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pentru perioada 2014-2020”

CUVÂNT ÎNAINTE

Orice comunitate trebuie să promoveze o viziune
strategică în ceea ce privește dezvoltarea viitoare.

Lipsa unei asemnea viziuni duce la o activitate
administrativă haotică, în cadrul căreia se pot rata
oportunități și se consumă irațional resurse prețioase.

Politica actuală a Uniunii Europene este
concentrată pe dezvoltarea durabilă a societății din toate
punctele de vedere asigurând statelor membre diverse
instrumente financiare pentru dezvoltarea problemelor
economice și sociale.

Pentru a atrage fonduri în vederea finanțării proiectelor de dezvoltare
locală, este necesară elaborarea strategiei de dezvoltare a fiecărei comunități din
România.

Cred că fiecare generație își are propriile provocări iar de-a lungul istoriei
acestea s-au confruntat cu responsabilități diferite. Responsabilitatea generației actuale
este de a crea o societate durabilă.

Trebuie să asigurăm generațiilor care ne vor urma posibilitatea de a se
bucura de minimum de cerințe pentru o viață sănătoasă.

Implementând împreună Strategia de Dezvoltare a Comunei Cozieni vom
da cetățenilor posibilitatea de a-și aduce contribuția la creșterea gradului de bunăstare,
de a lua atitudine și de a avea un cuvânt de spus.

Mulțumesc pe această cale întregii comunități pentru solidaritatea, puterea
și energia alocată finalizării acestui proiect.

CU RESPECT PENTRU FIECARE DINTRE DUMNEAVOASTRĂ!

Panaitescu Gigel Daniel,
Primarul Comunei Cozieni
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PREFAȚĂ

Stategia de dezvoltare locală a comunei Cozieni pentru perioada
2014-2020 a fost elaborată ca urmare a inițiativei primăriei comunei Cozieni și a
Consiliului Local. Strategia reprezintă un răspuns planificat, integrat la condițiile
locale socio-economice, de infrastructură și de mediu cu scopul de a evidenția
oportunitățile pe care le avem ca cetățeni ai României, stat membru în Uniunea
Europeană.

Pentru elaborarea strategiei au fost utilizate informații și
recomandări ale Consiliului Local, ale experților din primărie, ale locuitorilor, ale
agenților economici locali, informații obținute atât prin consultări publice, prin analiza
rapoartelor și a datelor statistice, cât și prin aplicarea chestionarelor.

Abordarea strategică și metodologia utilizată identifică viziunea,
misiunea, principiile și valorile, scopurile strategice, obiectivele și acțiunile necesare
pentru îndeplinirea acestora. Direcțiile Strategice conduc la transformarea Comunei
Cozieni într-un important punct economic, social și cultural al județului Buzău și al
regiunii Sud-Est. Prin aceasta se dorește asigurarea unui viitor prosper și durabill
pentru generația prezentă și viitoare.

Activitățile desfășurate în elaborarea Strategiei au identificat 7
direcții prioritare de dezvoltare: dezvoltarea infrastructurii, revitalizarea economică și
sprijin pentru sectorul economic, mediu, educație și formare profesională, dezvoltare
socială, cultură tineret și sport, modernizarea adiministrației publice locale.

Elaborarea Strategiei de dezvoltare locală a Comunei Cozieni pentru
perioada 2014-2020 necesită o asumare publică și conștientizarea ei. Acest lucru va
duce la utilizarea eficientă a resurselor proprii autorității publice, rezultatul fiind o
îmbunătățire a vieții locuitorilor. Pe baza prezentei strategii se fundamentează și se
justifică cererile de finanțare pentru atragerea de resurse financiare din diferite fonduri
nerambursabile.
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CAPITOLUL I

INFORMAȚII GENERALE

1.1. Considerații generale

Strategia de dezvoltare locală a comunei Cozieni prezintă caracteristicile
localității, o analiză amplă a resurselor și oportunităților comunei prezentând astfel
cadrul în care se va realiza progresul în următorii ani în vederea îmbunătățirii calității
vieții locuitorilor. Elaborarea strategiei de dezvoltare locală reprezintă unul dintre cei
mai importanți pași care susțin procesul de dezvoltare locală, deoarece o astfel de
strategie are ca scop stabilirea unor priorități pe termen mediu și lung spre care se
orientează efortul de dezvoltare al comunității local în viitor.

O strategie de dezvoltare locală prezintă diferite alternative de dezvoltare,
posibile scenarii de dezvoltare locală cu scopul de a maximiza potențialul local. O
planificare strategică asigură prioritizarea proiectelor în funcție de nevoile comunității și
folosirea corectă a resurselor limitate de care acesta dispune.

Scopul unei strategii de dezvoltare loală este de a analiza într-un mod
structurat și coerent posibilitatea și oportunitățile autorităților publice locale de a iniția,
implementa și de a susține obiective trasate la nivel local. Strategia de dezvoltare are la
bază caracteristicile localității, o analiză asupra domeniilor de interes ale localității
(turism, cultură, investiții, populație, infrastructură, sănătate), și o analiză socio-
economică amănunțită (identificarea resurselor, analiza structurii pieței forței de muncă,
stabilirea profilului populației cât și necesitățile populației).

Bazându-se pe caracteristicile și nevoile comunității, o strategie de
dezvoltare locală stabilește scopuri, obiective, programe și proiecte ce urmează a fi
urmate și dezvoltate. Acest lucru este realizabil prin minimalizarea punctelor slabe, prin
exploatarea avantajelor locale, prin identificarea și găsirea unor soluții în eventualitatea
unor amenințări viitoare (inundații, înzăpeziri, buget local insuficient etc.), analiza
oportunităților viitoare (atragerea de noi investitori, dezvoltarea turismului, surse de
energie regenerabilă etc.), identificarea provocărilor teritoriale ce trebuie abordate.
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Luând în calcul și contextul European favorabil diminuării disparităților de
dezvoltare socială și economică existente între România și statele membre ale Uniunii
Europene prin finanțarea zonelor mai puțin dezvoltate, strategia de dezvoltare locală
poate genera resurse prin elementele sale noi în domeniul etnic, managerial sau
financiar. Fondurile structurale și de coeziune sunt un real sprijin pentru dezvoltarea
comunităților locale dar pentru a le obține este nevoie de proiecte care acționează și
furnizează rezultate, proiecte ce nu risipesc resurse ci care vor fi direcționate către
investiții ce pot stimula creșterea economică.

Strategia de dezvoltare locală asigură ierarhizarea investițiilor, pentru a
obține un impact maxim și o valoare adăugată maximă din obiectivele ce le propune
comunității locale.

Este important ca acest document să asigure o sustenabilitate de lungă
durată și să deservească atât interesele administrației publice locale, intereselor private
dar și intereselor personale ale locuitorilor localității. Strategia de dezvoltare locală a
comunei Cozieni este parte integrantă a strategiei județului Buzău, inclusă în strategia de
dezvoltare regională (Regiunea Sud-Est), inclusă la rândul său în Programul Național de
Dezvoltare al României. Este important ca aceste entități să fie precizate deoarece orice
accesare ulterioară de fonduri Europene a comunei Cozieni depinde de alocările ce s-au
făcut pentru România și, bineînțeles, pentru Regiunea Sud-Est, regiune din care județul
Buzău face parte integrantă.

Înainte de a elabora documentele de programare prevăzute de proiectele de
regulamente, la nivelul autorităților române se stabilește viziunea strategică de
dezvoltare a României pe termen mediu și lung, cel puțin până în 2020, respectiv
obiectivele ce se urmăresc a fi atinse, precum și mijloacele necesare.

Obiectivele de dezvoltare ale României pentru perioada 2014-2020 vor
răspunde la cel puțin două cerințe:

 Să contribuie la obiectivele de creștere inteligentă, durabilă și inclusivă ale
Uniunii Europene, în conformitate cu cele stabilite prin Strategia Europa 2020
precum și prin alte documente strategice de la nivel european.

 Să răspundă nevoilor specifice de dezvoltare a României, plecând de la avantajele
competitive care ar trebui promovate prin investițiile naționale.
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Pentru perioada 2014-2020 obiectivul global trebuie stabilit având în
vedere necesitatea de a relansa procesul de creștere economică sustenabilă în România,
cu accent pe obiectivele majore ale Uniunii Europene. În ceea ce privesc prioritățile de
dezvoltare, acestea trebuie stabilite plecând de la nevoile majore de dezvoltare a
României, care se resimt cel puțin în următoarele domenii: infrastructură,
competitivitate, resurse umane (inclusiv ocupare și incluziune socială), capacitate
administrativă și dezvoltare teritorială).

Obiectivul global și prioritățile de dezvoltare urmează a fi stabilite printr-o
largă consultare a tuturor părților interesate. În etapele următoare, prin documentele de
programare specifice fondurilor europene, vor fi stabilite tipurile de investiții ce vor fi
finanțate prin viitoarele programe operaționale, plecând de la obiectivele tematice,
prioritățile de investiții și acțiunile cheie prevăzute de proiectele de regulamente privind
fondurile Europene. Luând în considerare situația economică actuală, determinată de
criza ultimilor ani, dar și lecțiile învățate în perioada de programare anterioară,
investițiile naționale propuse spre finanțare vor răspunde următoarelor cerințe:

 Să genereze creștere economică și să creeze locuri de muncă;
 Să fie programate într-un mod integrat și complementar (de exemplu investițiile în

capitalul fizic să fie complementate de investiții în capitalul uman);
 Să contribuie la atingerea țintelor naționale pentru strategia Europa 2020;
 Să fructifice potențialul economic, social și geografic al României;
 Să răspundă priorităților de dezvoltare teritorială.

Definirea investițiilor într-un mod corelat și coordonat, astfel încât să poată
furniza rezultate care să asigure atingerea obiectivelor stabilite, necesită însă existența
unor strategii sectoriale care să acopere orizontul de timp 2014-2020, strategii care să
răspundă și condiționalităților ex-anteprevăzute de proiectele de regulamente privind
Fondurile Europene.

Pachetul legislativ prezentat de către Comisia Europeană în octombrie 2011, propune
consolidarea procesului de programare strategică prin concentrarea Fondurilor Europene
pe cele 11 obiective tematice (OT), corelate cu prioritățile Strategiei Europa 2020,
pentru a maximiza impactul politicii în ceea ce privește realizarea priorităților europene,
respectiv:



7

” Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Cozieni, județul Buzău
pentru perioada 2014-2020”

1.2. Obiectivele tematice și prioritățile de investiții propuse la nivel european

(1)  consolidarea cercetării, dezvoltării tehnologice și inovării;

(2) îmbunătățirea accesului și a utilizării și creșterea calității tehnologiilor
informației și comunicațiilor;

(3) îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, a
sectorului agricol (în cazul FEADR) și a sectorului și acvaculturii (pentru FEMP);

(4) sprijinirea tranziției spre o economie cu consum scăzut de dioxid de
carbon în toate sectoarele;

(5) promovarea adaptării la schimbările climatice, a prevenirii și a
gestionării riscurilor;

(6) protecția mediului și promovarea utilizării eficiente a resurselor;

(7) promovarea sistemelor de transport durabile și eliminarea blocajelor din
cadrul infrastructurilor rețelelor majore;

(8) promovarea ocupării forței de muncă și sprijinirea mobilității forței de
muncă;

(9)    promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei;

(10)  investițiile în educație, competențe și învățare pe tot parcursul vieții;

(11) consolidarea capacității instituționale și o administrație publică
eficiență.

Obiectivele tematice sunt transpuse în priorități de investiții specifice pentru
fiecare fond în parte.
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Principalele prevederi privind alocarea financiară și concentrarea
tematică

Conform propunerii Comisiei Europene, alocările naționale pentru politica
de coeziune (fără FEADR și FEPAM) vor fi limitate la 2,5% din PIB-ul fiecărui stat
membru pentru perioada 2014-2020, ceea ce va presupune o alocare superioară față de
perioada 2007-2013. Există însă o serie de propuneri din partea statelor membre net
contribuitoare care pot diminua nivelul alocărilor pentru toate statele membre.

Alocările financiare vor fi diferite în funcție de tipul de regiune:

 Regiuni mai puțin dezvoltate (less developed regions) – acele regiuni care au
PIB/capita sub 75% din media U27;

 Regiuni în tranziție – acele regiuni care au PIB/capita între 75 și 90% din media
UE;

 Regiuni mai dezvoltate (more developed regions) – regiuni care au PIB/capita
peste 90% din media UE.
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Regiunile de dezvoltare ale României se clasifică astfel:

 Regiunea București-Ilfov va intra în categoria regiunilor mai dezvoltate;

 Celelalte 7 regiuni vor fi în continuare în categoria regiunilor mai puțin
dezvoltate.



Consecințele acestei grupări:

 Rata de cofinanțare propusă în cele 7 regiuni mai puțin dezvoltate va fi de
85%;

 Rata de cofinanțare propusă în regiunile mai dezvoltate va fi de 75% (ca
urmare a  aplicării excepției pentru regiunile care în perioada 2007-2013 au
avut PIB/capita sub 75% din media UE-25, cum este și cazul regiunii
București-Ilfov).

În conformitate cu propunerile de compromis aprobate la nivelul
Consiliului Afaceri Generale, sunt impuse următoarele principii de concentrare a
fondurilor:

1. Alocarea Fondului de Coeziune va reprezenta o treime din alocarea oentru politica
de coeziune;

2. Alocarea FEDR va fi orientată spre primele patru obiective tematice prevăzute în
regulamentul General în proporție minimă de:

a. 40% pentru regiunile mai puțin dezvoltate;
b. 60% pentru regiunea București-Ilfov (ca urmare a aplicării excepției pentru

regiunile care în perioada 2007-2013 au avut PIB/capita sub 75% din media
UE-25, cum este și cazul regiunii București-Ilfov).
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3. Alocarea FEDR va fi orientată spre obiectivul tematic (4) într-o proporție minimă
de:

a. 10% pentru regiunile mai puțin dezvoltate;
b. 20% pentru regiunea București-Ilfov.

4. Alocarea FSE va fi orientată spre patru dintre prioritățile de investiții finanțate în
cadrul obiectivelor tematice (8)-(10) în proporție minimă de:

a. 60% pentru regiunile mai puțin dezvoltate;
b. 80% pentru regiunea București-Ilfov.

5. Alocările pentru fondurile structurale (FSE+FEDR) vor fi concentrate pe
obiectivele tematice (8)-(10), după cum urmează:

a. Între 20-25% pentru regiunile mai puțin dezvoltate;
b. Între 45-50% pentru ergiunea București-Ilfov.

1.3. Opțiunea strategică a României pentru perioada 2014-2020

Cu toate că România și-a depășit deja ținta stabilită prin PND 2007-2013,
rămâne penultimul stat membru în ceea ce privește nivelul mediu PIB/locuitor raportat
la UE27, propunem o abordare similară cu cea privind perioada 2007-2013.

Plecând de la elementele prezentate mai sus și sub rezerva confirmării
acestora de către etapele firești ale procesului de programare (realizarea analizelor socio-
economice, prioritizarea nevoilor de investiții și elaborarea strategiei de utilizare a
instrumentelor structurale, cuantificarea financiară a priorităților de investiții eligibile
din instrumente structurale, evaluarea impactului macroeconomic a acțiunilor propuse,
procesul de evaluare ex-ante ș.a), propunem spre dezbatere următoarele opțiuni
strategice:

Obiectivul global al strategiei de dezvoltare a României

Reducerea disparităților de dezvoltare socială și economică între
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România și statele membre ale Uniunii Europene, prin generarea unei creșteri adiționale
de 15% determinată de utilizarea fondurilor europene, având ca țintă atingerea în anul
2022, a unui nivel mediu al PIB/locuitor de 65% din media UE.

Obiectivele specifice

Propunerile de obiective specifice (OS) vor fi strâns corelate cu cele trei
tipuri de obiective tematice propuse de către Comisia Europeană și cu prioritățile
Strategiei Europa 2020, după cum urmează:

Creștere inteligentă

OS1. Creșterea competitivității economiei românești prin asigurarea unei
creșteri adiționale valorii adăugate brute în industrie și servicii de minim X% și crearea a
minim Y de locuri de muncă nete.

Creștere durabilă

OS2. Promovarea unei creșteri economice curate, prin proiecte
investiționale verzi care duc la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 20% față
de nivelul din anul 1990.

Creștere favorabilă incluziunii

OS3. Promovarea unei societăți favorabile incluziunii prin creșterea ratei
de ocupare cu T% și reducerea populației aflate în pragul sărăciei cu 580.000 persoane.

Pentru atingerea acestor obiective specifice, România va promova investiții
ce vor răspunde tuturor celor 11 obiective tematice, așa cum s-a precizat mai sus. La o
analiză preliminară se poate observa că niciunul dintre obiectivele tematice propuse de
către Comisia Europeană nu poate fi exclus, fapt ce va fi relevat, cu siguranță și de
analizele socio-economice.
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Dincolo de obiectivele specifice corelate cu prioritățile Strategiei Europa
2020, investițiile ce urmează a fi finanțate vor răspunde următoarelor priorități tematice
(PT) de dezvoltare:

PT1. Creșterea pe termen lung a competitivității economiei Românești:

 Abordarea comprehensivă și orizontală în ceea ce privește politicile de
dezvoltare în următoarele sectoare: industrie, IMM-uri, mediu de afaceri,
astfel încât viitoarele priorități de investiții să se concentreze în acele zone
în care România are avantaje competitive ( Competitivitatea industrială și
performanța CDI – Cercetare, Dezvoltare, Inovație; competitivitatea
cluster-elor și rețelelor de cluster-e, și specializarea smart a regiunilor,
integrarea IMM-urilor în lanțurile de valoare și clustere, eco-inovare și
industrii verzi (un cadru integrat pentru susținerea ecologizării industriilor),
Industrii creative competitive;

 Susținerea preluării KET (Key enabling technologies) ca și componentă
importantă a strategiei de specializare inteligentă – semiconductori, material
avansate, fotonică și nanotehnologii;

 Mediu de afaceri propice inovării pentru întreprinderi, în special IMM-uri;

 Competitivitatea comerțului;

 Mediu de afaceri reglementat;

 Sporirea investițiilor și diversificarea lor în mediul rural, prin promovarea
activităților non-agricole și a serviciilor oferite de IMM-uri;

 Restructurarea fermelor în special prin investiții directe ”în fermă”,
investiții legate de procesarea, marketingul și dezvoltarea produselor
agricole sau prin investiții în infrastructură pentru dezvoltarea și adaptarea
agriculturii la noile tehnologii existente;
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 Facilitarea apariției unei noi generații de fermieri prin avantaje oferite
tinerilor întreprinzători fermieri;

 Dezvoltarea și implementarea unor noi modele de IMM-uri în special cu
scopul de a promova transferul tehnologic și internaționalizarea;

 Promovarea unor instrumente financiare pentru acces sporit la finanțare cu
scopul de a încuraja cererea de eco-inovație;

 Sprijin oferit pentru integrarea primară a noilor întreprinzători pe o piață
deja existentă;

 Măsuri privind Acvacultura: Simplificarea administrativă, în special pentru
evaluări, studii de impact și licențe; Securitatea juridică a operatorilor în
sectorul acvaculturii, în ceea ce privește accesul la ape și spațiu; Stabilirea
unor indicatori pentru sustenabilitate ecologică, economică și socială.

