi implicați activ, îşi vor asuma responsabilitatea şi proprietatea procesului schimbării. Implementarea Strategiei de dezvoltare durabilă este un proces complex care, pe lângă oferirea unor direcții de dezvoltare în cadrul documentului strategic, presupune și o implementare eficientă a măsurilor și acțiunilor propuse. În vederea implementării cu succes a prezentei strategii este necesară parcurgerea următoarelor 
etape: 

➢ avizarea Strategiei de dezvoltare durabilă a comune Păunești, județul Vrancea pentru 

perioada 2021-2027 în cadrul unei ședințe publice a Consiliului Local; 
➢ documentul strategic va fi adus la cunoștință tuturor factorilor interesați (ex: instituții publice, organizații, reprezentanți ai mediului de afaceri local); 
➢ implementarea strategiei prin care se propune o serie de direcții în vederea atingerii viziunii și obiectivelor de dezvoltare. Membrii aparatului de specialitate al primarului (coordonaţi şi conduşi de către Primarul 

Comunei Păunești), vor organiza tot procesul de implementare a strategiei. Primarul Comunei Păunești, ca autoritate executivă a Consiliului Local, va asigura funcţia de conducere în cadrul procesului de implementare a Strategiei. Personalul din subordinea sa va coordona şi administra 
procesul de implementare în toate stadiile, începând cu planificarea procesului de implementare, activităţile operaţionale programate, alocarea sarcinilor etc. În dezvoltarea comunei este necesară implicarea tuturor actorilor sferei sociale și economice locale, atât instituții ale statului, cât și unități economice sau chiar locuitorii comunei. De asemenea, este recomandat a se realiza parteneriate cu alte instituții sau organizații care să 
contribuie la implementarea strategiei. Aceasta va deveni un document strategic atât pentru Consiliul Local, cât și pentru organizațiile/instituțiile cuprinse în cadrul parteneriatului. Mai mult decât atât, comunitatea locală își poate exprima interesele și doleanțele prin intermediul participării la implementarea documentului strategic. Atât persoanele, cât şi organizaţiile vor fi 
încurajate să vină cu propuneri strategice, să stabilească priorităţi şi să devină parteneri în 
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procesul de implementare. În acest context, un rol esenţial îl vor avea asociațiile de dezvoltare intercomunitară din care comuna Păunești face parte.  

Întrucât în vederea atingerii obiectivelor strategice propuse în prezenta strategie este necesară o colaborare eficientă cu furnizorii externi, în mod special cu executanții lucrărilor de infrastructură, schimbul de informații cu aceștia va fi o constantă a procesului de implementare a strategiei de dezvoltare durabilă. 
Actualizarea semestrială a Strategiei de dezvoltare durabilă a comunei Păunești Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Păunești, județul Vrancea reprezintă un document cadru necesar dezvoltării coordonate, coerente a teritoriului în ansamblul său.  De asemenea, este necesar ca Strategia de dezvoltare durabilă să poată răspunde nevoilor de dezvoltare din teritoriu, nevoi ce se schimbă în permanență. Motiv pentru care, actualizarea periodică a prezentei strategii reprezintă o necesitate în perspectiva unui proces continuu de 
dezvoltare. Astfel, Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Păunești, județul Vrancea trebuie să fie pusă în permanență la dispoziția publicului larg. Chiar şi după adoptarea documentului de către Consiliul Local al Comunei Păunești, posibilitatea furnizării de sugestii şi comentarii va rămâne deschisă. În acest fel, administrația publică locală are la îndemână un instrument facil pentru a identifica modificarea nevoilor de dezvoltare în funcție de sugestiile transmise de către factorii interesați. 
Monitorizarea și evaluarea procesului de implementare a strategiei de dezvoltare În vederea actualizării periodice a strategiei este necesar un proces continuu de monitorizare și evaluare a necesității de dezvoltare, atât pe teritoriul administrativ al comunei Păunești, cât și pe 
teritoriile comunelor învecinate. 

Pentru monitorizarea documentului strategic se vor întocmi rapoarte semestriale de către persoanele desemnate din cadrul administrației publice locale. Raportul de monitorizare va 
cuprinde: 

