CAPITOLUL 6
INDICATORI DE REALIZARE A OBIECTIVELOR
STRATEGIEI

În contexul Strategiei de Dezvoltare a comunei Verneşti pentru perioada 2014-2020, realizarea
obiectivelor strategice se va face prin :
 Elaborarea unor planuri de acţiune prin care obiectivele Planului de Dezvoltare Locală se vor
realiza şi aprobarea acestor planuri în cadrul UAT;
 Identificarea, selectarea şi dezvoltarea proiectelor strategice de la nivelul comunei
(fişe de proiecte identificate, analiza şi corelarea proiectelor identificate în raport cu obiectivele
sectoriale şi strategice, precum şi cu dezvoltarea locală, impactul estimat al proiectului local), în
vederea identificării celor mai bune soluţii pentru atingerea obiectivelor şi priorităţilor locale propuse;
 Urmărirea calendarului de implementare a proiectelor strategice;
 Monitorizarea progreselor realizate.
Planificarea acţiunilor şi monitorizarea fiecărui Plan de Dezvoltare Locală trebuie să fie realizată
anual, prin prezentarea progreselor înregistrate şi a problemelor întâmpinate. Această monitorizare
anuală va avea în vedere proiectele strategice implementate/ în implementare/ care urmează a fi
implementate la nivelul comunei şi efectele pe care le produc la nivel local si regional.

6.1 INDICATORI DE REALIZARE A OBIECTIVELOR STRATEGIEI, PE DOMENII SUNT:

1. OBIECTIV GENERAL:
Obiectivul general al strategiei este de a creşte competitivitatea economiei, diversificarea
activităţilor economice şi atractivitatea Comunei Verneşti

INDICATORI DE REALIZARE:

 dezvoltarea turismului şi agroturismului rural şi promovarea antreprenoriatului;
 aducerea infrastructurii la standarde europene;
 dezvoltarea resurselor umane şi a mediului de afaceri;
 crearea, îmbunătăţirea si diversificarea infrastructurii turistice, a facilităţilor şi atracţiilor
turistice;

 sprijinirea activităţilor economice non-agricole;
 creşterea veniturilor adiţionale ale fermelor de subzistenta si semi-subzistenta din activităţi
non-agricole;
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 crearea de locuri de muncă în satele aparţinătoare comunei Verneşti;
 limitarea depopulării spaţiului rural;
 creşterea cifrei de afaceri în sectoarele economice;
 dezvoltarea integrata a satelor în vederea dezvoltării durabile;
 crearea de servicii pentru populaţia rurală;
 dezvoltarea şi modernizarea serviciilor publice, asigurarea cu servicii de gospodărie comunală
în sistem centralizat ( apă, canalizare, salubrizarea localităţilor).
6.1.1. PRIORITARE – 8
Scopul acestei intervenţii este de a contribuii la dezvoltarea unei agriculturi competitive bazată
pe cunoaştere şi iniţiativă privată, precum şi protejarea patrimoniului natural, cultural şi istoric al
zonelor rurale, prin
 Modernizarea instalațiilor agricole;
 Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistență;
 Sprijin pentru crearea și dezvoltarea de micro-întreprinderi;
 Introducerea și dezvoltarea de tehnologii și procedee noi, diversificarea producției, ajustarea
profilului, nivelului și calității producției la cerințele pieței, inclusiv a celei ecologice;
 Politici de marketing eficiente în domeniul agriculturii;
 Activități agricole diversificate și generatoare de venit la bugetul local;
 Îmbunătățirea veniturilor întreprinderilor sprijinite prin creșterea valorii adăugate a produselor
agricole;
 Încurajarea înființării grupurilor de producători din sectorul agricol și silvic în vederea obținerii
de produse de calitate care îndeplinesc standardele comunitare, prin aplicarea unor tehnologii
de producție unitare;
 Studiu privind potenţialul de dezvoltare agricol, forestier şi de turism al comunei Verneşti
 Înfiinţarea şi modernizarea fermelor agricole
 Susţinerea formelor asociative
 Împădurirea terenurilor agricole şi neagricole
 Adaptarea agriculturii şi silviculturii în acord cu măsurile de creştere a competitivităţii
 Dezvoltarea pomiculturii şi valorificarea florei spontane în comuna Verneşti
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 Înfiinţarea grupurilor de producători – campanii de informare
 Promovarea iniţiativelor de dezvoltare rurală
 Dezvoltarea activităţii de consultanţă agricolă care să aibă în sarcină rezolvarea operativă a
tuturor problemelor agricole:
·