PT2. Dezvoltarea durabilă a infrastructurii de bază:

 Dezvoltarea Modelului Național de Transport și a bazelor de date
necesare;

 Elaborarea previziunilor privind fluxurile de trafic pentru toate tipurile de
transport;

 Identificarea și prioritizarea măsurilor politicii în domeniul transportului
și proiectelor de investiții în transport;

 Analiza socio-financiară la nivel de program;

 Elaborarea strategiei de dezvoltare a sistemului național de transport
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PT3. Adaptarea capitalului uman la provocările unei economii moderne:

 Asigurarea unui nivel durabil al ocupării în România, susținută de
competitivitate economică, incluziune socială și dezvoltare durabilă;

 Țintă cheie pentru 2020 : 70% rata ocupării pentru categoria de vârstă 20 –
64 ani;

 Măsuri specifice menite să integreze pe piața muncii categoriile ce
experimentează dificultăți în ocupare (tineri, persoane vârstnice, persoane
cu dizabilități, șomeri pe termen lung, rromi etc.);

 Îmbunătățirea aptitudinilor forței de muncă și a corelării acestora cu nevoile
de pe piața muncii, cât și identificarea investițiilor în cursuri vocaționale de
calitate în perioada 2014-2020, care vor fi finanțate din fonduri naționale și
structurale;

 Reducerea sărăciei printr-o incluziune activă pe piața muncii a persoanelor
marginalizate;

 Măsuri privind întărirea mecanismului de monitorizare și implementare a
Strategiei Guvernului României pentru incluziunea cetățenilor români
aparținând minorității rrome pentru perioada 2012-2020 și coordonarea, la
nivel guvernamental, a tuturor fondurilor disponibile din surse de finanțare
diferite (buget de stat, fonduri europene etc.) pentru măsuri ce promovează
incluziunea socială a rromilor;

 Facilitarea accesului la servicii de sănătate mai bune și mai sigure, în
special pentru grupurile vulnerabile;
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 Având în vedere că România are cea mai mare rată a părăsirii timpurii a
școlii comparativ cu media UE, este necesară să asigure cadrul legislativ
pentru a preveni și reduce numărul celor ce părăsesc școala (inclusiv un
sistem eficient pentru colectarea și analiza datelor și informațiilor privind
toate aspectele sistemului educațional);

 Măsuri necesare pentru creșterea calității, eficienței și accesibilității
sistemului educației terțiare și pentru creșterea ratelor de absolvire;

 Elaborarea unei hărți a infrastructurii educaționale și de pregătire
profesională.

PT4. Îmbunătățirea eficienței administrației publice:

Creșterea eficienței administrației publice locale și reducerea disparităților
dedezvoltare la nivel local;

 Întărirea capacității administrative;

 Întărirea procesului de luare a deciziei și creșterea calității actelor
normative;

 Creșterea calității serviciilor publice și îmbunătățirea accesului populației la
serviciile publice;

 Profesionalizarea funcționarilor publici;

 Standardizarea procedurilor administrative;

 Creșterea gradului de absorbție a fondurilor structurale și de coeziune;

 Utilizarea TIC pentru modernizarea administrației publice;
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 Dezvoltarea teritorială;

 Asigurarea continuității politicilor educaționale, prin realizarea unui
mecanism de consultări periodice cu partenerii sociali, în vederea creșterii
transparenței în relațiile cu aceștia;

PT5. Optimizarea utilizării și protecției surselor naturale și valorilor culturale:

 Sporirea eficienței energetice în industrie, transport și consumul public și
rezidențial, precum și mărirea procentului de energie regenerabilă produs în
România;

 Elaborarea și implementarea obiectivelor și activităților voluntare ale
României privind adaptarea la impactul schimbărilor climatice, reducerea
intensității carbonului în economia României și utilizarea mecanismelor
flexibile prevăzute de protocolul de la Kyoto, pentru creșterea
competitivității economiei românești.

1.4. Ce înseamnă dezvoltare durabilă integrată?

Concentrarea comunităților rurale în cadrul Grupurilor de Acțiune Locală
reprezintă motoarele economiei europene și pot fi considerate catalizatoare pentru
creativitate și inovare în întreaga UE. În jur de 32% din populația UE locuiește într-o
regiune rurală, iar aceste regiuni generează 33% din PIB-ul UE. Cu toate acestea, tot aici
se manifestă extrem de acut o serie de probleme permanente, precum șomajul,
segregarea și sărăcia. Prin urmare, politicile destinate zonelor rurale au o mai mare
semnificație pentru UE în ansamblul său.

Diversele dimensiuni ale vieții rurale – economică, socială, culturală și de
mediu – sunt strâns legate între ele și succesul în materie de dezvoltare poate fi atins
numai prin intermediul unei abordări integrate. Trebuie combinate măsuriprivind
renovarea fizică a zonelor rurale cu măsuri care promoveazăeducația, dezvoltarea
economică,incluziunea socială și protecția mediului.
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În plus, dezvoltarea unor parteneriate puternice între cetățenii de la nivel
local, societatea civilă, economia locală și diversele niveluri de guvernare reprezintă o
cerință obligatorie.

O astfel de abordare este deosebit de importantă în această perioadă, dată
fiind seriozitatea provocărilor cu care se confruntă în prezent comunitățile europene.
Aceste provocări variază de la schimbări demografice specifice la consecințele stagnării
economice în termeni de creare de locuri de muncă și progrese sociale, precum și la
impactul schimbărilor climatice. Răspunsul la aceste provocări va avea o importanță
crucială pentru realizarea obiectivului unei societăți inteligente, durabile și favorabile
incluziunii, prevăzut în strategia Europa 2020.

Care este scopul?

Propunerile Comisiei Europene privind politica de coeziune 2014-2020
urmăresc să stimuleze politicle rurale integrate pentru a intensifica dezvoltarea durabilă
în vederea consolidării rolului comunităților rurale în contextul politicii de coeziune.

Ce se propune?

Strategii integrate de investiții, având o abordare cu caracter strategic mai
accentuat: ca principiu de bază, Fondul European de dezvoltare regională (FEDR) ar
trebui să sprijine dezvoltarea durabilă prin intermediul unor strategii integrate care
abordează provocările economice, climatice, sociale și de mediu. Acest principiu are
dublu sens: resursele ar trebui concentrate într-un mod integrat pentru a viza zonele
afectate de provocări specifice și, în același timp, proiectele cu finanțare FEDR din
zonele rurale ar trebui integrate în cadrul unor obiective mai largi ale programelor.
Statele membre UE ar trebui să caute să utilizeze Fondul Social European (FSE), în
sinergie cu FEDR, pentru a susține măsuri în materie de ocupare a forței de muncă,
educație, incluziune socială și capacitate instituțională, concepute și puse în aplicare în
cadrul strategiilor integrate.
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Rezervarea finanțării pentru dezvoltarea durabilă integrată: cel puțin 95%
din resursele FEDR alocate fiecărui stat membru vor fi investite în acțiuni integrate în
favoarea Dezvoltării Durabile, puse în aplicare prin intermediul instrumentului de
Investiții Teritoriale Integrate, iar gestionarea și punerea în aplicare a acestora vor fi
delegate comunelor.

Forma și intensitatea delegării gestionării comunelor pot varia în funcție de
aranjamentele instituționale ale fiecărui stat membru. Comunele care pun în aplicare
acțiuni integrate în favoarea dezvoltării durabile, cu gestionare delegată, ar trebui să fie
incluse într-o listă care să însoțească contractele de parteneriat și programul operațional.
Aceste liste suntorientative și ar putea fi modificate în cursul perioadei de programare.

 Platforma de dezvoltare rurală: în baza unei liste a comunelor, elaborată de
statele membre în cadrul contractului de parteneriat, comisia va stabili o platformă de
dezvoltare, cuprinzând comune din întreaga europă, care va stimula un dialog la nivel
european între comune și comisie, orientat preponderent spre politică, în ceea ce privește
dezvoltarea rurală. Acesta nu este un instrument de finanțare, ci mai degrabă un
mecanism destinat creșterii vizibilității Contribuției comunelor la strategia Europa 2020
în cadrul politicii de coeziune, facilitării acțiunilor integrate și inovatoare pentru
dezvoltarea rurală durabilă, precum și valorificării rezultatelor acestora.

 Acțiuni inovatoare în zonele rurale: în scopul încurajării soluțiilor noi și
inovatoare în materie de dezvoltare rurală durabilă, FEDR poate sprijini, la inițiativa
comisiei, acțiuni inovatoare în mediul rural vor consta în proiecte rurale pilot, proiecte
demonstrative și studii aferente de interes european. Sfera acestora include toate
obiectivele tematice și prioritățile de investiții.

 Un accent mai puternic pus pe dezvoltare rurală la un nivel strategic: în baza
Orientărilor Cadrului Strategic Comun (CSC), contractele de parteneriat ar trebui să
stabilească modalitățile de a asigura o abordare integrată a utilizării fondurilor CSC
pentru dezvoltarea durabilă a zonelor rurale. Programele operaționale ar trebui să
stabilească contribuția la abordarea integrată a dezvoltăriiteritoriale, inclusiv, după caz,
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o abordare integrată a dezvoltării zonelor rurale (articolele11, 14 și 87 din propunerea de
regulament de stabilire a unor dispoziții comune privindFondurile CSC 2014-2020). De
asemenea, este de așteptat ca această abordare a dezvoltării rurale să fie puternic legată
de abordarea integrată care pune în discuție nevoile specifice ale zonelor geogrfice cele
mai afectate de sărăcie sau ale grupurilor țintă cele mai expuse riscului de discriminare
sau excludere – astfel cum este stabilit în contractul de parteneriat și în programele
operaționale.

Instrumente îmbunătățite pentrurealizarea de acțiuni integrate: investițiile
teritoriale integrate (ITI) reprezintă un nou mod de punere în aplicare ce oferă un pachet
de finanțare provenind de la mai multe axe prioritare ale unuia sau ale mai multor
programe de intervenții multidimensionale și intersectoriale. ITI este un instument ideal
pentru susținerea acțiunilor integrate în zonele rurale, întrucât acesta oferă posibilitatea
combinării finanțării în funcție de diferite obiective tematice, inclusiv combinarea
finanțării provenind de la acele axe prioritare și programe operaționale sprijinite din
FEDR, FSE și Fondul de Coeziune (CF).

Oportunități sporite privind abordarea provocărilor rurale vizate de prioritățile de
investiții: patru dintre obiectivele tematice, care vor fi sprijinite din fondurile CSC în
vederea contribuirii la Strategia Europa 2020 pentru o creștere inteligentă, durabilă și
favorabilă incluziunii, conțin priorități corespunzătoare de investiții specifice zonelor
rurale   ( enumerate la articolul 5 din propunerea de regulament privind FEDR). Este
recomandat ca zona rurală să combine acțiunile sprijinite în cadrul priorităților sectoriale
de investiții speci fice  zonelor rurale (să promoveze strategii pentru emisii scăzute de
diozid de carbon în zonele rurale, săîmbunătățească mediul rural, să promoveze
mobilitatea rurală durabilă, precum șiincluziunea socială prin sprijinirea regenerării
fizice și economice a zonelor ruraledefavorizate) și să le încorporeze în strategia
integrată de dezvoltare rurală a comunei învederea punerii în aplicare a principiului
dezvoltării rurale integrate. De asemenea,acestea pot combina acțiunile respective cu
alte acțiuni sprijinite din FSE în cadrulpriorităților sale de investiții:
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 Instrumente financiare : statele membre sunt încurajate să utilizeze în mod
extensiv intrumentele financiare pentru sprijinirea dezvoltării rurale durabile.
Sfera instrumentelor financiare  este extinsă și include toate obiectivele tematice
și prioritățile de investiții ți toate tipurile de beneficiari, proiecte și activități
(articolele 32-40 din propunerea de regulament de stabilirea a unor dispoziții
comune privind fondurile CSC 2014-2020).

 Crearea de rețele : în cadrul obiectivului de cooperare teritorială europeană (CTE),
programul de schimburi și învățare destinat comunelor va continua să le furnizeze
acestora oportunități de creare de rețele în vederea partajării și dezvoltării de bune
practici în materie de  dezvoltare rurală (articolul 2 din propunerea de regulament
privind CTE).

Care sunt diferențele față de perioada 2007-2013?

 Abordare integrată consolidată pentru a face față provocărilor rurale: în timp ce
articolul 8 din regulamentul privind FEDR prevedea pentru perioada 2007-2013
opțiunea de a pune în aplicare dezvoltarea rurală într-o abordare integrată, în
perioada 2014-2020 dezvoltarea rurală va fi pusă în aplicare prin strategii care
stabilesc acțiuni integrate. De asemenea, articolul 12 din propunerea de
regulament privind FSE prevede contribuția suplimentară a FSE la astfel de
strategii.

 Investițiile teritoriale integrate înlocuiesc axele prioritare separate în ceea ce
privește dezvoltarea rurală: introducerea ITI, care permite punerea în aplicare a
programelor operaționale la nivel intersectorial, va sprijini abordarea tematică și
va facilita combinația potrivită de investiții în cadrul strategiilor rurale integrate.

 Mai multe responsabilități și oportunități pentru comune: statele membre vor avea
posibilitatea să ofere comunelor oportunitatea de a elabora și de a pune în aplicare
strategii pe deplin integrate, care combină resurse provenite de la diversele axe
prioritare și programe operaționale.
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1.5.Noutăți privind fondurile europene

Făcând o analiză punctuală, comparativă între perioada 2007-2013 și 2014-
2020 observăm că apar noutăți în ceea ce privește diversele sectoare ale fondurilor
europene.

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

Noutăți în materie de creștere economică, locuri de muncă și coeziune

Noutăți în materie de cercetare și inovare

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

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

 Ecologizarea a 30% din plățile directe către fermieri: pentru a se asigura că
politica agricolă comună (PAC) contribuie la îndeplinirea de către UE a
obiectivelor de mediu și a celor legate de politica climatică,

 30% din plățile directe vor fi condiționa te de respectarea unei serii de cele
mai bune practici în materie de mediu, în plus față de obligațiile în materie
de eco-condiționalitate existente.

 Convergența plăților: nivelurile ajutorului direct acordat pentru fiecare
hectar vor fi adaptate progresiv( ținând seama de diferențele care există în
continuare în ceea ce privesc nivelurile de salarizare și costurile de
producție) pentru a se asigura o repartizare mai echitabilă a plăților directe
între fermierii europeni. Până în 2020, statele membre cu plăți directe mai
mici de 90% din media UE ar trebui să reducă diferența dintre nivelul actual
și 90% din media UE cu o treime. Această convergență va fi finanțată în
mod proporțional de statele membre al căror nivel de plăți directe se
situează peste media UE.

 Plafonarea nivelului plăților directe prin limitarea nivelului de bază al
ajutorului direct pentru venit de care pot beneficia exploatațiile agricole de
dimensiuni mari, ținând seama, în același timp, de economiile de scară ale
unorstructuri mai mari și de locurile de muncă directe pe care le generează
acestea. Propunerea va permite  reutilizarea economiilor în cadrul alocării
bugetare pentru dezvoltare rurală și, prin urmare, menținerea acestora în
pachetele financiare ale statelor membre care au realizat aceste economii.

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

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

 Obiectivul este mărirea până la cel puțin 20% a ponderii cheltuielilor legate
de politicile climatice, prin intermediul contribuțiilor acordate.

 De la diversele domenii de politică, sub rezerva unor date concludente
rezultate în urma evaluărilor impactului. Această abordare va contribui, de
asemenea, la evitarea unei creșteri a numărului de programe și la reducerea
la minimum a sarcinii administrative.

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

Noutăți în materie de justiție, sănătate și securitate

 Instrumentul financiar de protecție civilă (IFPC) va fi reînnoit pentru a
răspunde diferitelor aspecte legate de gestionarea dezastrelor, și anume un
răspuns mai coerent și mai bine integrat în cazuri de urgență, o mai bună
pregătire pentru gestionarea dezastrelor și acțiuni inovatoare pentru
reducerea riscului apariției dezastrelor.
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 În domeniul afacerilor interne, numărul fondurilor va fi limitat la două:
Fondul pentru migrație și azil și Fondul pentru securitatea internă. Ambele
fonduri vor avea o dimensiune externă pentru a asigura continuitatea
finanțării, începând în UE și continuând în țări terțe.

 Comisia prevede, de asemenea, o trecere de la programarea anuală la o
programare multianuală, axată pe obținerea de rezultate, reducându-se astfel
volumul de muncă administrativă a tuturor actorilor implicați.

 Diferitele programe existente în domeniul justiției vor fi reunite în cadrul
unui program „Justiție” și a unui program „Drepturi și cetățenie” pentru a
simplifica sistemul de finanțare și pentru a spori coerența și consecvența
tuturor activităților finanțate.

 Noul program „Sănătate pentru creștere” va fi orientat către acțiuni cu o
valoare adăugată clară a UE, în conformitate cu prioritățile Strategiei
Europa 2020. Scopul principal este să se colaboreze cu statele membre
pentru a proteja cetățenii de amenințările transfrontaliere la adresa sănătății,
a spori viabilitatea sistemului de servicii de sănătate și a îmbunătăți
sănătatea populației, încurajând în același timp inovarea în domeniul
sănătății.

Noutăți în materie de finanțare a bugetului UE

 Se propune o reformă a sistemului de resurse proprii, care constă în
eliminarea actualei resurse proprii bazate pe TVA și în crearea a două noi
resurse proprii, respectiv una bazată pe o parte din încasările unei taxe pe
tranzacțiile financiare (TTF), iar cealaltă pe veniturile provenite din taxa
națională pe valoarea adăugată. Scopul nu este majorarea bugetului UE, ci
contribuirea la eforturile naționale de consolidare bugetară, prin reducerea
contribuțiilor directe de la bugetele statelor membre. Modificările propuse
vor simplifica, de asemenea, contribuțiile existente la buget și vor consolida
legătura dintre politicile UE și finanțarea UE.
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 La 28 septembrie 2011, s-a propus o directivă privind TTF a UE. TTF se va
aplica pe teritoriile celor 27 de state membre și nu va acoperi tranzacțiile
efectuate de persoane fizice sau de întreprinderile mici și mijlocii (IMM-
uri), cum ar fi împrumuturile ipotecare, împrumuturile bancare contractate
de IMM-uri sau contractele de asigurare. Nu se vor impozita nici
tranzacțiile de schimb valutar, nici majorările de capital efectuate de către
întreprinderi sau organisme publice. O astfel de taxă există deja în 10 state
membre, dar acțiunea la nivelul UE este mai adecvată pentru a se evita
denaturarea și pentru a reduce fragmentarea pieței interne. Estimările
preliminare indică faptul că în întreaga UE veniturile generate de această
taxă ar atinge anual 57 miliarde EUR, în funcție de reacțiile pieței. O parte
din venituri ar putea fi folosite  ca resurse proprii pentru bugetul UE, ceea
ce ar duce la reducerea contribuțiilor naționale la bugetul UE și la
diminuarea presiunii exercitate asupra bugetelor naționale.