▪ stadiul de implementare al diverselor componente incluse în portofoliul de măsuri din cadrul Strategiei de Dezvoltare Durabilă; 
▪ problemele identificate pe parcursul implementării strategiei; 
▪ propuneri de revizuire a strategiei, dacă este cazul; 
▪ alte aspecte relevante în cadrul procesului de implementare a strategiei de dezvoltare durabilă.  
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În urma întocmirii raportului este necesar ca acesta să fie discutat în cadrul unei dezbateri publice, aceasta fiind organizată de către administrația publică locală. Toți factorii implicați în procesul de dezvoltare a comunei trebuie să fie invitați la această dezbatere. Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Păunești va fi evaluată ținându-se cont de raportul de monitorizare și de concluziile ce reies în urma dezbaterii publice. Evaluarea și monitorizarea documentului strategic sunt procese care se vor derula continuu pe parcursul celor 7 ani și este necesară participarea publicului larg pentru o corelare cât mai bună între documentul de planificare strategică și realitățile existente la nivelul comunei. Un alt mod de monitorizare și evaluare a strategiei de dezvoltare durabilă îl reprezintă introducerea în regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local Păunești a unei proceduri de asigurare a conformității între Hotărârile de Consiliu Local și documentul strategic. 
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6. CONCORDANȚA CU POLITICILE EXISTENTE 
 Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Păunești a fost elaborată în vederea planificării 
strategice locale în cadrul noii perioade de programare a fondurilor europene pentru perioada 

2021-2027. 

La momentul elaborării prezentului document strategic s-a ținut cont ca acesta să fie în concordanță cu toate documentele strategice similare (în curs sau recent finalizate). Contextul internațional al dezvoltării durabile este reprezentat de cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD) ale Agendei 2030, adoptate în cadrul Summit-ului Organizației Națiunilor Unite (ONU) din septembrie 2015. UE și statele membre și-au exprimat intenția de a implementa aceste 
obiective prin documentul politic „Un viitor durabil al Europei: răspunsul UE la Agenda 2030 

pentru Dezvoltare Durabilă”.     România, în calitate de stat membru al ONU și al comunității europene, și-a luat angajamentul de a implementa obiectivele de dezvoltare durabilă pe plan național. Documentul care trasează principalele direcții, priorități și obiective naționale în materie de dezvoltare durabilă este 
reprezentat de „Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030”, adoptată în 
noiembrie 2018.  În cadrul următorului buget pe termen lung al UE pentru 2021-2027, Politica de Coeziune a 

Uniunii Europene propune 5 priorități investiționale146: 

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

 O Europă mai verde, fără emisii de carbon, punerea în aplicare a Acordului de la Paris și investiții în tranziția energetică, energia din surse regenerabile și combaterea schimbărilor climatice; 
 O Europă conectată, cu rețele strategice de transport și digitale; 
 O Europă mai socială, pentru realizarea pilonului european al drepturilor sociale și sprijinirea calității locurilor de muncă, a învățământului, a competențelor, a incluziunii sociale și a accesului egal la sistemul de sănătate; 
 O Europă mai apropiată de cetățenii săi, prin sprijinirea strategiilor de dezvoltare conduse la nivel local și a dezvoltării urbane durabile în UE. 

La nivel național, România a realizat primele analize pe baza Raportului de Țară 2019 – Anexa D: Orientări în materie de investiții privind finanțarea politicii de coeziune în perioada 2021-

 
146 https://ec.europa.eu/regional_policy/ro/2021_2027 
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2027, pe marginea cărora au fost trasate și prioritățile naționale pentru finanțarea din Fondurile 
Europene post 2020. 

Strategia națională pentru dezvoltarea durabilă a României 2030 include 17 obiective de dezvoltare durabilă, cu ținte clare pentru 2030: 
1. Fără sărăcie  
2. Foamete zero 

3. Sănătate și bunăstare 

4. Educație de calitate 

5. Egalitate de gen 

6. Apă curată și sanitație 

7. Energie curată și la prețuri accesibile 

8. Muncă decentă și creștere economică  
9. Industrie, inovație și infrastructură 

10.  Inegalități reduse 

11. Orașe și comunități durabile  
12. Consum și producție responsabile 

13. Acțiune climatică 

14. Viață acvatică  
15. Viață terestră  
16. Pace, justiție și instituții eficiente 

17. Parteneriate pentru realizarea obiectivelor 

Acordul de Parteneriat reprezintă un document strategic național, negociat de România cu Comisia Europeană, și care stabilește obiectivele tematice de dezvoltare și alocare indicativă a 
fondurilor europene în perioada de programare 2021-2027. Acordul de parteneriat identifică principalele provocări în materie de dezvoltare pe termen mediu și lung și modul de distribuire a finanțărilor publice și private astfel încât să se reducă decalajele regionale și sociale existente în România. Prioritățile naționale pentru finanțarea din fonduri europene post 2020 identificate vizează următoarele domenii: inovare, digitalizare și transformare economică prin sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii, investiții în tranziția energetică din surse regenerabile și combaterea schimbărilor climatice, promovarea unei rețele strategice și digitale de transport, sprijinirea strategiilor de dezvoltare durabilă de la nivel local și urban, precum și sprijinirea învățământului, a incluziunii sociale, a competențelor, a accesului egal la sistemul de sănătate și a calității locurilor de muncă. 
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La momentul elaborării prezentei strategii, Acordul de Parteneriat și Programele Operaționale pentru viitoarea perioadă de programare se află în consultare publică. 
Strategia de Dezvoltare Teritorială a României – România policentrică 2035 – Coeziune și 