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

·

mecanizarea agriculturii şi aplicarea tehnologiilor adecvate;

·

îmbunătăţirea activităţilor specifice creşterii animalelor;

·

servicii pentru achiziţionarea şi valorificarea produselor agricole vegetale şi animale;

·

îmbunătăţirea performanţelor generale ale activităţii acestora conform înregistrării
APIA

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

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

·

excluderea păşunatului din păduri;

·

reconstrucţia ecologică a pădurilor destructurate;

·

extinderea suprafeţei pădurilor și amenajarea unor spații destinate sportului,
agrementului, turismului.
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6.1.2 PRIORITARE – Domeniul Infrastructură – de transport și de utilități
Scopul acestei intervenţii este de a îmbunătăţi calitatea infrastructurii de transport sau de
utilități prin modernizarea sau extinderea drumurilor, reţelelor de apă şi canalizare, amenajarea
clădirilor existente, iluminatului public.
 Extinderea alimentării cu apă potabilă
 Modernizare şi reabilitare drum comunal
 Realizare de alei pietonal
 Modernizare şi reabilitare a străzilor în satele aparţinătoare comunei Verneşti
 Construcţie pod
 Extindere reţea canalizare
 Realizarea staţiei de epurare şi tratare a apelor reziduale
 Extinderea retelei existente de distribuţie gaz
 Reabilitarea/modernizarea reţelei de iluminat public din comuna Verneşti
 Implementării unor mijloace de supraveghere şi sistematizare a traficului, semnalizarea şi
protejarea trecerilor de pietoni în mod deosebit în proximitatea unităţilor de învăţământ
 Zonarea funcţională a teritoriului comunei în acord cu tendinţele de dezvoltare a acesteia.
 Promovarea unor sisteme integrate de apă şi apă uzată într-o abordare locală, pentru a oferi
populaţiei şi altor consumatori servicii de apă la calitatea cerută şi la tarife acceptabile;
 Reabilitarea reţelelor de utilităţi existente;
 Ȋmbunătăţirea infrastructurii de transport astfel încât să fie reduse influenţele negative asupra
mediului ṣi confortului populaţiei;
 Clarificarea aspectelor de proprietate si domenialitate asupra teritoriului comunei
 Modernizarea sectorului de transport în scopul asigurării unei protecţii sporite a mediului, a
sănătăţii umane şi îmbunătăţirii siguranţei pasagerilor.
 Montarea unui post de transformare în vederea îmbunătăţirii parametrilor curentului electric
 Lucrări de reabilitare a reţelei de iluminat public

85

6.1.3

PRIORITARE – Domeniul mediu înconjurător

Scopul acestei intervenţii este de a îmbunătăţi calitătea mediului înconjurător prin investiţii în
colectarea deşeurilor menajere şi industriale, protejarea comunităţii de riscurilor naturale, precum şi
activităţi de conştientizare a locuitorilor cu privire la importanţa păstrării curate a mediului în care
trăiesc:
 Lucrări de regularizarea a râului Buzău și a pârâului Nișcov
 Organizarea sistemului de colectare selectivă, a spaţiului de depozitare temporară
şi transportul deşeurilor
 Închiderea şi ecologizarea gropilor de gunoi existente
 Dotări cu utilaje şi echipamante pentru serviciul de gospodărire comunală şi salubritate


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



Minimizarea impacturilor infrastructurii de transport asupra economiei, societăţii şi mediului;
Promovarea modelelor de producţie şi consum durabile;