 TVA va crea o legătură reală între nivelul național și nivelul UE și va
stimula armonizarea suplimentară a sistemelor naționale de TVA.
Aceasta va oferi UE venituri semnificative și stabile la costuri
administrative și de asigurare a conformității limitate pentru administrațiile
naționale și întreprinderi.

Acestor priorități internaționale și naționale tematice li se adaugă
componenta teritorială, care trebuie urmărită ca o prioritate orizontală. Această
componentă teritorială este cea care va fi analizată în strategia de dezvoltare locală,
pentru a fundamenta și justifica cererile de finanțare pentru atragerea ulterioară de
resurse nerambursabile din diferite fonduri speciale.
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1.6.Concepte de bază privind dezvoltarea locală

1.6.1 Agenții dezvoltării economice locale

Public Privat Non-guvernamentale

Autoritățile locale

incluzând departamentele
tehnice

Corporațiile Liderii comunităților

Autoritățile regionale sau
districtuale

Patronatele Asociațiile de locatari

Consiliile sectoriale și
autoritățile aferente

Băncile și alte
societăți financiare

Organizațiile de servicii comunitare

Instituțiile de cercetare și
studii aprofundate

Camerele de
Comerț

Instituțiile educaționale locale

Asociațiile
profesionale

Instituțiile religioase locale

Întreprinderile mici
și mijlocii și micro-
întreprinderile

Alte organizații non-guvernamentale (de
ex.reprezentanții: minorităților, persoane- lor
cu handicap sau altor categorii de per-soane
defavorizate

Alte grupuri de
afaceri

Organizațiile ce tratează probleme ale me-
diului înconjurător, intereselor culturale,
artelor, intereselor istorice

Presa

Utilități private

Instituțiile educați-
onale private
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a) Întreprinderile

Întreprinderile au un rol dublu în dezvoltare, atât în calitate de beneficiar al
progresului localității, cît și în calitate de entitate ce contribuie activ la bunăstarea
bugetului local prin plata impozitelor, prin crearea și menținerea unor noi locuri de
muncă pentru populație, prin asigurarea unor noi bunuri și servicii.

Închiderea unor astfel de întreprinderi a însemnat adevărate tragedii în
anumite localități, de exemplu fabrici și uzine care asigurau sute de locuri de muncă. Tot
personalul angrenat într-o asemenea întreprindere are asigurată o stabilitate financiară.

Alte forme de contribuție a grupurilor industriale sunt:

 participările acestora în parteneriate la diverse inițiative locale, civice și
economice;

 sprijin tehnic și logistic;
 inovare și progres tehnologic pe care le aduc ca aport comunității, etc.

b)Colectivitățile locale

Populația unei localități influențează mult prezentul și viitorul acesteia, fie
că vorbim de implicarea ei financiară, culturală sau științifică. Prin colectivitate locală se
înțelege acea populație care trăiește și își desfășoară activitatea într-un spațiu precis, care
inițiază politici de dezvoltare în localitate.

Ele sunt în mod esențial apanajul regiunilor, care au un rol fundamental în
atribuirea anumitor ajutoare. Totuși, în acțiunea economică, rolul lor este unul timid,
activitatea lor principală fiind implicarea activă în viața localității prin idei, propuneri.

c)Administrația centrală – Politicile locale ale statului

Între principalele atribuții ce pot influența viața localității pot fi precizate:
amenajarea teritoriului, ca linie directoare în vederea obținerii unei mai bune repartiții a
oamenilor și activităților în teritoriu. Se discută din ce în ce mai des de o regionalizare a
României începând cu anul 2016. Aceasta va influența cu siguranță localitățile fie ele
mici, fie mari, deoarece regionalizarea se va răsfrânge asupra cetățenilor prin schimbări
la nivelul organizării primăriilor, prin posibila comasare a mai multor localități mici,
prin înființarea unor noi centre regionalepentru anumite autorități naționale și prin
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reducereasau înființarea a noi locuri de muncă în companiile sau instituțiile naționale.

În plus, statul dispune și de un aparat statistic adecvat și adaptat urmăririi
dezvoltării locale, studii comparative, previziuni pe termen lung, viziune din afară, care
este uneori mai obiectivă.

d)Camerele de comerț și industrie

Ocupă un loc aparte, ele având rolul de a coopera cu colectivitățile locale
dar și cu ceilalți agenți independenți de puterea publică. Ele dispun de autonomie
financiară, grație încasărilor fiscale și parafiscale ( de exemplu cotizațiile membrilor).
Funcțiile acestor instituții sunt de natură consultattivă și de informare și ele pot contribui
la formarea profesională, stabilirea de contacte, orientarea întreprinderilor și a
persoanelor fizice spre noi oportunități de dezvoltare. Ele sunt cele care asigură o bună
comunicare între cetățeni, persoane juridice și economie.

e)Uniunea Europeană

Începând cu 1 ianuarie 2007 Uniunea Europeană este cel mai nou factor și
influent actor în dezvoltarea locală. Uniunea Europeană are ca principală îngrijorare în
acest sens, diversitatea situațiilor de dezvoltare economică locală și micșorarea
disparităților la nivelul localităților, regiunilor și statelor membre. Interesul Uniunii
Europene este de a reducce deficitele de dezvoltare și de a veghea la respectare regulilor
de concurență.

UE investește enorm și în dezvoltarea unor puncte care nu țin neapărat de
dezvoltarea regională dar care au impact substanțial asupra ei (infrastructuri, rețele,
euro-ghișee). Uniunea Europeană asigură în România un buget nou, care utilizat corect,
poate asigura progresul României în perioada următoare.

1.6.2.Relațiile dintre agenții dezvoltării locale

Una dintre cele mai importante posibilități de a crea relații între agenții
dezvoltării locale este crearea unui parteneriat public-privat. Parteneriatul public-privat,
o formă particulară a acestei cooperări, este procesul prin care sectorul public și cel
privat sunt incitate să colaboreze la cercetarea, elaborarea și punerea în practică a unor
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soluții care nu ar avea șanse de reușită în ipoteza în care sectorul public și cel privat s-ar
cantona fiecare pe un drum solitar.

Ceea ce poate fi însă problematic este interesul și perspectiva care sunt
diferite la cele două sectoare iar pentru un parteneriat viabil trebuie satisfăcute și unele și
altele.Sectorul public urmărește un interes general iar cel privat unul particular. Rezultă
că proiectul de parteneriat public privat trebuie să urmărească punctul de întâlnire al
celor două interese.

Interesant este că cei doi posibili actori ai unui parteneriat public privat au
anumite caracteristici - pentru sectorul public finanțarea provine din fiscalitate iar
răspunderea se concretizează prin vot, deci e tot de natură politică, pentru privat domină
logica pieței, pierderile urmând a fi contabilizate în exploatare și în pierderea
rentabilității firmei.

Orice astfel de parteneriat urmărește două dimensiuni: dimensiunea
politică( cu cât parteneriatul este mai complex presupune un capital de investiție mai
important, aranjamente instituționale noi, perturbări ale rutinei vieții și cu atât este mai
necesară fundamentarea civică a procesului) și dimensiunea operațională ( există mai
multe forme a unui astfel de parteneriat: inițiativă privată în interes public, inițiativa
administrației publice pentru a susține o inițiativă a unui agent economic sau joint
venture)1.

__________________

1 Acord contractual prin care mai multe persoane convin să realizeze o activvitate economică supusă unui control conjugat (concomitent). Controlul unei activități economice

este conjugat atunci când el este exercitat, în mod colegial, în virtutea unui acord contractual. Nici unul dintre antreprenori nu este în măsură să controleze, în mod unilateral,

activitatea întreprinderii de tip joint-venture.
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1.6.3.Sectoare ale dezvoltării locale

a) Economie și piață

Fiecare comunitate prezintă condiții locale unice care favorizează sau
frânează dezvoltarea economică. Aceste atribute locale stau la baza formulării strategiei
de dezvoltare economică care este elaborată pentru a îmbunătăți competitivitatea locală.
Pentru a crea competitivitate, fiecare comunitate trebuie să stabilească care sunt
problemele actuale (punctele slabe), problemele potențiale (generate de amenințările
identificate), punctele de sprijin în abordarea viitorului (punctele tari) și condițiile
favorabile ce merită a fi exploatate (oportunitățile).

Viziunea privind Economia și piața trebuie să includă protecția mediului,
transferul producției către servicii, dimensiunea socială și cea a resurselor umane,
precum și dezvoltarea teritoriului.

b) Protecția mediului

Protecția mediului înseamnă protejarea capacității teritoriale de a menține
viața în toată diversitatea ei, de a respecta limitarea resurselor și, nu în ultimul rând,
promovarea producției și a consumului durabil asigurând o creștere economică fără a
degrada mediul înconjurător. Din păcate în ultima decadă protecția mediului a fost un
capitol neglijat în mare parte de autoritățile locale în favoarea unei dezvoltări
economice. Acest lucru nu poate continua însă.

c) Dezvoltare socială

Un proces de dezvoltare locală de succes trebuie să abordeze discriminarea
și inegalitățile care afectează bărbații și femeile, tinerii sau bătrânii, minoritățile etnice
sau persoanele cu dizabilități. Nicio persoană nu ar trebui să fie dezavantajată de
caracteristicele pe care le are din naștere și pe care le poate influența cu dificultate
pentru a le schimba. Ființele umane, indiferent de sex, vârstă, etnicitate au șanse egale în
ceea ce privește dezvoltarea personală și accesul la servicii publice, îngrijiri medicale,
educație, apă și canalizare, locuri de muncă sau locuințe. Fără egalitate între locuitorii
săi, o localitate nu poate asigura o dezvoltare locală durabilă, ar putea fi afectată sau
chiar oprită.
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În multe țări dezvoltate putem vedea o corelație evidentă între creșterea
economică și egalitatea de șanse pe piața forței de muncă.

d) Educație și formare

Educația și formarea fac parte din componentele de bază ale dezvoltării
locale. Educația este procesul prin care se asigură dezvoltarea continuă a populației și
care conduce la creștere economică, dezvoltare socială și în cele din urmă chiar și la
protecția mediului.Viziunea educației pentru următoarea perioadă, viziune propusă de
UNESCO pentru o dezvoltare durabilă, este aceea a unei lumi în care oricine are acces la
valori, comportamente și stiluri de viață ce asigură o dezvoltare durabilă.

Acest lucru poate fi obținut printr-o mai bună comunicare cu Inspectoratele
Școlare Județene și printr-o mai bună comunicare între elev-profesor-părinte-școală.
Este de asemenea utilă promovarea cursurilor de perfecționare sau a trainingurilor
specifice domeniilor de activitate. Societatea civilă are un rol deosebit de important în a
ghida generațiile tinere spre o educație propice secolului XXI și de a reorienta
generațiile mai în vârstă spre noile posibilități existente pe piața muncii datorită
condițiilor tehnice și progresului existent în prezent în întreaga lume.

e) Știință și cercetare

Știința și cercetarea sunt pivoți atât pentru societate cât și pentru organizații
și agenți economice. Planificate bine cele două elemente pot asigura valoare adăugată
într-o perioadă scurtă de timp, asigură un nivel de trai mai bun. Cercetarea este un
proces creativ intelectual care descoperă noi soluții pentru probleme existente sau
inventează noi procese pentru a asigura confortul și o înlesnire a procedurilor și a
serviciilor.

Dezvoltarea unei națiuni și implicit a unei regiuni depinde în totalitate de
tehnologia pe care o are la dispoziție.

1.7. Capacitatea de absorbție a fondurilor nerambursabile

Un subiect foarte dezbătut în legătură cu fondurile europene se referă la
capacitatea de absorbție. S-au făcut numeroase analize în această direcție, încercându-se
să se măsoare capacitatea de absorbție al altor state.
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Unul dintre studiile realizate chiar pentru Directoratul pentru Politica
Regională al Comisiei Europene DG Regio (2002) arată că există trei factori care
influențează în mod decisiv capacitatea de absorbție.

 situația macro-economică,

 situația co-finanțării,

 capacitatea administrativă.

Considerăm că un al patrulea indicator al capacității de absorbție este
maturitatea întregii societăți în ceea ce privește managementul proiectelor, al
programelor și al portofoliilor de proiecte.

Am putea sesiza la finalizarea implementării proiectelor, că avem o
absorbție de 100%, dar impactul preconizat nu este cel așteptat, iar dezvoltarea la nivel
comunitar nu este așa cum  ne-am propus. Situația ar fi cea mai costisitoare în sensul că
ar crea o aparență de succes și ar exercita o povară asupra cheltuielilor publice (prin
necesitatea asigurării cofinanțării).

Etapele în accesarea Fondurilor Europene sunt:

 elaborarea strategiei de dezvoltare a județului/localității, identificarea și
prioritizarea proiectelor;

 consultarea factorilor interesați (a publicului) pe parcursul acestui proces;

 dezvoltarea proiectului (fie apelând la o firmă specializată, selectată în urma
unui proces de achiziție publică, fie cu resursele umane proprii ale institu-
ției solicitante);

 găsirea unei surse de finanțare;

 completarea și depunerea Cererii de finanțare;
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 evaluarea și selecția;

 îndeplinirea condițiilor pre-contractuale (în special în cazul proiectelor de
infrastructură);

 semnarea Contractului de finanțare;

 implementarea proiectului;

 evaluarea și auditarea proiectului;

În cazul proiectelor de infrastructură, care implică o documentație labo-
rioasă, odată identificat un proiect, pentru dezvoltarea acestuia se parcurg următorii pași:

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

 elaborarea caietului de sarcini pentru realizarea studiului de fezabilitate;

 atribuirea contractului pentru realizarea studiului de fezabilitate;

 elaborarea studiului de fezabilitate, inclusiv analiza cost-beneficiu;

 elaborarea bugetului;

 elaborarea studiului de impact asupra mediului de către o firmă de
specialitate, dacă este cazul;

 aprobarea studiului de fezabilitate;

 elaborarea cererii de finanțare pe baza studiilor efectuate de către o firmă de
consultanță sau cu resurse proprii, dacă este cazul;

 elaborarea altor documente, dacă este cazul (strategie de marketing,
strategie de vizitare, matricea cadru logic etc.);
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 completarea dosarului proiectului cu celelalte documente solicitate care țin
de beneficiar;

 depunerea proiectului

Principalele etape în verificarea, evaluarea și selecția proiectelor sunt:

 verificarea conformității administrative;

 verificarea eligibilității (solicitantului, proiectului);

 evaluarea tehnică și financiară;

 evaluarea strategică (nu în toate cazurile).

Criteriile posibile de evaluare se pot referi la:

 relevanța proiectului față de obiectivele programului, axei, domeniului,
măsurii pentru care a fost depus spre finanțare;

 calitatea soluției tehnice;

 maturitatea proiectului;

 durabilitatea (sustenabilitatea) proiectului;

capacitatea solicitantului de a implementa, opera și întreține proiectul.
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1.8Metodologieprivindelaborareastrategieidedezvoltare

l o c a l ă  a  c o m u n e i  C o z i e n i

NecesitateaadaptăriispaţiuluiromânesclacerinţeleUEserăsfrângeprinneces
itatea
fiecăreiautorităţilocaledeaseadaptalacerinţeleUE.Lucrareaprezentăanalizeazăelementel
e specificecomuneiCozieni
atâtdinpunctdevedereeconomic,social,alinfrastructurii,câtşidin
punctdevederealresurselorumaneşialteritoriului.PorninddelaangajamentelepecareRom
ânia şile-aasumatpentruperioada2014-
2020,strategiadedezvoltarelocalăacomuneiCozieniîşi propuneo dezvoltaredurabilă
alocalităţii în contextul european favorabil.

StrategiaarelabazăinformaţiiobţinuteatâtdelaInstitutulNaţionaldeStatistică
,dela
UniuneaEuropeanăcâtşiinformaţiiobţinuteînurmaunorstudii,rapoarte,cercetări,strategii
şi
normelocale,judeţene,regionale,naţionaleşieuropene.Afostdeasemeneaimplicatăpopula
ţia
comunei,angajaţiidinPrimăriaComuneiCozieniprinîntâlniriculideriideopinie,întâlniric
u oameni de afaceri locali,chestionare, studii.

Pentru o punereîn practică adecvată astrategiei, trebuie respectate
următoarelecondiţii:

-acordul şi sustinerea dinparteaconsiliuluilocal şi a comunităţii;

-susţinereadin parteasectorului privat, îndeosebi a componentei economice;

-informareapermanentăa comunităţii cu privirela progresul punerii în
aplicare;

-monitorizareapermanentă stadiului atingerii obiectivelor propuse.

Celeşaptecaracteristicialestrategiilorsunturmătoarele:imagineasupraviitorului,
creativitate,flexibilitate, activitate,createpentru acţiune,orientare spreschimbare,
orientarespreun câştigdurabil.
Ostrategienudoarreacţioneazălaschimbări,prinfaptulcăiaînconsiderare
influenţelediferiţilorfactoriinternişi/sauexterniairegiuniiţintă,darconţinesi
elementeproactive, construind posibile planuri şi programeceurmează afiaplicate pentru
diferite situaţii cear aparepe parcurs.Principiulacţiuniicarestălabaza
uneistrategiidedezvoltaresedatoreazăfaptuluicăea estecompusădeprograme,
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precumşiorientareaactivităţilordedezvoltareîn concordanţă cu proceseleînregistrate

peplan local

StrategiadedezvoltarelocalăacomuneiCozienis-

arealizatlainiţiativaautorităţilorlocale,

încontextulîncarecadruldedezvoltareaplicatpânăacumserezumadoarlaPlanulUrbanistic

General.Cualtecuvinteeravorbadeoviziunestricttehnică,limitatălaperspectivaamenajării

teritoriului, ces-a dovedit insuficientă pentrucoordonarea eforturilorde rezolvare a

problemelor din ceîn cemai complexe şi multi-sectoriale ale comunei.

Nouaabordare,prinintermediulStrategiei,permiteadministraţieipublicesicelorlalţiact

ori

locali(cetăţeni,societăţicomercialeetc.)săîşiplanificeactiunile,dezvoltareaşiafacerile,astfel

încâtsărăspundănevoilorlocaleşisăvalorificeoportunităţilededezvoltareidentificatede

Strategie.