competitivitate teritorială, dezvoltare și șanse egale pentru oameni (SDTR) este un document programatic pe termen lung ce identifică aspirațiile și liniile directoare de dezvoltare ale României (viziunea și principalele direcții de dezvoltare teritorială) ținând cont de dinamica și potențialul teritoriului național. Adoptată în anul 2017, SDTR stabilește o serie de măsuri în scopul implementării și atingerii țintelor stabilite pentru orizontul de timp 2035. Prevederile 
acesteia au un caracter director, obligatorii pentru strategiile, politicile și programele în profil teritorial și pentru documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism. În acord cu aceste obiective, au fost stabilite o serie de măsuri teritoriale pentru zonele rurale, după cum urmează147: 

▪ Conectarea localităților rurale greu accesibile sau izolate la rețeaua principală de așezări și infrastructura majoră de transport; 
▪ Protejarea localităților rurale împotriva vulnerabilităților naturale și diminuarea riscurilor generate de schimbările climatice; 

▪ Extinderea accesului la internet în bandă largă; 
▪ Echiparea localităților rurale cu infrastructură tehnico-edilitară; 
▪ Creșterea competitivității spațiilor rurale și crearea locurilor de muncă; 
▪ Asigurarea accesului echitabil în zonele rurale la serviciile de interes general; 

▪ Dezvoltarea unor spații rurale atractive și creșterea calității vieții cetățenilor; 
▪ Valorificarea potențialului teritorial local al zonelor rurale, prin dezvoltarea de infrastructuri turistice și de agrement și includerea acestora în circuitele turistice; 

▪ Consolidarea cooperării administrative între autoritățile publice locale în vederea realizării unor atribuții de putere publică pentru care resursele sunt ineficiente (planificare teritorială, politici fiscale); 
▪ Întărirea rolului teritorial al localităților cu rol de polarizare rurală și revitalizare economică a ariilor rurale prin susținerea localităților rurale cu funcție de loc central – poli de excelență rurală (din punct de vedere al mărimii demografice, al serviciilor oferite, care determină forța de polarizare a acestor așezări, al potențialului economic local).   

Planul de Dezvoltare Regională Sud-Est 2021-2027 a fost elaborat în conformitate cu 

prevederile cadrului strategic comun european 2021-2027. 

 
147 Strategia de Dezvoltare Teritorială a României – România policentrică 2035 – Coeziune și competitivitate teritorială, 
dezvoltare și șanse egale pentru oameni, pp. 221-230 
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Documentul strategic de la nivel regional acoperă următoarele domenii: specializare inteligentă și inovare, IMM-uri, digitalizare, eficiență energetică, dezvoltare urbană, mobilitate și conectivitate, biodiversitate, infrastructură educațională, turism și patrimoniu cultural. În funcție de nevoile identificate la nivel național, respectiv regional și local, au fost selectate o serie de obiective specifice și acțiuni care susțin programul pentru dezvoltarea durabilă și echilibrată a 
regiunii. Dintre acestea se remarcă148: 

▪ Creșterea competitivității economice a regiunii, stimularea cercetării, inovării și a digitalizării; 
▪ Creșterea accesibilității și calității învățământului și asigurarea unei infrastructuri de utilități educaționale; 
▪ Creșterea accesibilității regiunii, a mobilității locuitorilor și mărfurilor; 
▪ Protecția mediului înconjurător, utilizarea eficientă a resurselor naturale și reducerea 

emisiilor poluante. Prioritățile de investiții au fost distribuite pe 6 axe prioritare, după cum urmează: 
✓ Axa prioritară 1 - O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi 

dinamice 

✓ Axa prioritară 2 – O regiune cu orașe Smart 

✓ Axa prioritară 3 – O regiune cu orașe prietenoase cu mediul 
✓ Axa prioritară 4 – O regiune accesibilă  
✓ Axa prioritară 5 – O regiune educată 

✓ Axa prioritară 6 – O regiune atractivă  
Notă: Având în vedere că în perioada curentă sunt în curs de elaborare sau de aprobare o serie de 

strategii județene sau regionale, se recomandă actualizarea semestrială a Strategiei de dezvoltare 

durabilă a comunei Păunești, pentru asigurarea intercorelării cu noile strategii care vizează inclusiv 

comuna Păunești. 

 

 

 

 

 

 
148 Prima versiune a Programului Operațional Regional pentru Regiunea Sud-Est 2021-2027 (POR Sud-Est), 

http://www.adrse.ro/Documente/Planificare/POR_Sud_Est_2021-2027_iunie_2020.pdf.  
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