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



Crearea unei societăţi a includerii sociale prin luarea în considerare a solidarităţii între şi în
cadrul generaţiilor, asigurarea securităţii şi creşterea calităţii vieţii cetăţenilor ca o precondiţie
pentru păstrarea bunăstării individuale;



Dezvoltarea de măsuri care să încurajeze prevenirea generării de deşeuri şi reutilizarea
promovând utilizarea durabilă a resurselor;



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



Promovarea valorificării deşeurilor din ambalaje;



Reducerea impactului produs de carbonul generat de deşeuri;



Încurajarea producerii de energie din deşeuri pentru deşeurile care nu pot fi reciclate;
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6.1.4 PRIORITARE – Domeniul Economie şi mediul de afaceri
Scopul intervenţiei este de a contribui la dezvoltarea economică a comunei Verneşti, prin
crearea condiţiilor apariţiei unui mediu de afaceri prosper şi sănătos, bazat pe competiţie şi pe
satisfacerea cerinţelor reale ale pieţei. Un accent deosebit se va pune pe atragerea resurselor financiare
necesare susţinerii şi implementării unor proiecte de importanţă majoră pentru dezvoltarea economică
a comunei şi creării unui cadru instituţional de stimulare a investiţiilor, în care să activeze resurse
umane cu un înalt grad de pregătire şi informare.
 Amenajare si modernizare targ saptamanal
 Modernizarea şi diversificarea pieţelor agroalimentare
 Identificarea oportunităților de parteneriat public-privat în vederea demarării de activităţi in
domeniul industrial
 Informarea cetățenilor asupra programelor de finanțare nerambursabilă
 Construirea infrastructurii publice necesare desfăsurării activităţilor economice
 Organizarea de evenimente, în parteneriat cu ajofm pentru promovarea culturii antreprenoriale
în rândul tinerilor
 Amenajare si modernizare targ saptamanal
 Menţinerea investiţiilor actuale prin construirea parteneriatului cu mediul de afaceri;
 Îmbunătăţirea performanţelor productive şi economice ale industriei agroalimentare:
 Retehnologizarea şi modernizarea unităţilor de procesare a producţiei agroalimentare;
 Promovarea bunurilor şi serviciilor locale;
 Atragerea de noi investiţii, îndeosebi din industrii nepoluante prin utilizarea capacităţilor de
producţie, a resurselor existente şi facilitarea accesului la utilităţi;
 Ȋncurajarea antreprenoriatului autohton
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6.1.5 PRIORITARE – Domeniul Educaţie, cultură şi sport
Scopul acestei intervenţii este de a contribui la creşterea atractivităţii comunei Verneşti pentru
locuitorii acesteia, în special pentru tineri, prin organizarea de activităţi educaţionale, culturale şi
sportive adaptate grupurilor ţintă. Un aspect deosebit de important este necesitatea valorificării bazei
materiale existente în comună şi stimularea implicării părinţilor în procesul educativ. Un efect indirect
ar fi acela al diminuării riscului de abandon şcolar şi ratei infracţionalităţii în rândul tinerilor, precum
şi stabilizarea tinerilor în comuna Verneşti.
 Reabilitatrea şcolilor şi grădiniţilor din comună
 Dotarea cu mobiler a şcolilor şi grădiniţelor
 Amenajarea unei baze sportive în comună
 Construcţia unei baze sortive în comună
 Amenajarea şi dotarea unui centru de joacă pentru copii
 Reabilitarea bisericilor din comună
 Reabilitatrea şcolilor şi grădiniţilor din comună
 Sprijinirea tuturor formelor de creativitate printre care cea artistică, în cadrul programelor
şcolare aferente ciclurilor de învăţământ preşcolar, primar, gimnazial şi vocaţional;
 Crearea unui context care să permită tinerilor să dobândească competenţe de exprimare a
propriei personalităţi, necesare de-a lungul vieţii;
 Promovarea diversităţii culturale ca sursă a creativităţii şi inovației;
 Ȋncurajarea utilizării TIC ca modalitate de exprimare creativă a propriei personalităţi;
 Sensibilizarea liniei publice cu privire la perceperea inovaţiei drept modalitate de promovare a