Pentru a asigura eficienţa eforturilorde elaborare aStrategiei, s-a optat pentru o

metodologie

precisă,careaincluselementeimportantedeimplicaredirectăacomunităţiilocale,prinsolicitar

ea de puncte de vedere, chestionare, interviuri, plecând de lapremizele ca reprezentanţii

şi liderii locali

auinteresul,bazeleşicunoştinţelenecesarepentruareprezentadiverseleintereselocale.Lipsae

xerciţiuluidemocraticdeimplicareconstructivăînviaţacomunităţiişiunicitateaacestuigende

activitateînmediulcomunei,afăcutdificilărealizareaacestuiaspectmetodologic.Astfel,

elaborareaStrategieidedezvoltarelocalăapresupusunefortasumatdecătreautoritateaexecuti

vă de la nivel local -primar,cu sprijinul echipei deconsultanţă.
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1.8.1Colectareadatelorşianalizaacestora

Înaceastăetapăs-aurmăritevaluareaşinevoilorpieţeiforţeidemuncă,bazaeconomicăa

localităţii,analizacapacităţiiinstituţionalelocale,premiseledezvoltăriieconomicelocale.Ace

ste

informaţiiauobţinutefiedirectdelabeneficiariistrategiei(angajaţiiprimărieişilocuitoriicomu

nei Cozieni)şidinsursestatisticeoficiale.Pentruaceastăetapăprincipalultipdeactivitateeste

culegereadatelorcaresăpermităodiagnozăcâtmaiclarăaspaţiuluipentrucares-aelaborate

planul de dezvoltarelocală.

Pentruaceastas-auurmăritelementefizico-

geografice(formederelief,plasaregeografică,

factorideriscnatural,zonenaturaleprotejateetc),populaţie(mărimeapopulaţiei,densitatea,

evoluţiaşifactoridecreştereaipopulaţiei),locuinţele(racordarealocuinţelorlareteauadeapă,

vechimeaşisiguranţalocuinţelor,materialeledeconstrucţiefolositeetc),echiparealocalităţii(

apă,

iluminatpublic,racordarealareţeledetelefonie,acceslacăiledetransportpublicesauprivate),

sociale(învăţământ,comunicaţii,mortalitateinfantilăetc),mediuşiecologie(apă,aer,sol,pădu

ri). S-

aurmăritdeasemeneaşiidentificareaatractivităţiilocalităţiidinpunctdevederealturismului,a

posibilităţilordepetrecereatimpuluiliber,s-

auidentificatspaţiileverzişievenimenteleculturale

anualesauspecificezonei.Aceastăcercetares-arealizatcuaportulimportantalîntregiiechipe
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localeconstantându-sedificultăţi,înprincipal,datoritălipseideintegrareşicoordonarea

informaţiilorlocale,precumşilipseiunuimodsistematicşicomputerizatdearhivareadatelorca

re să faciliteze sortareaşi aranjarea multi-criterialăaacestora.

Totînaceastăetapăseurmăreşteşianalizaşimonitorizareaagenţilordedezvoltarelocală

(instituţiipublice,organizaţiinon-

guvernamentale,întreprinzătoriprivaţi,biserică,şcoalăetc).

Tehnicafolosităafostaceeaaancheteisociologice.
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Astfel,aflămatâtgraduldeimplicareal

agenţilorenumeraţipentrubunulmersallocalităţiidarşiimagineapecareaceştiaoaulanivelul

localităţiişi în exteriorul ei.

Culegerea datelors-afăcut prin observaţii pe teren, interviuri,

chestionare,dezbateri publice.

LafinalulprimeietapesepoatefaceanalizaSWOTalocalităţii,piatradetemeliepentruelaborar

ea strategiei viitoarealocalităţii.

1.8.2Stabilireastrategieidedezvoltarelocală

AnalizaSWOTevidenţiazăpuncteleforte(Strengths),slabe(Weaknesses),oportunit

ăţile

(Opportunities)şiameninţările(Threats)existentelanivelulcomuneiCozieni.Aufostdease

menea identificateforţeleexternecare

arputeaaveafieunefectpozitivfienegativîndezvoltareaulterioarăa localităţii. Se obţin

aşadar direcţiile dedezvoltarelocală.

a)Identificareaobiectivelorstrategicededezvoltare-

enumerareaobiectivelorpentrucarea
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fostelaboratăstrategia;menţionareametodologieideelaborareşiaagenţilordedezvo

ltare

localăimplicaţiînprocesulelaborăriistrategieidedezvoltare,precumşiidentificarea

câtorvadomeniistrategicededezvoltare.Acestedomeniivorfiutilizatecuprioritateşi

în identificareaobiectiveloroperaţionale.

b)Obiectiveoperaţionaledezvoltateînteritoriulsupusinvestigaţiei.Programulopera

tivde

dezvoltarelocalătrebuiegânditdecătregrupuldelucrucaunsistemcoerentprivind

dezvoltarea localităţii/micro-

regiunii/regiunii.Înalegereasubprogramelor,celmaiimportant

considerenttrebuiesăfieiniţiereaunorproiectededezvoltareconvergenteînvederea

atingeriiobiectivelorstabilite.Condiţiadebazăpentrudezvoltarelocală
” Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Cozieni, județul Buzău

pentru perioada 2014-2020”

estepăstrarea

tradiţiiloreconomiceşisocialecomunitare.Astfelseajungelasituaţiaîncare,pebaza

realităţii existente sepun bazele dezvoltării durabileacomunităţii.

1.8.3Selectareaproiectelordedezvoltarelocală

Înaceastăetapăseanalizeazăposibilele programesauproiectededezvoltare

cevorfiprinse înstrategiadedezvoltarelocală.Elesuntgrupateînmaimultescenarii,

funcţiedegradulde implicarealagenţilordedezvoltare,deperioadanecesară

pentruimplementareşideloculacestora

peagendapersoanelorsauaorganizaţiilorînsărcinatecuimplementarealor.Esteobligatorie

o

discuţieşioanalizăconstructivăcuautorităţilepublicelocale,deoareceelesuntcelecarepotd

a

răspunsprivitorlafonduriledisponibileînbugetullocalpentrufinalizareaproiectelorpropus
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e.Am

intratdeasemeneaîncontactcuserviciiledeconcentratealeministerelor,autorităţijudeţene,

companiinaţionale careactiveazăperazajudeţuluiBuzău,cuscopul deaalegeeventuale

propuneri

deproiectecepotsporişidezvoltalocalitatea.Selectareaproiectelorareînvederemaimulteas

pecte:proiectulsăconducălaoîmbunătăţirerealăavieţiicomunităţii,urmărileluisăfie

suficientdeconsistenteîncâtsăafectezeoparteimportantăacomunităţii,săexistesausăpoată

fi găsiteresurse necesare pentru rezolvarea lui.

Aceastăetapă faceşi o analiză privitoarelaviabilitateaproiectelorpropuse,

atât din punctde vedere al comunităţii darşi al economiei si alnevoilor populaţiei.

1.8.4Construcţiaplanurilordeacţiune

Aceastăetapăcentralizeazăinformaţiileobţinuteînprimeletreietape,etapeceţinmai

mult

departeastrategică.Construcţiaplanurilordeacţiunepregăteşteplanuriledeacţiune,precize

ază toateresurselefinanciaresaudealttip

” Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Cozieni, județul Buzău
pentru perioada 2014-2020”

cesuntnecesarepentrufinalizareafiecăruiproiect)fiecă estevorbaderesursedin

bugetullocal,bugetuljudeţean,naţionalsaueuropeansausursefinanciare

externealeagenţiloreconomici).Deşiînfazăiniţialăpotfiidentificatemaimulteposibilesce

narii de dezvoltare,înaceastăetapăsuntaleseaceleacareasigurăcomuneicele

mai mariposibilităţide progresşi de creşterea nivelului de trai la nivelul populaţiei.

Învedereaatrageriidefinanţărinerambursabile,dupăetapadeprioritizareanev

oilorlocale

sevaanalizamodulîncareobiectivelepropusesecoreleazăcuobiectiveleexistentelanivelul

programeloreuropene.Primullucrulacareartrebuisăsegândească

ceicareconcepunproiecteste
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cellegatderezultateleobţinutecaurmareaimplementăriicusuccesaproiectului.Proiectul

reprezintăuninstrumentsauoferămijloacelenecesarepentruatingereaunorobiectivestrateg

ice.

Dacăproiectelenusuntvăzuteînacestmod,atunciunproiectîncheiatarputeasănuaibăniciun

efectasupradezvoltării zonei .

Sefinalizeazădeasemeneaşispecificaţiiletehnicealeproiectelor(studiice

suntnecesare pentrufiecareproiect–defezabilitate,proiectetehniceetc.,orarul
pentruimplementarea proiectelor,derulareaprogramuluifinanciar).Aşadar

putemconsideracăetapadeconstrucţiea

planurilordeacţiuneesteoetapădeimplementare,deverificareşimonitorizareaproiectelor,

după ceacestea aufost identificate.

” Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Cozieni, județul Buzău
pentru perioada 2014-2020”

CAPITOLUL II

FIŞA DESCRIPTIVĂ    A
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COMUNEI   COZIENI

JUDEŢUL         BUZĂU

MOTTO:

Eu cred că veşnicia s-a născut la sat.

Aici orice gând e mai încet

şi inima-ţi zvâcneşte mai rar

ca şi cum nu ţi-ar bate în piept

ci adânc în pământ undeva.

Lucian Blaga

” Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Cozieni, județul Buzău
pentru perioada 2014-2020”

PREZENTAREA GENERALĂ A COMUNEI
COZIENI
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Primăria Cozieni

” Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Cozieni, județul Buzău
pentru perioada 2014-2020”

La sfârșitul secolului al XIX, comuna purta numele de Bălănești, era
arondată plaiului Pârscov din județul Buzăuși era formată din satele Bălănești, Bercești,
Bodromirești, Cocârceni-Cozieni, Fața lui Nan, Mărculești, Turburea, Valea Epei și
Valea Banului, cu o populație de 2050 de locuitori, care trăiau în 521 de case. În comună
funcționau 6 mori de măcinat porumb pe râul Sărățelul Bălăneștilor (din care 2 ale
satului), o stână (tot a satului), 4 biserici (una la Cozienii de Jos), fost schit și metoh al
Episcopiei Buzăului; și celelalte trei la Cozienii de Sus,Bălănești și Cocârceni), precum
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și o școală cu 58 de elevi. Pe actualul teritoriu alcomunei funcționa, în cadrul aceleiași
plăși, și comuna Trestia.

În 1925, comuna Bălănești avea 2633 de locuitori.

În 1950, comunele au fost arondate raionului Cislău din regiunea Buzău și
apoi (după 1952) din regiunea Ploiești.

În 1968, cele două comune au fost unite sub numele de Cozieni, în
alcătuirea actuală, și rearondate județului Buzău.

Comuna Cozieni se află amplasată în zona de nord-vest a județului Buzău la
15 km de drumul național Buzău-Brașov, pe drumul județean D.J.203 L și la o distanță
de aproximativ 45 km de orașul reședință a județului. Teritoriul administrativ al
Comunei Cozieni are o suprafață totală de 5561 ha și cuprinde un număr de 20 de sate (
comună cu cel mai mare număr de sate din județ și poate chiar din țară). Are o populație
de 2448 locuitori, densitatea medie fiind de 44 locuitori/km pătrat.

Comuna se învecinează - în partea de nord cu localitățile Odăile și
Bozioru

- în partea de vest cu localitățile Colți și
Pănătău

- iar la sud și est cu localitatea Pârscov

Accesul în zonă este relativ simplu: din D.N.10 Buzău- Brașov  cu abatere
la dreapta  din dreptul Comunei Măgura, se pătrunde pe Valea Bălănești (D.J.203 L,
asfaltat- starea tehnică a acestor drumuri nu este însă corespunzătoare- principala
preocupare a autorităților locale fiind reabilitarea și modernizarea lor) urcând spre munte
spre comuna Pârscov.

” Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Cozieni, județul Buzău
pentru perioada 2014-2020”

Rețeaua de drumuri comunale este destul de mare (dat fiind numărul mare
de sate), în lungime de 35 km, ca și cea stradală în lungime de 16 km.

Clima este temperat-continentală moderată.
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Comuna Cozieni se află în zona colinară a Județului Buzău pe valea
Pârâului Bălăneasa, în Subcarpații Buzăului.

” Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Cozieni, județul Buzău
pentru perioada 2014-2020”

Comuna este electrificată, dispune de rețea de telefonie fixă,
alimentarea cu apă este în fază de proiect, lipsește atât rețeaua de canalizare cât și cea de
alimentare cu gaze naturale.
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Din punct de vedere etnic populația este formată în majoritate covârșitoare
de cetățeni români, alte minorități existând în procent foarte mic (nedeclarându-se la
recensământ).

Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocsi
(96,96%). Pentru 2,15 % din populație, nu este cunoscută aparteneneța confesională.

Serviciile sunt reprezentate doar de oficii poștale și de o sucursală CEC.

Poate fi remarcată ca și o caracteristică a economiei locale așa numitul troc,
vechi de sute de ani, prin care locuitorii comunei făceau schimb de produse cu cei din
alte zone.

Industria este prezentată într-un procent foarte mic (doar un atelier de
confecții).

Cea mai dezvoltată ramură a economiei la nivel local este agricultura, cu
activități de tradiție cum ar fi pomicultura și creșterea animalelor.

Tradițiile și obiceiurile, în special cele creștine, s-au păstrat în cea mai mare
majoritate.

Șase obiective din comuna Cozieni sunt incluse în lista monumentelor
istorice din județul Buzău ca monumente de interes local. Două dintre ele sunt situri
arheologice, situate în zona satului Bălănești.

Alte patru obiective sunt clasificate ca monumente de arhitectură, toate
biserici. Acestea sunt biserica ”Adormirea Maicii Domnului”(cu clopotniță) din satul
Bălănești (1834-1841), biserica ”Sfinții Voievozi” din același sat (1841),
biserica”Sfântul Teodor Tiron și Sfântul Nicolae” din satul Cocârceni (1819), precum și
biserica ”Sfinții Voievozi” (cu clopotniță), din satul Pietraru (1849).

Suprafața totală a comunei este de 5561 ha, cu o populație de 2448
locuitori, densitatea medie fiind de 44 locuitori/km pătrat.

” Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Cozieni, județul Buzău
pentru perioada 2014-2020”

Relieful comunei este format în cea mai mare parte de deal cu accente de
munte în partea de nord.

Hidrografia este reprezentată de pârâuri mici și izvoare..
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Clima este temperat continentală.

Comuna este electrificată, dispune de rețea de telefonie fixă, alimentarea cu
apă este în fază de proiect, lipsește rețeaua de canalizare ca și cea de alimentare cu gaze
naturale.

Poate fi remarcată ca și o caracteristică a economiei locale așa numitul troc,
vechi de sute de ani, prin care locuitorii comunei făceau schimb de produse cu cei din
alte zone.

Serviciile sunt reprezentate doar de oficii poștale și de o sucursală CEC.

Industria este prezentată într-un procent foarte mic (doar un atelier de
confecții).

Cea mai dezvoltată ramură a economiei la nivel local este agricultura, cu
activități de tradiție cum ar fi pomicultura și creșterea animalelor.

Tradițiile și obiceiurile, în special cele creștine, s-au păstrat în cea mai
mare majoritate ( în fiecare an are loc Târgul Tradițional de Sf.Maria).

” Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Cozieni, județul Buzău
pentru perioada 2014-2020”

PROGRAM DE DEZVOLTARE
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STRATEGICA

2010 – 2014

COMUNA COZIENI

JUDEŢUL BUZĂU

” Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Cozieni, județul Buzău
pentru perioada 2014-2020”

CAPITOLUL III-VIZIUNEA – O COMUNITATE EUROPEANĂ
PROSPERĂ ȘI MODERNĂ
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Viziunea cetățenilor comunei Cozieni este în spiritul dezvoltării zonei din
punct de vedere economic și social, prin mai buna valorificare a resurselor naturale,
atragerea investițiilor și investitorilor, revigorarea tradițiilor, punerea în valoare a
poziționării geografice, în deplin respect față de mediul înconjurător.

Atât strategia de Dezvoltare Locală cât și mecanismele instituționale
implicate în procesul de implementare trebuie să țină cont de interesele comunității, care
au fost exprimate prin intermediul sondajului de opinie.

În viziunea reprezentanților instituțiilor publice locale, Comuna Cozieni va
deveni o localitate atractivă, prosperă și durabilă.

Transformarea localității se va realiza pe principii de dezvoltare durabilă
garantându-se protecția factorilor de mediu și utilizarea eficientă a resurselor naturale.

Strategia este un instrument de planificare a obiectivelor care reflectă
nevoile actuale ale comunității și atingerea acestora în viitor.

Strategia de dezvoltare locală se dorește a fi un ghid de prezentare a
tuturor obiectivelor de dezvoltare indicând totodată direcțiile de dezvoltare specifice, și
în final detaliate în acțiuni punctuale ce se vor constitui ca viitoare proiecte ale
administrației publice locale.

Această strategie este necesară pentru că:

 Asigură un portofoliu de proiecte pentru accesarea fondurilor structurale și
de coeziune economică dar și a fondurilor altor instituții guvernamentale și
neguvernamentale;

 Ajută la dezvoltarea coerentă a tuturor sectoarelor socio-economice ale
localității;

” Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Cozieni, județul Buzău
pentru perioada 2014-2020”

 Este inovatoare asigurând conlucrarea tuturor segmentelor comunității prin
organizarea efortului comun în vederea dezvoltării locale;
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 Comunitatea nu primește finanțare dacă un proiect nu este conform cu
programul de dezvoltare strategică a acesteia;

 Asigură abordarea de jos în sus a tuturor segmentelor comunității;

 Contribuie la implementarea Strategiei de dezvoltare a teritoriului Plaiurile
Buzăului strategie ce va avea la bază Strategiile de dezvoltare locală ale
celor 20 de localitățicomponente ale teritoriului de mai sus și care este
inclus în programul de dezvoltare rurală LEADER;

” Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Cozieni, județul Buzău
pentru perioada 2014-2020”

CAPITOLUL IV-PREZENTAREA PLANULUI STRATEGIC

DE DEZVOLTARE
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Elaborarea strategiilor de dezvoltare locală și micro-regională reprezintă
unul din pașii cei mai importanți care susțin procesele de dezvoltare locală și micro-
regională condiționând și influențând în mare măsură evoluția acestora. Acest tip de
strategii clarifică direcțiile și domeniile spre care se orientează eforturile de dezvoltare a
comunităților pe termen scurt, mediu și lung.

a. Binele cetăţenilor este binele comunităţii locale (binele public) şi acesta semnifică
dezvoltare locală.

” Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Cozieni, județul Buzău
pentru perioada 2014-2020”

Administraţia publică, prin serviciile pe care le oferă, condiţionează
puternic existenţa fiecărui individ uman atât din perspectiva formării personalităţii, cât şi
a evoluţiei/exprimării sale în calitate de cetăţean. Consecinţele acestui fapt obiectiv sunt

b. Autoritatea publică locală are menirea de a asigura dezvoltarea locală  prin

implicarea tuturor actorilor (factorilor interesaţi) şi prin raportarea la toate
domeniile dezvoltării.

DA NU

c. Serviciile publice sunt instrumentele autorităţii publice locale prin care

aceasta contribuie la dezvoltarea locală.

DA NU

d. Adecvarea serviciilor publice la starea colectivităţii şi la domeniile Dezvoltării

induce dezvoltarea locală, adică binele public.

DA NU
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profunde şi vizează deopotrivă partea (individul) şi întregul (colectivitatea, societatea),
starea şi evoluţia acestora. Mult mai potrivită pare a fi corelarea directă, tranşantă a
calităţii prestaţiei (eficacitatea şi eficienţa) unei administraţii, adică a aşteptărilor celor
administraţi, cu nivelul de civilizaţie. O asemenea înţelegere a fenomenelor sociale
impune trecerea de la o abordare arbitrară, la una ştiinţifică, conştientă. Aceasta
presupune existenţa unei evaluări riguroase a stării şi evoluţiei unei comunităţi locale.

Dacă dezvoltarea locală exprimă finalitatea unui asemenea demers, o
adevărată ecuaţie de stare a colectivităţii locale şi, totodată,cadrul general de analiză,
atunci domeniile dezvoltării locale sunt perspectivele esenţiale de măsurare şi de acţiune
strategică. Ceea ce rămâne de stabilit este doar definirea conceptelor şi identificarea
parametrilor (variabilelor) (serviciu public, administraţie publică locală, descentralizare,
deconcentrare, privatizare, dezvoltare locală, domenii ale dezvoltării, factori interesaţi
etc.) şi a relaţiilor dintre aceştia.

” Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Cozieni, județul Buzău
pentru perioada 2014-2020”

Principiile care stau la baza întocmirii acestui document sunt:

a) - Principiul cunoașterii trăsăturilor locale.
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Astfel că, Programul de dezvoltare locală a fost elaborat în urma consultării
cu Grupul de Inițiativă Locală și ca urmare a unei atente și riguroase analize a
realităților economice, sociale și culturale ale localității Cozieni.

b) - Principiul parteneriatului.

Între agentul de dezvoltare pe de o parte și autorități, instituții publice,
agenți economici și alți reprezentanți ai comunității pe de altă parte a existat o
bună colaborare.

c) - Principiul realității.

Programul de dezvoltare strategică prezintă potențialul, stadiul de
dezvoltare și baza de pornire în cadrul procesului dezvoltării durabile.

d) - Principiul continuității și sustenabilității.

Programul de dezvoltare va fi îmbunătățit continuu și după aprobarea lui în
Consiliul Local Cozieni.

e) - Principiul armonizării cu obiectivele de dezvoltare ale Uniunii
Europene și cu cele prevăzute în Planul Național Strategic și Planul Național de
Dezvoltare Rurală.

Utilitateaelaborării programelor de dezvoltare strategică este susținută de
argumente care în esență vizează:

 utilizarea resurselor umane și logistice existente; elaborarea planului
strategic de dezvoltare locală contribuie, pe termen mediu și lung, la gestionarea mai
eficientă a resurselor locale (financiare, umane, naturale, logistice) permițând
mobilizarea la cote superioare a acestor resurse în vederea atingerii obiectivelor propuse
în cadrul Planului de Dezvoltare Locală.

 existența unui plan de dezvoltare; acesta crează și facilitează obținerea
resurselor financiare care să susțină proiectele de dezvoltare la nivel local. Rolul
planului este de a clarifica pentru toți factorii implicați în programul de dezvoltare care

” Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Cozieni, județul Buzău
pentru perioada 2014-2020”

sunt obiectivele urmărite pe termen mediu și lung, strategia de dezvoltare locală urmând
a modifica optica elaborării strategiilor conjuncturale (prin care se urmărește satisfacerea
unor nevoi imediate) și a celor de supraviețuire (folosite adesea în comunitățile fără
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posibilități financiare). Astfel, perspectiva imediată trebuie înlocuită cu perspectiva
dezvoltării strategice durabile.

Scopul acestei lucrări este de a face o diagnoză a spațiului rural la nivelul
comunei Cozieni, în vederea identificării principalelor probleme cu care se confruntă
comunitatea noastră și definirii unei strategii de dezvoltare rurală.

La realizarea acestei strategii de dezvoltare locală și-au adus aportul
autoritățile locale, instituțiile publice, agenții economici reprezentativi și leaderii de
opinie din comună.

IV.1.AȘEZAREA GEOGRAFICĂ ȘI CADRUL NATURAL

AȘEZAREA GEOGRAFICĂ

Acolo unde dealul este la el acasă iar câmpia încearcă să se dovedească mai
mult prin netezime decât prin întindere, străjuită de culmi ce rareori depășesc 650 m, la
aproximativ 38 km (în punctul Ciompoiașul) și 46 km (în punctul La Avram) nord vest
de orașul Buzău pe drumul județean 203L Buzău-Pârscov-Brăiești-Brătilești se află una
din cele mai frumoase localități ale județului Buzău - Comuna Cozieni.

Localitatea are în componența sa 20 de sate dispuse pe o suprafață de 5561
ha și este despărțită de localitățile învecinate de hotare convenționale. Este amplasată pe
ambele maluri ale pârâului Bălăneasa (sau Sărățelul Bălăneștilor), pe cursul mijlociu al
acestuia dar cuprinde și satele de pe văile pîrâielor mai mici Murătoarea, Tulburea și
Valea Iepii.

Hotarul de nord ce o desparte de comunele Odăile și Bozioru se întinde de
la punctul numit Fundătura Lazului până în punctul Vârful Juncului.

” Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Cozieni, județul Buzău
pentru perioada 2014-2020”

Limita de vest ce o învecinează cu comunele Colți și Pănătău se întinde de
la Vârful Juncului până la Vârful Dintelui și sorgintea pârâului Pietraru.
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La sudcomuna se învecinează cu comuna Pârscov de la albia pârâului
Pietraru până la vârful Chiciura lăsându-se apoi în albia Bălănesei.

La hotarul de estse află tot comuna Pârscov de la pârâul Bălăneasa până la
Fundătura Lazului.

Comuna Cozieni este așezată acolo unde dealurile se întâlnesc cu munții, în
subcarpații de curbură. Relieful este deosebit de fragmentat datorită rețelei hidrografice
ce a creat o multitudine de văi, când adunate, când ramificate creând depresiuni ce oferă
privitorului priveliști de o rară frumusețe. Câmpia este cvasiinexistentă cu excepția fâșiei
înguste ce însoțește cursul pârâului Bălăneasa mai ales în satele Cozieni și Trestia.

Principala formă de relief o reprezintă dealul ( 80% din suprafață) satele
componente fiind răsfirate fie pe pantele acestora fie în depresiunile dintre ale.

Altitudinea medie este cuprinsă între 350 – 650 m.

Un fenomen curios în relieful comunei și mai puțin cunoscut îl reprezintă
prezența vulcanilor noroioși în satele Gloduri și Tulburea cu o dezvoltare mult
mairedusă însă față de cei de la Pâclele Mari și Mici, fiind cunoscuți în partea locului ca
”ochiuri”. Pe timp de secetă sunt aproape inactivi dând pe dinafară doar la ploi
abundente sau cutremure.

Fiind așezată în zona de curbură a reliefului major și la contactul dintre deal
și munte localitatea are un climat temperat continental bine definit. Temperatura medie
multianuală este de + 9 grade Celsius, verile sunt călduroase depășind deseori 35 grade
Celsius iar iarna temperatura poatesă scadă până la – 15 grade Celsius. Apar fenomene
specifice acestui tip de climă: îngheț, brumă, polei, chiciură, grindină.

Hidrografia este reprezentată în principal de pârâul Bălăneasa dar și de
pârâie mai mici: Murătoarea, Tulburea, Valea Iepii ca și de mici izvoare care pe timp de
secetă seacă.

Flora este bogată și variată, sub formă de vegetație spontană alcătuită din
specii de graminee: păiuș, pir, trifoi sălbatic, mohor, pălămidă, traista ciobanului, pelin

” Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Cozieni, județul Buzău
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dar și sub formă de arbuști ( măceș, păducel, porumbar) și arbori : stejar, fag, mesteacăn,
plop, tei, carpen, frasin.

Fauna din zonele mai joase este alcătuită din iepuri, șoareci de câmp,
dihori, vrăbii, guguștiuci, rândunele, ciocârlani iar cea din zonele mai înalte cuprinde:
lupul, căprioara, ursul, mistrețul, veverița, ciocănitoarea, pupăza, privighetoarea, cucul,
mierla.

” Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Cozieni, județul Buzău
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IV.2. ISTORICUL COMUNEI

Localitatea Cozieni, ca unitate administrativ teritorială în limitele actuale
datează din anul 1968 și cuprinde 20 de sate recunoscute oficial și anume:

 Cozieni ( reședința)
 Anini
 Bălănești
 Bercești
 Ciocănești
 Cocârceni
 Colțeni
 Fața lui Nan
 Gloduri
 Izvoru
 Lungești
 Nistorești
 Pietrearu
 Punga

” Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Cozieni, județul Buzău
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Casă din satul Punga

 Teișu
 Trestia
 Tulburea
 Valea Banului
 Valea Roatei
 Zăpodia

Fiecare parte componentă a comunei își are istoria ei, ce începe încă din
Evul Mediu. Numele așezărilor apar pentru prima dată în hrisoavele voievodale
stăpânirea unor proprietari din aceste locuri.

Fiecare parte componentă a comunei își are istoria ei, ce începe încă din
Evul Mediu. Numele așezărilor apar pentru prima dată în hrisoavele voievodale
stăpânirea unor proprietari din aceste locuri.

” Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Cozieni, județul Buzău
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Primele atestări documentare ale așezărilor de pe raza actualei comune apar
încă din secolul al XVI-lea cu referire la Trestia și Cozieni-Tihulești. Aceste așezări au
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fost întemeiate pe acele bucăți de moșii ale satului date în stăpânire de voievozi și
confirmate de documentele emise de cancelariile  domnești.

Prima atestare documentară a locului numit”Trestia” datează din anul 1519
când Basarab Voievod întărește stăpânirea jupânului Teatiu Pârcălabul asupra unor părți
din moșii la Târcov și Trestia.

Din a doua jumătate a secolului XVI sunt amintite și alte așezări : Moșăști
(azi Tulburea), Gloduri și Tihulești (azi Mărculești) prin documente emise de domnitorii
Alexandru Mircea și Mihai Viteazul. Tot din timpul lui Mihai Viteazul este atestat și
schitul de la Tihulești (1599).

În anul 1608 apare pentru prima dată menționat numele satului Bălănești
legat de boierul Bălan iar în anul 1618 satul și moșia Zăpodia.

În 1925, comuna Bălănești avea 2633 de locuitori (cu satele Bălănești,
Bercești, Bodromirești, Cocârceni, Cozieni, Mărculești, Tulburea, Valea Banului, Valea
Epei și cătunul Fața lui Nan), în vreme ce comuna Trestia avea 2090 de locuitori.

În 1950, comunele au fost arondate raionului Cislău din regiunea Buzău și
apoi (după 1952) din regiunea Ploiești. Satul Valea Iepei al comunei Bălănești a luat în
1964 denumirea de Anini. În 1968, cele două comune au fost unite sub numele
de Cozieni, în alcătuirea actuală, și rearondate județului Buzău .

Satul Bălănești; Biserica

”Sf.Mihail șiGavril”

” Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Cozieni, județul Buzău
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În a doua jumătate a sec.XVII sunt amintiți primii moșneni megieși
proprietari de pământuri: Bălan, Moș, Punga, Ciortea, Banu, Cozianu. Deducem că de la
aceste familii și-au luat denumirile și satele omonime. Ele sunt menționate ulterior și în
sec.XVIII întregind astfel mai mult configurația localității. Acum apar și primele
mențiuni despre satele Pietraru și Mărculești. Cu privire la acesta din urmă se
menționează că s-a format în Cozienii de Sus în jurul schitului Sf.Troița (actualmente
cea mai veche biserică de pe vale).

Locuitorii vechilor sate au participat mai apoi, activ la evenimentele ce au
urmat : Unirea de la 1600, războaiele de apărare împotriva turcilor, răspunzând
chemărilor domnitorilor.

Documentele vorbesc apoi despre participarea unui fiu al locului Nicolae
Trestianu la revoluția de la 1821. Acesta, mare sprijinitor al bisericii este considerat ca
unul din ctitorii actualei biserici din satul Trestia în curtea căreia se află și singurul
monument acceptat, cel al familiei Trestianu.

Biserica ”Sf.Împărați Constantin și
Elena”

din
Satul Trestia

” Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Cozieni, județul Buzău
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Monumentul familiei Trestianu din Satul
Trestia

Monumentul Eroilor din Satul Trestia

” Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Cozieni, județul Buzău
pentru perioada 2014-2020”
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De evenimentul Unirii Principatelor din 1859 se leagă și numele lui Grigore
Coloescu din satul Bălănești care ” făcea adunări pentru unire”, conform unui document
de la Arhivele Statului Buzău. De asemeni, locuitorii de pe aceste meleaguri au fost
susținători și apărători ai reformelor lui Cuza.

La Războiul de Independență din 1877 participă și numeroși
localnici, unii dintre ei lăsând tribut de sânge pe câmpul de luptă așa cum o atestă
brevetul de eroi trimis comunei Trestia de Curtea Regală și semnat de Principele Carol,
pe care sunt trecute trei nume de eroi localnici.

Marile răscoale țărănești de la sfârșitul secolului XIX și începutul secolului
XX nu au cuprins și această zonă, fiind menționate doar așa-zisele ”răscoale ale
țuicarilor” de pe Valea Pârscovului.

Mobilizarea în primul Război Mondial pentru făurirea României Mari a dus
pe câmpurile de liptă de la Mărăști, Mărășești, Oituz sau Cireșoaia și numeroși locuitori
ai acestor sate. Acum se consemnează cel mai mare tribut de sânge adus țării, dovadă în
acest sens stând monumentele eroilor ridicate în satele Trestia, Pietraru și Bălănești și pe
care sunt înscrise sute de nume: la Pietraru 90, la Trestia 120 și la Bălănești 126, în total
336 de morți. Monumentele au înscrise pe fațete separate și eroii căzuți în al Doilea
Război Mondial în număr de 202.

Revoluția din 1989 la nivelul Comunei Cozieni s-a derulat pașnic, fără
incidente, singurul eveniment nefericit fiind moartea unui soldat din satul Cocârceni ce-
și satisfăcea stagiul militar la Brașov.

” Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Cozieni, județul Buzău
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Satul CocârceniBiserica ”Sf.Nicolae”

Biserica ”Nașterea maicii Domnului

din Cătunul Mărculești

” Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Cozieni, județul Buzău
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Monumentul Eroilor

din Satul Pietraru

Biserica”Sf.Mihail și Gavril”

din Satul Pietraru

” Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Cozieni, județul Buzău
pentru perioada 2014-2020”
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Biserica ”Adormirii Maicii Domnului”
din

Satul Cozieni

” Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Cozieni, județul Buzău
pentru perioada 2014-2020”
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IV.3.RESURSELE NATURALE

Subsolul localității Cozieni, ca și regiunea din care face parte, este foarte
bogat în sare gemă, folosită de localnici pentru hrana animalelor, dar și în petrol, în
trecut acesta fiind chiar exploatat în vâteva locuri. În prezent activitatea de extracție este
sistată.

Deosebit de importante sunt însă și resursele de materiale de construcții:
nisipuri, balastru, piatră, aflate din abundență mai ales în albia pârâului Bălăneasa, dar
și în albiile pârâurilor mai mici. Aceste materiale constituie resurse de bază în vederea
refacerii și modernizării infrastructurii în Comuna Cozieni și în special a celei rutiere.

Solul argilos și pe unele porțiuni chiar nisipos, este favorabil cultivării
pomilor fructiferi : prun, măr, păr dar și creșterii animalelor datorită bogăției și întinderii
pășunilor și fânețelor.

Cea mai importantă resursă o reprezintă însă fondul funciar al localității.
Structura terenurilor după modul de folosință (conform Planului Urbanistic General al
comunei) este următoarea:

a) Terenuri agricole :total - 3400 ha
- arabil - 225 ha
- pășuni - 1491 ha

- fânețe - 667 ha

- viță de vie - 176 ha

- livezi - 803 ha

- pepiniere pomicole - 38 ha

b) Terenuri neagricole: total - 2158 ha

- păduri și vegetație - 1551 ha

forestieră

” Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Cozieni, județul Buzău
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- ape și bălți - 57 ha

- teren neproductiv - 255 ha

- curți construcții - 182 ha

- drumuri - 143 ha

Suprafața totală a comunei este de 5561 ha din care:

- intravilan - 183 ha

- extravilan - 5378 ha

O mare parte din cetățenii comunei dețin terenuri arabile pe raza localității
Cozieni în suprafață de 1560 ha, terenuri în general cultivate cu cereale și pe care fie le
muncesc singuri, fie le-au dat în arendă asociațiilor agricole de profil.

Șeptelul în localitatea Cozieni cuprinde, conform ultimelor date,
următoarele efective:

Bovine Ovine Caprine Porcine Păsări Cabaline Familii de
albine

497 1517 689 1945 18.500 35 1.450

Datorită suprafețelor întinse de pășuni și de fânețe creșterea animalelor ar
putea deveni, în următorii ani, un punct forte în dezvoltarea comunei, prin înființarea de
ferme și de microferme specializate.

De asemeni, solul fertil este propice culturii pomilor fructiferi, în special
prun, măr și păr și deci înființărilor de livezi intensive mai ales că, potențial este destul,
atât din punct de vedere al suprafețelor disponibile cât și din punct de vedere al forței de
muncă existente, atât calificată cât și necalificată.

” Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Cozieni, județul Buzău
pentru perioada 2014-2020”
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IV.4.RESURSELE UMANE

În perspectiva următoarelor decenii, situaţia şi evoluţia familiilor trebuie
cercetate mai complex, în multiplele lor corelaţii demografice şi social-economice,
având în vedere faptul că o dezvoltare umană durabilă nu poate omite rolul pe care
familia îl are şi îl va avea în evoluţia societăţii.

În viitor se va extinde fondul de informaţii care să caracterizeze evoluţia în
timp a familiilor, respectiv a gospodăriilor – componentele de bază ale convieţuirii
umane,din care să se desprindă prin studiu aspecte privind:

 fenomenul de îmbătrânire a populaţei;
 creşterea gospodăriilor de persoane singure sau a familiilor monoparentale;
 evaluarea numărului şi structurii generaţiilor care convieţuiesc în cadrul familiei;
 structura familiilor după numărul de copii şi cel al copiilor întreţinuţi;
 componenţa familiilor după relaţiile de rudenie sau parentale;
 statutul femeilor în cadrul familiei;
 fenomenul migraţiei, în special al migraţiei temporare, la muncă în străinătate şi

altele.
Conform recensământului efectuat în 2011, populația comunei

Cozieni se ridică la 2.139 de locuitori, în scădere față de recensământul anterior din
2002, când se înregistraseră 2.472 de locuitori.