dezvoltării durabile;
 Iniţierea de programe de formare pe mai multe domenii: didactica specialităţii (abilitare
didactică preṣcolară), management educaţional (managementul procesului didactic), consiliere
ṣi orientare a tinerilor , utilizarea computerului, educaţie raţional obiectivă ṣi comportamentală
(educaţie inclusivă, consiliere publicaţii ṣcolare, identificarea ṣi tratarea barierelor învăţării,
dezvoltarea creativităţii în limbă ṣi comunicare) etc.
 Menţinerea ṣi integrarea tinerilor în viața socială si economică a comunităţii;
 Reabilitarea ṣi dezvoltarea infrastructurii educaţionale;
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 Crearea unui mediu favorabil inovării şi adaptabilităţii într-o lume aflată în continuă schimbare
(inclusiv pe plan social şi antreprenorial);
 Stimularea sensibilităţii estetice, dezvoltării emoţionale, gândirii creative şi intuiţiei la toţi copii
la vârsta cea mai frageda, inclusiv în învăţământul preşcolar;
 Ȋncurajarea unei mentalităţi antreprenoriale, în special în rândul tinerilor, prin cooperarea cu
mediul de afaceri;
 Lărgirea accesului la o serie de forme creative de exprimare atât prin intermediul
învăţământului formal cât şi prin activităţii neformale şi informale pentru tineret;
 Oferirea mijloacelor care să permită cetăţenilor să-şi îmbunătăţească oportunităţile de angajare
în toate domeniile în care creativitatea şicapacitatea de inovare joacă un rol important;
 Promovarea noţiunilor de bază în materie de protecţie a proprietăţii intelectuale.
 Menţinerea în stare optimă a exponatelor şi stabilirea unor programe clare, cu ordine de
priorităţi, pentru lucrările necesare de întreţinere şi restaurare;
 Includerea muzeelor şi colecţiilor în ansambluri culturale care să constituie poli de atracţie
pentru vizitatori şi dezvoltarea infrastructurii aferente;
 Adoptarea unor măsuri suplimentare pentru asigurarea integrităţii şi securităţii fizice a
bunurilor culturale muzeale împotriva furtului, distrugerii sau deteriorării şi altor factori de risc
naturali sau antropici;
 Diversificarea tipurilor de ofertă şi a formelor de expresie artistică, inclusiv prin susţinerea
proiectelor care vizează organizarea de festivaluri, gale, concursuri de creaţie şi de interpretare
la nivel naţional, regional şi local;
 Actualizarea şi completarea colecţiilor de bibliotecă; modernizarea incintelor şi a serviciilor
oferite;
 Sporirea interesului publicului pentru artele vizuale;
 Dezvoltarea infrastructurii pentru practicarea sportului şi organizarea de competiţii sportive;
 Valorificarea resurselor naturale ale oraşului pentru crearea infrastructurii de agrement;
 Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru dezvoltarea durabilă a
resurselor naturale pentru creşterea calităţii serviciilor de turism;
 Reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii aşezămintelor, dotarea lor cu echipament modern;
 Prezervarea zonelor verzi existente si amenajarea de noi zone verzi după normele urbanistice;
 Reabilitarea spaţiilor pentru comunicare şi cultură (reamenajarea casei de cultură în scopul
desfaşurării de evenimente culturale periodice).
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6.1.6 PRIORITARE – Domeniul Social şi Resurse Umane
Scopul acestei intervenţii este de a contribui la dezvoltarea resurselor umane ale comunei
Verneşti prin încurajarea formării profesionale în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii
bazate pe cunoaştere, conectarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii; creşterea calităţii
vieţii persoanelor marginalizate social sau aflate în stare de vulnerabilitate prin implementarea unor
proiecte într-un cadru partenerial eficient administraţie publică – societate civilă.
 Construcţia unui complex social, cămin-azil pentru bătrănii comunei
 Promovarea culturii antreprenoriale, formare si sprijin pentru intreprinderi si angajati pentru