Din datele demografice ale ultimilor ani se poate observa, din păcate,
tendința descendentă a numărului de locuitori, tendință ce se poate observa atât la
nivelul județului Buzău dar și la nivel de țară.

Cauza depopulării comunei se găsește, pe de o parte, în migrarea
forței de muncă spre zone mai dezvoltate din punct de vedere economic și care oferă mai
multe posibilități în a găsi un loc de muncă, atât în țară cât și în străinătate, iar pe de altă
parte în îmbătrânirea populației creșterii alarmante a mortalității în detrimentul unei
natalități foarte scăzute.

Densitatea medie în comuna Cozieni este de numai 45 locuitori/km
pătrat , chiar dacă suprafața comunei este mare 5561 km pătrați, la fel și numărul de sate
: 20. De altfel acest lucru se poate observa foarte bine la numărul de locuitori din fiecare
sat:

” Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Cozieni, județul Buzău
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Nr.
crt.

Satul Număr locuitori

1 Anini 4 1

2 Bălănești 328

3 Bercești 169

4 Ciocănești 64

5 Cocârceni 226

6 Colțeni 42

7 Cozieni 261

8 Fața lui Nan 7

9 Gloduri 48

10 Izvoru 81

11 Lungești 36

12 Nistorești 33

13 Pietraru 73

14 Punga 98

15 Teișu 80

16 Trestia 186

17 Tulburea 190

18 Valea Banului 95

19 Valea Roatei 9

20 Zăpodia 13

TOTAL 2080
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Structura pe vârste arată astfel:
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În ceea ce privește componența pe sexe avem : - 51 % femei

- 49 % bărbați

Din cele arătate mai sus se poate observa că marea majoritate a
locuitorilor comunei Cozieni are peste 60 de ani, persoane pensionate care au ieșit din
categoria celor apte de muncă.

Populația stabilă în funcție de etnie se prezintă astfel:

Comuna Populația

stabilă

ETNIA

Cozieni Români Maghiari Romi Informație

nedisponibilă

2139 2080 - 12 45

Populația stabilă după religie:

Comuna Populația

stabilă

RELIGIA

Cozieni Ortodoxă Creștină după

Evanghelie

Informație

nedisponibilă

2139 2074 17 46
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Forța de muncă activă de la nivelul comunei reprezintă un procent
mic de doar 30 % din totalul populației. Din acest procent doar jumătate este ocupată în
domenii ca: - servicii

- comerț

- agricultură

- administrație publică

- învățământ

- sănătate

- alte domenii

Cealalată jumătate este reprezentată de forța de muncă activă
neocupată. Cei ce fac parte din această categorie muncesc doar ocazional și practică de
obicei munca la negru.

Cei ce nu sunt încadrați în muncă sau nu au nici un fel de venit
beneficiază în comuna Cozieni de următoarea formă de protecție socială:

 Ajutoare sociale acordate conform Legii nr.416/2001 a
venitului minim garantat - 124 familii sau persoane singure.

IV.5. AGRICULTURA

Agricultura este însă domeniul de tradiție în localitate. De asemenea
agricultura este o prioritate națională; este motorul de creștere economică; este
generatoare de venituri bugetare.

Trebuie să se dezvolte o agricultură modernă din punct de vedere al
exploatațiilor agricole și al gradului de tehnologizare care să producă pentru piață, și să
asigure hrana populației.
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România are cele mai multe exploatații agricole din UE, cifra de
4.256.000 reprezentând 29,39% din totalul fermelor europene. Rata de absorbție a
Fondurilor Europene este însă foarte mică, iar terenurile nelucrate din România depășesc
suprafața de 3 mil.de ha.

În comuna Cozieni au existat în trecut atât ferme zootehnice cât și
pomicole ( fostele IAS-uri și CAP-uri).

Astăzi se regăsesc la un nivel foarte scăzut însă există atât intenții cât
și potențial în acest sens. De altfel, ca și la nivel național, agricultura trebuie privită și
considerată ca fiind principalul susținător al economiei locale și de dezvoltarea ei la
nivel de comună depinde în cea mai mare măsură creșterea nivelului de trai al
locuitorilor.

Dezvoltarea agriculturii a fost posibilă și este în continuare avantajată
de faptul că localitatea dispune de mari suprafețe de pășuni și de fânețe- 2109 ha, clima
este propice activităților specifice acestui domeniu și ceea ce este foarte important
existența forței de muncă disponibilă atât calificată cât și necalificată.

Principalele activități desfășurate sunt:

 Cultivarea pomilor fructiferi : măr, prun, vișin, cireș.

 Creșterea animalelor atât în gospodării cât și în microferme.

În ambele sectoare însă nu există unități de prelucrare primară a
produselor obținute pe raza comunei ceea ce reprezintă un dezavantaj care trebuie
eliminat pe termen lung.

Funcționează pe raza comunei trei societăți comerciale agricole:

 S.C.Muntenia Universal SRL cu o suprafață de 852 ha.

 S.C.Cargo Agrotera cu o suprafață de 39 ha.

 S.C. Favorit 2001 SRL cu o suprafață de 36 ha.

Menționăm câteva din obiectivele principale care trebuiesc urmărite :
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 promovarea ” neo-ruralismului” și stabilizarea tinerilor la sate, în contextul
creșterii calității vieții, păstrării culturii tradiționale și protecției mediului
înconjurător în zona rurală;

 creșterea dimensiunilor și competitivității gospodăriilor țărănești ca ferme
agricole familiale comerciale moderne;

 îmbunătățirea desfacerii și creșterea nivelului de valorificare a producției agricole;

 dezvoltarea unei agriculturi durabile;

 dezvoltarea în zona rurală a prelucrărilor produselor agricole, a serviciilor și a
IMM-urilor neagricole.

IV.6.INFRASTRUCTURA

Date generale la nivel de județ

Ca și o caracteristică a infrastructurii județului Buzău se poate
observa că marea majoritate a comunităților sunt sărace, cu căi de acces rudimentare
spre alte comunități, rețeaua feroviară este slab dezvoltată, există o mare discrepanță
între telecomunicațiile din mediul urban și cel rural. Dotările edilitare în zonele rurale
sunt cvasiinexistente, mai ales în cele situate la distanțe mai mari de municipiul Buzău.

De asemeni potențialul turistic al județului este prea puțin valorificat
în raport cu obiectivele turistice existente ( monumente istorice și geologice, muzee,
vestigii istorice și rupestre, case memoriale etc.). Acest lucru se datorează în mare
măsură calității slabe a infrastructurii rutiere și a celei de telecomunicații.
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Infrastructura rutieră

Obiectivul principal în sectorul transporturilor este acela de a oferi o
infrastructură dezvoltată în mod adecvat, modernă şi durabilă, întreţinută în mod
corespunzător, care să faciliteze o circulaţie sigură şi eficientă a persoanelor şi a
bunurilor la nivel naţional şi european şi care să contribuie în mod pozitiv şi
semnificativ la dezvoltarea economică a României.

Comuna Cozieni este situată în partea de nord-vest a județului, în
zonădeluroasă, la o distanță de 42 km de municipiul de reședință Buzău. Legătura cu
celelaltecomune și orașe se realizează doar printr-o rețea rutieră. Comuna este traversată
pe odistanță de 8 km de Drumul Județean 203 L de la intrarea dinspre comuna Pârscov
prinsatul Trestia până la ieșirea spre comuna Bozioru prin satul Cocârceni.

Acest drum județean continuat apoi cu DN10 este singura modalitate
de legătură cu alte localități. De altfel, este și singurul drum asfaltat din comună.

Legătura între satele componente se realizează printr-o rețea de
drumuri comunale, în lungime de aproximativ 35 km. Marea majoritate a acestor
drumuri se găsesc într-o stare avansată de deteriorare mai ales din cauza alunecărilor de
teren cauzate de ploi abundente.

Rețeaua stradală în lungime de cc. 16 km se află în aceeași stare de
deteriorare, nemaiputând fi utilizată după ce plouă, cetățenii rămânând izolați, fără a
putea comunica cu centrul comunei.

Din acest motiv prioritatea numărul unu a autorităților locale o
reprezintă reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri de pe raza comunei.

Infrastructura de utilități

a)Alimentareacuapă

În ceea ce privește alimentarea cu apă lungimea totală a rețelei de distribuție a
apei potabile la nivelul comunei este de 18 km distribuită astfel:
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 Cozieni pe o suprafață de 5 km;
 Bălănești pe o suprafață de 6 km;
 Trestia pe o suprafață de 3 km;
 Bercești pe o suprafață de 3 km;
 Valea Banului pe o suprafață de 1 km.

Pe viitor unul din obiectivele de dezvoltare a comunei îl va reprezenta
extinderea acestei rețele în întreaga localitate.

b)Alimentareacuenergieelectrică

Comuna Cozieni dispune de rețea de alimentare cu energie electrică
în lungime de 120 km; iluminat public 80 km.

c)Alimentarecuenergietermică

ÎncomunaCozieni
nuexistăsistemecentralizatedetermoficaresauîncălzirecentrală.
Agentultermicpentruîncălzirealocuințelorseface,înmareamajoritateagospodăriilor,prin
sobe cu combustibilsolid (în ceamai mare partelemnesau - în situaţiidestul de rar
intâlnite - cărbune).

d)Alimentarecugazenaturale

ÎncomunaCozieninuexistăreţeadegazmetan.

e)Canalizaremenajeră

GospodăriiledincomunaCozieninudispundeunsistemcentralizatdecanalizare.Ace
stea suntdeservitedehaznaledetipruralşifoseseptice,iarapeleuzatesuntdeversateînpuţuri
absorbanteşifoseseptice.Oastfeldeinvestiţie,deamenajareareţeleidecanalizareşiauneistaţ
ii deepurarelanivelulcomuneiesteprevazutăînPortofoliuldeproiectealcomuneiCozieni
pentru perioada2014–
2020,reprezentândoprioritateaautorităţiipublicelocalepentruperioadaimediat
următoare.
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f)TelefoniesicabluTV

Comunaesteacoperităpe o distanță de 50 km
dereţeauadetelefoniefixăaRomtelecom.Dinpunctul
devederealtelefonieimobile,teritoriulcomuneiesteacoperitdeantenelecompaniilor:
Vodafone și Cosmote.

Conformdatelorstatisticeraportatelajumătateaanului2013şifurnizatedeInstitutul
JudeţeandeStatisticăBuzău,lanivelulcomuneiCozieni existăunnumărde250deabonaţila
reţeauaInternet.

Infrastructura de sănătate

Problemele de sănătate publică din România sunt următoarele:

1. Supravegherea şi controlul bolilor transmisibile, inclusiv al infecţiilor
nosocomiale.

2. Necesitatea unui program special pentru supravegherea şi controlul bolilor
transmisibile prioritare (tuberculoza, infecţia HIV/SIDA, bolile cu transmitere sexuală).

3. Imunizările obligatorii.

4. Supravegherea factorilor de risc pentru sănătate cu următoarele prioritaţi:
securitatea alimentului, calitatea apei potabile, calitatea aerului (expunerea la plumb şi
benzen), expunerea profesională la noxe.

5. Promovarea sănătăţii şi educaţia pentru sănătate prin acţiuni privind
deprinderile de igienă ale populaţiei, stilul de viaţă sănătos (combaterea fumatului,
consumului de alcool şi droguri), prevenirea bolilor cu transmitere sexuală (inclusiv a
infecţiei HIV) şi a tuberculozei.

Bolile infecţioase rămân o problemă de sănătate publică de actualitate în
România.
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O altă problemă rămâne hepatita virală de tip A care a înregistrat o
incidenţă crescută, în special la copiii din colectivităţile şcolare şi din zonele cu
deficienţe în aprovizionarea cu apă potabilă.

” Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Cozieni, județul Buzău
pentru perioada 2014-2020”

În centrul comunei Cozieni funcționează un dispensar medical în care își
desfășoară activitatea:

- un dispensar medical uman cu un medic de familie-sector
privat;

- un cabinet stomatologic - un medic stomatolog privat;

În satul Bălănești se află un cabinet de medicină veterinară cu un medic și
doi tehnicieni veterinari.

În satul Cozieni există o farmacie umană privată cu un farmacist și trei
asistenți.
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Farmacia din satul Cozieni

” Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Cozieni, județul Buzău
pentru perioada 2014-2020”

Mediu

Activitateaumană are efecte complexe asupra mediului natural, atât pozitive,

cât şi negative.

Solulesteprimaresursăcepoatefitransformatăintensdatorităfactoruluiantropic.Existăoser

ie de activităţi prin carese ajungela degradareasolurilor.Întreacestea se enumeră:

1)Aplicareaunor agrotehnici necorespunzătoarecareduc la tasareasolului;

2)Poluareasoluluiprintratamentechimiceintenseşiiraţionale(pesticide,îngrăşămin

te chimice) ce afectează pânza freatică;

3)Poluareasoluluişi a pânzei freatice prin deversareaşi împrăştiereade dejecţii

animale;

Defrişărileiraţionalepracticateînpăduritransformădramaticmediulnaturalatâtdinpunct

devederepeisagistic,câtşidinpunctuldevederealechilibruluibio-pedo-climatic,

fondulforestier având un rol foarteimportant în păstrarea acestui echilibru.

Depozitareagunoaielorînlocurineamenajatedăunaspectdezolantadăugându

-se toxicitateaunoradintrematerialele aruncate.

Industrie

La nivelul comunei Cozieni industriaeste aproape inexistentă și nici în
trecut nu a fost prea bine reprezentată fiind poate mai degrabă un domeniu specific
mediului urban.

Pe raza comunei există un singur atelier de pielărie, încălțăminte,
confecții.

Funcționează firme cu profil alimentar în număr de 14, cu profil
industrial 3.
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Comerțul

Comerțul se concretizează la nivelul comunei doar prin cele 11
magazine existente care comercializează în general produse alimentare de strictă
necesitate. Se poate observa că și în acest domeniu are nevoie de extindere și dezvoltare
putând fi, alături de agricultură, un real susținător al dezvoltării locale.

Magazin mixt din satul Cozieni

Serviciile sunt reprezentate doar de :

- un singur oficiu poștal
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Turismul

În momentul de față nu se poate vorbi în mod concret despre turism
sau agroturism, domenii care deși oferă multiple avantaje, au rămas încă neexploatate la
nivelul comunei.

Poziționarea geografică a localității în subcarpații Buzăului, în
imediata apropiere de Carpații de curbură și vârfurile Ivănețu și Penteleu, într-o zonă de
un pitoresc deosebit, cu mult spațiu verde (pășuni, fânețe dar și mari suprafețe de
păduri), cu floră și faună specifice, oferă vizitatorilor priveliști de o frumusețe naturală
neștirbită, cu aer curat, climă moderată, fără poluare și mai puțin atinse de elementele
civilizației moderne.

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

De asemeni, comuna Cozieni este situată în apropierea obiectivelor
turistice reprezentative ale județului Buzău fiind practic înconjurată de acestea:

 Vulcanii Noroioși de la Scorțoasa:
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 Muzeul Chihlimbarului de la Colți:

 Chiliile rupestre și vestigiile istorice din Bozioru și Brăiești:
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 Mănăstirile Ciolanu și Rătești:
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 Focul viu de la Lopătari:

Această situare constituie un mare avantaj pentru includerea comunei
într-un circuit turistic prin partea nordică a județului.

Pe teritoriul comunei Cozieni există două obiective istorice de interes
turistic și anume:
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 Clopotnița și Biserica din Satul Pietraru datând din secolul al-XVII-XVIII-lea.
 Schitul de la Mărculești din satul Bălănești ridicată în secolul al-XVII-lea este

vechiul schit de la Tichilești.

Ambele obiective sunt funcționale și astăzi îndeplinindu-și rolul de
lăcașuri de cult.

Toate cele arătate mai sus constituie o suficientă bază de plecare
pentru dezvoltarea turismului și în special a agroturismului, prin elaborarea uneistrategii
pe termen mediu și lung care să privească dezvoltarea infrastructurii din domeniu și
modalități de promovare a localității pentru atragerea turiștilor.

” Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Cozieni, județul Buzău
pentru perioada 2014-2020”

Cultură și culte

Programul naţional prioritar pentru reabilitarea, modernizarea
infrastructurii culturale şi dotarea aşezămintelor culturale din mediul mic urban are ca
obiectiv principal creşterea accesului populaţiei din mediul mic urban la informaţie,
educaţie, cultură şi coeziune socială, reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale
şi dotarea aşezămintelor culturale din mediul mic urban şi va lua în considerare
potenţialul comunităţii de a susţine pe termen lung atât funcţionarea şi destinaţia clădirii
cât și derularea unor activități specifice.

Teoriile culturale contemporane consideră patrimoniul cultural
drept o parte a Patrimoniului, domeniu în care patrimoniul cultural se completează
armonios cu patrimoniul natural. Împreună, cele două subdomenii constituie moştenirea
pe care fiecare generaţie o lasă urmaşilor. În această schemă logică, subdomeniul
patrimoniului cultural cuprinde patrimoniul cultural material – cel imobil (monumentele
istorice) şi cel mobil (mai ales bunurile culturale aflate în muzee şi colecţii) – şi
patrimoniul cultural imaterial.

Patrimoniul cultural imobil constituie cea mai valoroasă
componentă a patrimoniului cultural, atât în ceea ce priveşte valoarea materială directă,
cât şi în raport cu posibilităţile de inserţie a unor componente extraculturale. Trebuie



87

menţionat că patrimoniul cultural imobil este o sintagmă care desemnează ceea ce, în
termeni generici, poartă numele de monumente istorice şi include nu doar monumentele
istorice, ci şi ansamblurile şi siturile istorice. Patrimoniul cultural imobil nu se limitează
la patrimoniul construit, sintagmă care exclude cele mai multe dintre siturile
arheologice.

În comuna Cozieni există trei cămine culturale în satele Trestia,
Cozieni și Bălănești.

” Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Cozieni, județul Buzău
pentru perioada 2014-2020”

Căminul Cultural din

Satul Trestia

Activitățile desfășurate în aceste cămine culturale sunt puține și rare,
în general fiind vorba de serbări școlare, uneori spectacole și din când în când evenimen-
te sociale (nunți, botezuri).

Pe raza comunei funcționează o bibliotecă publică cu un bogat și
variat fond de carte în număr de 6970 de volume.



88

Nu dispunem de manifestări aparținând următoarelor domenii:

-practici sociale, ritualuri și evenimente festive, jocuri de copii și jocuri   sportive
tradiționale;

-cunoștințe și practici referitoare la natură și la univers;

- tehnici legate de meșteșuguri tradiționale.

În ceea ce privește cultele, în comună sunt 6 biserici de rit ortodox și o
biserică de rit evanghelist. Unele din lăcașurile de cult sunt foarte vechi fiind declarate
monumente istorice. De asemeni unele se află în restaurare, pentru a fi consolidate sau
pentru a li se reface pictura.

” Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Cozieni, județul Buzău
pentru perioada 2014-2020”
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Biserica Adormirii Maicii Domnului

din

sat Cozieni

” Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Cozieni, județul Buzău
pentru perioada 2014-2020”

Învățământul

“Omul nu devine om decât prin educatie” E. Kant.
Etimologic,cuvântul „educaţie” provine din limba latină („educatio”),

cu înţelesuri pe care le putem identifica, într-o formă sau alta, de-a lungul întregii
evoluţii a civilizaţiei umane. Latinescul „educatio” se regăseşte în verbul „educo –
educare”, cu sensul de „creştere”, „hrănire”, „formare”, dar şi în verbul „educo –
educere”, cu sensul de „a scoate din”, „a ridica”, „a înălţa”. Ambele înţelesuri se
împletesc în rolul pe care educaţia l-a avut în dezvoltarea valorilor umane fundamentale:
de a forma, hrăni şi dezvolta spiritul. Ambele sensuri subliniază capacitatea educaţiei de
transformare continuă, atribut deosebit de important dacă analizăm semnificaţiile,
funcţiile şi investiţia în educaţie de-a lungul întregii evoluţii a societăţii umane Educaţia
înseamnă a scoate individul din starea de natură şi a-l introduce în starea de cultură.

Rolul educaţiei şi învăţământului într-o societate civilizată este foarte
important. În primul rând, pentru că educaţia contribuie la formarea şi dezvoltarea
personalităţii individuale. Totodată nivelul de dezvoltare economică al unei ţări depinde
şi de nivelul de educaţie al cetăţenilor, de aceea este nevoie de o concepţie clară despre
rolul educaţiei într-o societate.Astăzi, obiectivele educaţiei şi procesele educative sunt
atât de complexe încât numai o concentrare a eforturilor întreprinse de mai multe
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instituţii, concretizată în ceea ce unii au numit „cetatea educativă" , prin „redistribuirea"
învăţământului către mai mulţi factori, ar putea crea acţiuni ale căror rezultate să fie
mulţumitoare, încât, o restructurare a atribuţiilor diferitelor compartimente ale
socialului, cu privire la cerinţele educative, pare a fi de bun augur.

Şcoala de astăzi nu mai reprezintă o instituţie închisă, închistată într-
un cadru normativ rigid, ci este un sistem deschis către exterior, un subsistem al
sistemului social modern, în care totul comunică cu totul. În prezent, dezvoltarea
individului si a societăţii, se află sub puterea ştiinţei, iar ambele sub incidenţa educaţiei.
Un rol esenţial în dezvoltarea elevilor în sistemul de învăţământ îl are intervenţia
profesorului. Şcoala, mediul de educaţie formală a elevilor, dar şi locul de muncă al
profesorilor, este considerată ca fiind factorul determinant pentru formarea tinerilor în

” Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Cozieni, județul Buzău
pentru perioada 2014-2020”

concordanţă cu cerinţele societăţii.Problema este că la şcolile din mediul rural nu se
înghesuie niciun profesor calificat. Şi asta pentru că accesul este dificil mai ales pe timp
de iarnă, iar salariul mic nu este deloc motivant. Aşa s-a ajuns ca în această toamnă zeci
de şcoli de la ţară să aibă numai profesori suplinitori şi fără studii.

Din punct de vedere sociologic, educaţia poate fi analizată atât ca un
sistem cât și ca proces. Sistemul de învăţământ reflectă raporturile dintre sistemul social
global și sistemul de educaţie. Abordarea sistemică a educaţiei permite evidenţierea
funcţiilor si structurilor specifice instituţiei scolare. Sistemul de învățământ este un
sistem deschis (în raport cu sistemul social global), având un caracter teleologic (orientat
către îndeplinirea anumitor finalităţi, pe termen mediu si lung), autoreglabil şi de
entropie (dezorganizare care include un anumit potenţial de optimizare).

Analiza sistemului de învăţământ – din perspectiva sociologiei
educaţiei – permite ”definirea instituţiei şcolare în termenii unor teorii care vizează
explicarea activităţii de formare-dezvoltare a personalităţii la nivelul unui proces de
socializare, proces realizabil prin diferite mijloace de integrare socială, subiectivă si
obiectivă”

”Fie că este vorba de activitatea şcolară timpurie, diverse etape de
studii, formare profesională şi documentare în vederea exercitării profesiei, învăţarea
reprezintă o activitate dominantă a omului, fie el român sau nu, iar multiplele
determinări – poziţie socială, recompensă materială, succes, împlinirea aspiraţiilor – sunt
în aria de consecinţă a capacităţii de a învăţa” În ultimii ani, românii au învăţat diverse
lucruri, si aceasta de multe ori sub imperiul necesităţii, al demersului costisitor
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încercare-eroare. În dizolvarea continuă a normelor sociale, a reglementărilor, concepte
cum ar fi capital uman, capital social, competentă profesională nu pot opera în afara
valorilor sau a lipsei de valori a celuilalt.

Există discrepanţe ale sistemului educaţional în ceea ce priveşte cele
două medii de rezidenţa (mediul urban şi mediul rural). In prezent ruralul este o zonă de
slăbiciune a învaţamântului. Inegalităţile sociale,sărăcia,declinul demografic, gradul de
cultură şi educaţie, rezultatele foarte slabe la învăţătură, lipsa oportunităţilor de angajare,
izolarea politică, socială şi culturală sunt reprezentative pentru situaţia tinerilor de la
sat.

” Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Cozieni, județul Buzău
pentru perioada 2014-2020”

Satul românesc este cel mai întins spaţiu al României,conservă
valorile tradiţionale româneşti,este zona celei mai crescute natalităţi, este, cu alte
cuvinte, un mediu fundamental pentru existenţa socială a ţării noastre. Cu toate acestea,
ruralul românesc şi problemele acestuia nu ocupă prim planul preocupărilor
legislative,administrative,politice şi economice din România, ba chiar mai mult, anumite
disfuncţionalităţi sunt ignorate în mare măsură sau sunt abordate inadecvat.

În România aspectul practic al învăţământului se află într-o profundă
contradicţie cu aspectul teoretic: deşi misiunea şcolii este prezentată într-un set de
standarde generale ce interpretează aşteptările beneficiarilor, în realitate se simte lipsa
deinteres pentru dezvoltare, pentru crearea unor şanse egale cu provocările viitorului,iar
învăţământul din mediul rural este principalul domeniu defavorizat.

Starea școlilor din comuna Cozieni este în momentul de față
acceptabilă, însă mai necesită modernizări și dotari cu utilități în conformitate cu
cerințele europene. Încălzirea tuturor unităților de învățământ se face în continuare cu
lemne.

Pe teritoriul comunei funcționează două grădinițe cu program normal :
Grădinița din Cozieni și Grădinița din satul Bălănești cu un număr total de copii de 35 și
două educatoare.
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Cu privire la școli pe teritoriul comunei mai există doar două: Școala
generală cu clasele I-IV din satul Bălănești.

” Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Cozieni, județul Buzău
pentru perioada 2014-2020”
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Școala generală cu clasele I-IV din satul Bălănești.

” Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Cozieni, județul Buzău
pentru perioada 2014-2020”
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Școala generală cu clasele I-VIII din Cozieni, școală în curs de
renovare:

În cele două școli sunt înscriși 52 elevi în învățământul primar și 62
elevi în învățământul gimnazial.

Cadrele didactice  din învățământul primar : 3 învățătoare.

Cadrele didactice din învățământul gimnazial : 10.

Numărul total al sălilor de clasă în unitățile școlare de pe raza
comunei : 16

Nu există nici-o sală de sport ci doar un teren.

În incinta școlilor funcționează doar un singur atelier de lucru și 20
de PC-uri.

” Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Cozieni, județul Buzău
pentru perioada 2014-2020”



95

În contextul transformărilor care au caracterizat societatea româ-
nească în ultimul deceniu și jumătate, reforma sistemului educațional ocupă un loc
aparte: prin dinamică și cuprindere, ea a devansat majoritatea reformelor sectoriale,
beneficiind de o importantă mobilizare de resurse umane și financiare în interior, iar pe
plan extern de surse obținute prin proiecte ale Băncii Mondiale șiprograme Phare.

Cu excepția unor măsuri specifice ( de exemplu reabilitarea de școli,
facilitarea transportului pentru elevii din satele îndepărtate, comasarea unor școli,
dotarea bibliotecilor școlare etc.), nu au existat programe de dezvoltare de ansamblu și
prioritară pentru învățământul rural.

Aceasta a dus la apariția unor efecte secundare ale reformei, care au
afectat echitatea și au accentuat distanța care există între mediul rural și mediul urban,
discrepanțele dintre elevii din mediul urban și mediul rural, între ratele participării, ale
absolvirii, ale urmării ciiclurilor superioare de învățământ, ca să nu mai vorbim de
discrepanțe în ceea ce privește condițiile materiale în general și cele privind desfășurarea
procesului didactic.

Când vorbim de o asemenea intervenție în învățământul rural,
memoria noastră culturală atașează din punct de vedere al semnificației sale sociale două
imagini definitorii:

 Prima este aceea a dascălului de la țară, apostolul neamului, cel care educă nu
doar copii, dar este și un educator al comunității și un lider al acesteia. El dă dovadă de
sacrificiu, de patriotism, de dragoste de oameni și de credință în misiunea sa.

” Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Cozieni, județul Buzău
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 A doua imagine este aceea a copiilor de la țară, cei care pleacă la oraș să învețe
carte, la îndemnul dascălului și cu sacrificiul părinților și care reușesc în viață, în
cultură, în politică.

Aceste imagini trebuie restaurate, readuse în realitate sau trebuie să
ne îndreptăm spre altceva?

Satul și locuința țărănească din comuna Cozieni

Satulconstituieceamaivecheformăşicomponentalpeisajuluigeograficdinţaranoastră.

Dinantichitatepânăînzilelenoastre,elreprezintăprinînsuşirileşiactivităţileluivariate,

aşezarea

umanădominantă.Deşidiferăcaformă,mărimesauconstrucţii,sateledepeîntregcuprinsulţări

i

păstreazăelementecomune,exprimateprinmoduldeorganizarealgospodăriilor,alactivităţilo

rruraleetc. precum şi viaţa spirituală.

Alăturidecaracteristicilefavorabileuneivieţiruralestabileşidemanifestărimulti

laterale, sateledinţaranoastrăşi-

aumenţinutuneleelementerezultatedinînsuşiprocesulloristoricde

formaremaipuţinfavorabile.Încondiţiiledate,satulromânescs-

adiferenţiatputernicdinpunctde

vederealorganizăriiluiteritoriale,algraduluideconcentraresaudispersarealocuinţelor,al

fizionomiei, al confortului sau în general.

Necesitateavalorificăriiterenurilor,cerinţelorlocalizăriişiasigurăriisecurităţii

colectiveau generatanumite tipuri de aşezări şi de organizarea spaţiului.

Subacestaspect,teritoriulţăriinoastreconservăogamăbogatădelocalităţiumane

.Dela

locuinţeleînpeşterişipânălauriaşeleblocuridelocuinţedinzilelenoastre,caseleromânilorau

evoluatpeunlungdrum.Locuinţele,aşezărileîngenerals-autransformatodatăcudezvoltarea

societăţii.Dinorânduireaprimitivă,delapeşterioameniiautrecutlaconstruireaunorlocuinţe
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simple, săpate în pământ,recunoscute astăzi prin bordeie şi colibe.

” Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Cozieni, județul Buzău
pentru perioada 2014-2020”

Procesulevoluţieisatelorpânălaformaîncarelegăsimastăziestedeosebitdecomplica

tşi uneori controversat.

Dincelemaivechitimpuri,s-
aupăstratşiauajunspânăînvremurilenoastretermeniide
bordeişicasă,folosiţipentrulocuinţelepermanenteşicufuncţionalităţibineconturate,precumş
i
ceidestână,tarla,colibă,ş.a.caresemnificalocuinţederegulăsezoniere.Dintreacestea,ceamai
veche formădelocuinţăpermanentă,maimultsaumaipuţingrupate, separe
caeste,"bordeiul".El
poateficonsideratcaformaceamaiconvingătoaredeadaptarelamediuauneipopulaţiisedentar
e.

Colindele

Dintotdeaunaiarnaaavutfarmeculei,cusărbătorialese,cucolindecareîncepea

ucu"Bună

dimineaţa!"şisesfârşeaulaSfântulIon.Cetedecopiicutrăistuţadegâtveneaucucolinduldin

casăîncasă,urându-leoamenilorviaţălungăşiîmbelşugatăşiunanmaibunpentrufiecare

membrualfamiliei.Iardacăfamiliarespectivămaiaveaîncasăşiofatănumaibunădemăritat,

atunci săte ţii cu musafiriişi colindătorii careparcănu se mai sfârşeau.

Datinişiobiceiuri

Datinile şi

obiceiurile,reprezintăpaginanescrisăaistorieicareoglindeştemoduldeagândi

şiasecomportaauneicomunităţi.Dinaceastăcauză,eletrebuiesăfiepăstrate,cunoscuteşi

respectate, ca oricedocument carene atestă originea.
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Obiceiurileşitradiţiiledinaceastăzonăsuntprilejuitedesărbătoriledepestean:Crăciu

nul (colindul),AnulNou(pluguşorul,sorcova),Boboteaza,Paştele,

” Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Cozieni, județul Buzău
pentru perioada 2014-2020”

Rusaliile.Acesteaoferăun

spectacolimpresionant,larealizareacăruiaîşidauconcursulmuzica,dansul,poezia,repreze

ntările plastice, gesticaşi voia bună.

ObiceiurideCrăciunşiAnulNou

Frumuseţeaiernii,mirosulsărbătorilorerauadusedeSfântulNicolae,cândcopiiimerg

eau dingospodărie îngospodărie cu"Steaua

susrăsare".Oameniiîiprimeauşiledăruiafiecare ceavea.

Săptămânilecurgeaurepedeşiveneaajunul.Ceteledecopiiseregrupaudinnouşicolindaupel

a

caselelocuitorilor.Eraudăruiţicunuci,covrigi,meresaugogoşelecalde,iarglasurilecopiilor

se

auzeaucauncanondenespusăfrumuseţe.Cetelecareerauprinvecinieraulaînceputulcolindu

lui, iar alţiipe la mijloc sau la sfârşit şi cântecul se auzeaneîntrerupt deasupra

satului.Şiastăzisemaispuncolinde,darparcănumaiaufarmeculdindeceniultrecut.Oamenii

dăruiesccopiilorşi bani ori portocale.

ÎnajunulAnuluiNouveneaudecuzoricopiiiceimici.Înjurulprânzuluiveneaub

ăieţii mari,deşcoalăcaapoidupă-

amiazăsăaparăflăcăiidehorăcuplugcuboi,cubradîmpodobitla

plugşibicegroaseîmpletitedincânepăcarepocneaumaifrumosdecâtpocnitoriledinziuade

astăzi.Urătoriiseîmbrăcauîncămăşilungicusutecuamicistrânselabrâucutriicolorsaubrâud

e

lânăroşu.Şieleviideliceuporneaucuastfeldeplug.Colindautotsatulşisearatârziu"spărgeau
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plugul"launuldintreeicumasămareşiveselie.Dupăflăcăiurmausearatârziuoameniimari,

căsătoriţi,caremergeaucu"plugulălmare".Cuplugulmarenusemergeadecâtlaceimai

gospodarioamenidinsat.Erausinguriicareprimeaubanipentrucolindă.Unadintrecolindele

specifice Anului Nou este Plugușorul.

De Crăciun,

delabisericăseveneaînmaregrabăacasălasărmăluţeşilatoatecelepregătite

defiecareînpropriasagospodpărie.Eraziuaceamailiniştită,nusefăceauvizite,pentrucamai

apoi să înceapă sărbătoareasfinţilorŞtefan şi în ianuarie Ioan.

” Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Cozieni, județul Buzău
pentru perioada 2014-2020”

Semănatulesteunobiceiagrarstructuratdupămodelulcolindelorşipracticatdecopiiî
n
dimineaţazileideAnulNou,dupăîncheierea"Pluguşorului".Colindătorii(băieţişifete)purt
ând
traistedegâtîncărcatecuseminţedegrâu,secară,orz,ovăz,mairarcuporumb,intrăîncase,
aruncăboabecumâna,imitândsemănatulpeogorşiureazăgazdelorsănătateşiroadebogate.
Ei
suntrăsplătiţicumere,colacisaubani.Dupăplecarealor,gospodineleadunăseminţeleşiledu
cîn grajdul vitelor pentru caacestea săle mănânceşisă fiesănătoasepestean.

ÎnprimaziaAnuluiNouseumblacu"Vasâlca"şi"Sorcova".Seaşezauncapdeporcpeo
tipsieseîmpodobeaînfelşichipşisecântauncolindspecialpentruSfântulVasile.Deaproape5
0 de ani acest obicei nu semai respectă întru-totul.

Cu "Sorcova"veneau şivin numai copiii mici. Petrecerile se ţineau în
lanţ.

ObiceiurispecificedeAnulNou

Străchinile.ÎnnoapteadeAnulNouseadunaumaimulţibăieţişifetela
unadintreelespre apetreceîmpreună.Masasepuneaîntr-



100

ocameră,întimpceînaltăcamerămama feteigazdăaşeza
peomasăatâteastrăchinicâţitinerierauîncasă.Subfiecare strachinăsepuneacâteunobiect
(pieptene,oglindă,pâine,grâu,bani,ardei,
tăciune,sareetc.).Dupăceserveaucevalamasăşimai
petreceauuntimp,feteleşibăieţiierauchemaţicasă-şialeagăfiecarecâteostrachină.Atunciîşi
întorceaustrachinacuguraînsusşipuneauobiectulgăsitînea.Dupăcare,sprehazultuturorse
făceatălmăcirea,adicăexplicareasemnificaţieifiecăruiobiectgăsit,legatădefelulcumvafi
persoanacucaresevacăsătorifiecaresaudecâtdebunîivafianul.Astfel,cinegăseapieptenele
sespuneacăvaaveapartedeunsoţcolţos,cineagăsituncărbune-unsoţsauosoţiebrunetsau
brunetă,orimorocănoasă,cineagăsitsare-sărac,păr-urât,păros,pâine-bun,bogat,oglindă-
mândru, frumos, ardei-iute, focos, bani - bogat, avaretc.

” Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Cozieni, județul Buzău
pentru perioada 2014-2020”

Oglinda.Fetelesedespleteauşiseaşezauîntredouăoglinziîntr-
ocamerăîntunecoasă.
Stăteauaşamaimulttimpîncercândsăvadăcevaînoglindă,saucumspuneau-încercândsă
zăreascăchipulviitoruluisoţ.Totceobservauînoglindăpentrueleerastrânslegatdeviaţalorî
n viitor când defapt numai fricaleconvingea că auvăzut ceva.