promovarea adaptabilității, dezvoltarea parteneriatului şi încurajarea iniţiativelor pentru
partenerii sociali
 Măsuri active de ocupare a forţei de muncă
 Program de instruire şi formare profesională continuă a personalului din învăţământ
 Îmbunătăţirea şi perfecţionarea competenţelor profesionale a persoanelor adulte care activeaza
în domeniile agriculturii, silviculturii (inclusiv proprietari de pădure) şi industriei agroalimentare
 Prevenirea creşterii numărului de persoane implicate în agricultura de subzistenţă
 Dezvoltarea resurselor umane din comuna Verneşti
 Calificarea şi recalificarea, instruirea şi perfecţionarea persoanelor ocupate în agricultura de
subzistenţă
 Dezvoltarea capacităţii serviciului de asistenţă socială - Primăria Comunei Verneşti
 Dezvoltarea pieţei muncii în comuna Verneşti
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6.1.7 PRIORITARE – Domeniul Turism
Scopul acestei intervenţii este de a contribui la o mai bună valorificare a patrimoniului turistic
prin restaurarea şi valorificarea patrimoniului istoric şi cultural, dezvoltarea serviciilor de cazare şi
agrement şi activităţi de promovare a potenţialului turistic al zonei.
 Construcţia uni complex turistic în comună
 Amenajare zona de agrement în Verneşti
 Punerea în valoare a obiectivelor naturale de interes turistic din comuna Verneşti
 Valorificarea potenţialului turistic din zonă - studiu si analiză cu privire la necesitatile şi
potenţialul turistic
 Includerea muzeelor şi colecţiilor în ansambluri culturale care să constituie poli de atracţie
pentru vizitatori şi dezvoltarea infrastructurii aferente;
 Adoptarea unor măsuri suplimentare pentru asigurarea integrităţii şi securităţii fizice a
bunurilor culturale muzeale împotriva furtului, distrugerii sau deteriorării şi altor factori de
risc naturali sau antropici;
 Valorificarea resurselor naturale ale oraşului pentru crearea infrastructurii de agreement,
introducerea obiectivelor turistice impotante din comună într-un circuit alături de
obiectivele din comunele învecinate (Vulcanii Noroiosi de la Berca, Tabăra de Sculptura
din Măgura etc);
 Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru dezvoltarea durabilă a
resurselor naturale pentru creşterea calităţii serviciilor de turism;
 Reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii aşezămintelor, dotarea lor cu echipament modern;
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6.1.8 PRIORITARE – Domeniul Administraţiei publice
Scopul acestei intervenţii este de a contribuii la o mai bună valorificare a resurselor umane
angajate în sectorul public, transparenţa serviciilor oferite către populaţiei şi servirea proptă şi în cel
mai scurt timp al cetăţeanului.
 Ȋmbunătăţirea capacităţii administrative;
 Ȋmbunătăţirea relaţiei cu cetăţenii ṣi mediul de afaceri;
 Introducerea de noi instrumente si tehnologii;
 Creṣterea fondului de locuinţe;
 Reactualizarea Planului Urbanistic General;
 Ȋmbunătăţirea calităţii ṣi frunizării de servicii;
 Ȋmbunătăţirea sistemelor de raportare a performanţei;
 Dezvoltarea unei culturi a evaluării la nivel local;
 Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale;
 Îmbunătăţirea capacităţii de absorbţie a fondurilor de dezvoltare;
 Sprijinirea procesului de descentralizare sectorială a serviciilor;
 Instruirea personalului din administraţie;
 Stabilirea procedurilor de recrutare, gestiune şi formare a funcţionarilor publici prin norme şi
reguli care pot fi puse efectiv în aplicare;
 Ameliorarea imaginii administraţiei publice prin creşterea transparenţei actului administrativ şi
luarea unor măsuri anticorupţie ferme, vizibile pentru opinia public.
 Dotări pentru intervenţii în caz de situaţii de urgenţă
 Lucrări de reabilitare şi mansardare a sediului primăriei
 Dotări ale administraţiei locale
 Dezvoltarea capacităţii administrative – Primăria comunei Verneşti
 Sistem informatic integrat - Primăria Verneşti
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