Vremeaîipreocupapeoameniisatului-Pentrua-
şidaseamacarelunăaanuluivafimai
ploioasă,femeilealegeaudouăsprezecefoideceapăbune(parteaalbă,cărnoasă),puneaupuţi
nă sareînfiecareşilelăsauafarăpuseînordinealuniloranuluipânăîndimineaţaAnuluiNou.
Dimineaţaseuitausăvadăcares-
aumezitşicarenu.Celeîncaresareasetopisereprezentaulunile ploioase, iarcelelalteerau
secetoase.

Totînnoapteaderevelionoameniiaveauşimaiauşiastăziobiceiulcasălaselampaori
becurileaprinse.Ovechecredinţăestecăanulcareîncepevafiluminosşispornicpentrufamili
e
dacăînnoapteadeAnulNouvorţinelampaaprinsăpânălaziuăşidinacestmotivselasăolampă
aprinsă, sau măcar un bec aprins toatănoaptea.

SemaispunecădeAnulNouestebinesăbeinumaivinroşu,casă-
ţireînnoieştisângele,
frânghiaderufesănufieatârnatăînpodulcaseidelaCrăciunlaAnulNou,iarfetelenemăritate,
dacădeschid poarta dis dedimineaţă sevormăritaîn acel an.
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DeBoboteazaoameniimergdedimineaţălabiserică,deundeseîntorccuapasfinţită,
numităşi“agheasmămare”.Înajunulacesteisărbători,fetelepostesc,iarsearapunbusuiocsu
b pernăavând credinţacă noapteao să-şi viseze “ursitul”.

SărbătoriletreceauşitotulrevenealanormalpânăînapropiereaPaştilor.Atuncimajori
tatea
copiilorreveneaudepelaşcoliîncasapărintească."CândajungeamacasăînvacanţadePaşti
coboramdincăruţăşiluamtoatecamerelelarândlacontrolat.Mama,toamnaşiprimăvarafăce
acurăţenie mare întoată casa,sevăruia,sevopseaşidefiecare
datălucrurileseschimbaudelalocul lor, altfel nu considera căa făcutcurăţenie.
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” Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Cozieni, județul Buzău
pentru perioada 2014-2020”

DupăProhod,lumeamergealacimitirseaprindeaulumânărilamorminteşiseboceau
morţiicuglastare.Eraunvaiet,orugădeiertarecareseridicaînnoapteînvăzduhulînmiresmatş
i
patimileMântuitoruluicopleşeausufleteledelamiclamare.Sâmbătaseaşternealinişteapest
esat,
parcăaşteptândbucuriadeadouaziaÎnvierii.Totatunciexistaunobiceiprintreoameniidinsat
, careîn unelecase semaipăstrează şi astăzi.

DePaşticopiii,tineriişichiarşiceiînvârstăseînnoiaudincappânăînpicioarecuhaine
noi. Cei mici mergeau de dimineaţă labiserică, demâna bunicilor.

Totatunci,dePaştisefăceaînsatunfeldebâlcicuroatăşiculanţuriîncareînvârteau
flăcăiifetele.La hora dePaştiera oplăcere
săasişti.Feteleveneauînrochiinoişidupăpriteteniişi le lucrau lafel. Eraziuacând se
scoteau feteleşi flăcăii la horă.

DePaşte,pelângătradiţionalulîncondeiatdeouă,îndimineaţaprimeiziledePaşte,toţi
membriifamilieisespalăpefaţăcuapă(neânceputa)dintr-unvasîncareaufostpuseunouroşu,
un ban de argint si o crenguţă de busuioc,rostind:Safiusănătos/sănătoasăşiobrazulsă-
mifieroşucaoul,săfiudorit(ă)şiaşteptat(ă)aşacumsuntaşteptateouăleroşiidePaşte,săfiui
ubit(ă)caouăleînzilelePaştelui,apoisetrecepestefaţămonedadeargint,zicând:Safiumândr
u/ăşicurat(ă)caargintulşivazut(ă)cabusuiocul.Fiecaregestritualicalsărbatoriireprezintă
o
dimensiunesimbolicăaparte.Înacestsens,unexempluîlconstituieşiîmbracatul,care,aici,ar
erol
deînnoire.DatorităexistenţeiuneicredinţeconformcăreiadePaşteestebinesăaistraienoi,
odinioara,feteleşitinerelenevestecoseaucămăşipentrutoţimembriifamiliei.

Pentrufetelede
măritatsemnificaţiaeraşimaiputernică,acesteaurmandapurtanoilecămăşiatâtlabiserică,c
âtşilahoră.Pânăînurmăcu50deani,flăcăiiseorganizauîncetede”vălari”mergândlacaseleu
nde
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eraufetedemăritat.Dupăcefăceauurărilecuvenite,gazdaîirăsplăteacuouăroşiişicozonac.
Fetelefugeaudincaleavălarilorascunzându-sepringrădini.

” Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Cozieni, județul Buzău
pentru perioada 2014-2020”

Aceştianuaveauvoiesăpărăsească
gospodăriapânănulegăseau,avânddatoriasăleridicepebraţeînsusşisăleurezenorocşiviaţă
fericită.
EsteobiceiulcaînzileledePaşte,finiisămeargăcuouăpascălanaşi.Întrecut,dupăcese
ospătau,mergeauîmpreunălahorasatului,undeseaflaşidulapul(scrânciobulcelmare).Înzil
ele
noastre,doarînunelelocurisemaipăstreazăacestobicei,careesteimpulsionatdeimplicarea
autorităţilor locale şi aunor persoane iubitoare a tradiţiilorstrămoşeşti.

HorasatuluiseţineaîntrecutadouazidePaşte.Laacestobiceiparticipauaproapetoţil
ocuitorii,delacopiilabătrâni,careasistaulaolaltăladatulîn“dulap”(scrânciob)atinerelorfet
e, decătreflăcăiicareleiubeau.Sespuneacă,căînacestfel,fetelevorfiameţiteşiconvinsesăse
măritemairepede.Flăcăiiconstruiaudintimpdulapul,oinstalaţiedinlemngros,cupatrubraţ
e,
carepoartacâteunscauncaraftulunuidulap,deundeîivineşinumele.Instalaţiasemănacuroat
a
delamoriledeapăşierapusăînmişcaredeflăcăiputernici,careînvârteaudeomanivelă.Fetele
îi
răsplăteaupeflăcăipentrutrudalorcuouăroşiisauîncondeiate,pecareleţineauînsân.Sespun
ea
căaceiacareaufostdaţiîndulap,îşivorîndeplinidorinţele,voraveaunanbogatşivortrecemul
tmaiuşorpestegreutăţi.PentruacestevenimenterauangajaţimuzicanţidinCozieni
saudinalte comune.

Dincelemai vechitimpuriRusaliile,eraconsideratăo perioadă
dedicatăspiritelorşiţinea7
zile.Rusaliilesuntconsideratefemeifabuloase:Ielele,fiiceleluiRusalimÎmpărat.Cuvântul“
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iele”
nuesteunnume,cipronumelepersonalfeminin“ele”,rostitpopular.Tradiţiaspunecăceicare
nu
respectăsărbătoareavorfi“pociţi”(paralizaţi).LeaculîmpotrivaIelelorestepelinuluscatpus
sub pernă.

” Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Cozieni, județul Buzău
pentru perioada 2014-2020”

Obiceiurilegatedenaştereacopiilor.Încăînaintedeasenaştecopilul,acestuiaisecau
tă un naş, deobiceifiind acela care i-a cununat pe părinţi. Se mai obişnuieşte şi astăzi
capruncul odată venit pelume sepoarte numele naşului sau unul din numele existente
în familia naşului.

Înziuafixatăpentrubotez,naşaseducelafinăcutottrusoulnecesarunuinou-născut(de
culoarebleu pentru băieţi, roz- pentru fete, alb pentru ambelesexe).

Naşaîntinde pe pat tot cetrebuie şi înfaşă copilul.

Mamaaşternepejosocuvertură,iarnaşapunesubeacâţivalei,apoipunecopilulpe
cuvertură,facetreimătănii,iacopiluldejosiarceiprezenţiîiurează:"Să-ţitrăiască,cumătră
mare!". După aceea sepleacă la biserică. Naşa iacu dânsaolumânare specială debotez,
împodobită
cuflori,decareleagăobucatăfrumoasădepânzăsaudemătase(numităcijmă),dincare,mai
târziu i se poate confecţiona copiluluiceva.

Dupăoscurtăslujbăreligioasă,lacareasistăpuţinepersoane,dacănuestevreosărbătoa
re,
naşaseîntoarceacasăcuproaspătcreştinatul.Astăzi,acestritualestefăcutdetoatăfamilianaşe
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i saunaşuluişinunumaideosingurăpersoană,laslujbăparticipândtoţiprietenii,rudeleori
apropiaţii familiilorcare botează.

Întorşiacasă,cumătra-mare(naşa)îiîntindemameicopilului,zicându-
i:"Sănetrăiască
finul(fina)!"Înaintedeaseaşezalumealamasă,finaiaunşervet(prosop)şiuncolacpecareledă
naşului, împreună cu uncadou.

Adouazidupăcumetriesefacescăldătoarea,petrecerelacareseadunănumaifemei.Na
şa
pregăteştealtelucrurideîmbrăcatşiînfăşat(scutece,tichie,cămăşuţă,faşăetc.)puneoalbioar
ăîn
mijloculcamereiîncaresefacescăldătoarea,încaresetoarnăapăcaldăşisepundiferiteobiect
e careaumenireasă-șiaducăcopiluluifericire,sănătate,bogăţieetc(fulgi,ulei,bani,zahăr).

Cumătraia lumânare a de botez şi închinăcuea apa, apoi dezbracă
copilul, îl unge cuulei fiert pe la încheieturi(făcânduș-
işiunmasajuşor)îipunecopiluluicevadulceîngurăsauîidăpebuze (miere)casă fie dulce şi
cuminte când va fi mare,apoi îl scaldă, îl ştergeşiîlînfaşă, toateacestea în
prezenţatuturor.

” Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Cozieni, județul Buzău
pentru perioada 2014-2020”

Dupăaceeaîldăfineizicându-i:"Sătrăiascăalmeifinşi-alluiDumnezeu
creştin!".

Finaîitoarnănaşeiapă(dedouăoricâtepuţinăiaratreiaoarătoatăcana),îidăunşervetsă
seşteargăapoiîidăaltulfrumosîndardupăcaretoatălumeaseaşeazălamasă.Primulpăhăruţde
ţuicăsebeapânălafundpentrucăsespunecăaşanu-ivorcurgecopiluluiurechile.Dupămasă
toatefemeileprezenteoconduceaupecumătra-mareacasă.Alaiulerafoartezgomotos.Şila
cumătra-
mareacasăavealocomicăpetrecereşivaidebărbaţiiaflaţiprinpreajmă.Cugreuscăpau din
mâinile femeilor nescărmănaţi. Glumele se ţineaulanţ până searatârziu.

Însat,legăturileacesteaîntrenaşişifinierauşisuntfoartestrânse,finiirespectându-i
aproapelafelcapepărinţiilor.Lasărbători,naşiiofereaufinilordiferiteobiecte:străchini,farf
urii etc.-
laMoşişilaSâmbătaMorţilor(înPostulPaştelui)şiobiectedemobilier(deobiceiomasăcu
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douăscaune)însoţiteobligatoriudeolampă,ocăldareşialtelucruri,dupăcununie.Astăziaces
te obiceiuri nu se mai practicădecât foarte, foarterar, dar oamenii le cunosc totuşi.

Larândullorlatoatesărbătorilemari,darmaialeslaCrăciunşilaPaşti,finiiseduceaula
naşi cu plocoane (azi cadouri, daruri),atunci fiind vorbade cozonaci, plăcinte, băuturi,
colaci,etc.)

LaCozieniexistaobiceiulca,îndatăcetânăramamăs-
arestabilitdupănaştere,toaterudele
şiprietenelesăseducălaeacuplocoane.Pentrumamăduceautotfeluldebunătăţideordin
alimentar, iar pentru nou-născut - obiecte deîmbrăcăminte.

Chiardacăacumsuntemînerainformaţiei,cândmulteîntrebărialeviitorilorpărinţiîşi
pot
găsirăspunsurilemultmaiuşordecâtaltedăţi,maitrebuiespuscălegatdecopilmaisuntşialteo
biceiurilegatedeîncercărilecaresefacpentruaflareasexuluicopiluluicevavenipelume,acu
m pe cale de dispariţie.

Deexempluisedădeafemeiiînsărcinateunacdecareeaaveanevoiepentruacoaseceva.
Dacăîlapucadevârfsespuneacăvanaştebăiat,dacăîlapucadeparteacuurechea-copilulvafi
fetiţă.

Unaltexemplu:isepuneaviitoareimamesarepepăr,fărăcaeasăobserve.Dupăaceea
dacăprimulgestpecareîlvafaceesteaceladeaseştergelagură-sigurvanaşteofetiţă,dacăva
ducemânala nas-va aveaun băiat.

” Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Cozieni, județul Buzău
pentru perioada 2014-2020”

Multăvreme,chiarşiacum,laCozieni existaobiceiulpeţitului.
Încazulcăpărinţiifeteisau

băiatuluinueraudeacordcupartenerulales,aceştialuatdeciziadeafugiiîmpreună,adicădea
ceregăzduireuneirudeapropiatecasăsteaoperioadăacolopânăselimpezeaulucrurile.Puşiî
n faţa unui fapt împlinit,părinţii nu se mai puteau împotrivi căsătoriei.

Iată cum decurgritualurile nunţii:
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Cuoziînainte,searabăieţiişifeteleseadunăacasălamirecasă-
lbărbiereascăşisă împodobeascăbrazii.Lăutarii cântă un cântecspecial:

"Foaieverdemugurel,/Ginerică,ginerel/Roagă-tedebărbier,/Să-
ţimailaseunfiricel(bis)/Sătefuduleşticuel./Să-
llasesubbărbişoară,/Săfiibăiatşilavară./Binemaitrăiamflăcău,/Că-
ncălecamcalulmeu,/Şimergeamundevreameu/Şicândşuieramodată,/Sestrângeaufeteler
oată,/Daracumamă-nsurai/Şifeteleleuitai./Demâinecubărbaţii/Las'că-ibineşi-
nsurat,/Căştiusaraun'sătrag,/Laperiniţăşipat,/Lagurădesărutat/Lanevesticacudrag./Tr
aglanevesticamea/Cămi-
osărutcândoivrea/Numaitremurpelaporţi/Sămălatrecâiniitoţi/Sămăfacălumeahoţ”.

Veselia tinerilor erafără margini şi se distrauastfel până noaptea
târziu.

Adouazidedimineaţă,lamire,lamireasăşilanunulmarevininvitaţii,poftiţidinajuncu
plosca cu vin.

Aproapedeprânz,mireleînsoţitdeinvitaţiisăişidelăutarivinlanuni.Aicisuntprimiţic
u vin şi cu pişcoturi sau cudiferitedulciuri,dupăcare pleacăîmpreună cu toţii la casa
miresei.Încasă
nuintraudecâtbăieţiişifetele,ceilalţirămânândîncurteundeseîncingedansul(hora).Înacest
timp mireasaînsoţită detineri şi lăutari aduce apă.Lăutarii cântăalt cântec:

"Foaieverdeşi-oalună/Haimireasălafântână,/Cugăleţileînmână,/Cas-
aducemapăbună./Săriţifeteşi-
alergaţi/Haideţi,feteapucaţi/Ocanădeapăsfântă/Casăfaceţişivoinuntă".

” Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Cozieni, județul Buzău
pentru perioada 2014-2020”

Apatrebuialuatădelaatreiafântânădelacasaei,cucondiţiacaacolosăfie"casăbună"(a
dică să nufievăduvstăpâl1ul casei). Mireasaaducea apa acasă şi aşeza căldarea în
mijlocul horei.
Sedanseazăpuţinînjurulei,apoimireasa,îm¬preunăcuînsoţitorul(orudăfoarteapropiată,u
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n văr)varsăapaîncelepatruvânturi.Mireasaintrăapoiîncasăşipuneflorişibatisteînpieptul
tineretului.Abiadupăaceeaorudăamiresei(deobiceiofină)
îlpofteşteîncasăpemire,penunişi pe invitaţii lor.

LaCozienis-
apierduttradiţiaoraţiilordenuntă.Mireseleşinunii,împreunăcuceilalţigustă
perânddinpăhăruţelecuţuicăşidindulciurilecucaresuntîntâmpinaţi.Liseprindşilorînpiept
floridenuntă(cocarde) apoitotalaiulpleacălacununiareligioasă,ceacivilăfăcându-
selaprimărie cevamai devreme înaceeaşi zi sau cu câteva zile în urmă.

Laplecarea miresei din casăsecântă cunoscutul cântecdedespărţire:

"Ia-
ţimireasăziuabună,/Delatată,delamumă,/Delafraţi,delasurori,/Delagrădinadeflori./Înf
loriţi,înfloriţi,înfloriţi,/Cămienu-
mitrebuiţi/Mie,cândîmitrebuia/Voiatunceaîmboboceaţi./Căcimiladelapărinţi/Anevoieo
maiuiţi./Cămilădelabărbat/Capropteauadelagard/Pânăiericufetele,/Mâinecunevestele,
/Mâinecunevestele/Poimâinecubabele”.

Dupăcununieseîntorctotlamireasăacasăundeîiaşteaptămasaîntinsă.Semănâ
ncăşise
beabinepânăseara.spresearătoţinuntaşiiiesîncurteşisejoacă"Nuneasca".Lăutariistauîn
centrul horei şi cântă cântecul respectiv. dacă au şi un "gurist"(solist vocal)acesta
cântă:

"Haide,haide,nunemare,/Cădăsoareledevale./Haisăscoatemhora-

afară,/Căacusefaceseară./Haisăscoatemmireasa/Şisăjucăm«Nuneasca»./Cemailunălu

minoasă!/Cemaimireasăfrumoasă!/Cemaisoareluminos!/Cemaiginerefrumos!/Şicecas

ăluminată!/Şicemasăîncărcată!/Să-

ţitrăiascănunemare/Finişoriidumitale!/Şisăaipartedeei/Şilaanu'săaitrei!”

” Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Cozieni, județul Buzău
pentru perioada 2014-2020”

Înacesttimp,mamamireseişicâtevarudealeeipuninvitaţilordinparteadinmireseişi
celorcarevindinparteamireluiştergarefrumoaseţesuteîncasăşibrodatecumultămigală,sau



109

dupăultima"modă"cumpărate.Şimamamireluiîmpreunăcuorudă-
douăpunştergareinvitaţilor ei.

După"Nunească",nuntasemutălacasamirelui(saudupăcumesteorganizattotulla
Căminulcultural).Înaintecanuntasăintreîncasamireluisaulaunlocalanume,mireasaarunc
ăo
pâineruptăînpatrubucăţiîncelepatruzări.Sefaceacestlucrupentruca,înoricepartearpleca
mirele cumireasa să aibăparte numai debogăţie.Şi se mai zice căeste bine ca toată
lumeaprezentă să guste din pâinearespectivă.

Înfaţacasei,pedouăscaune,seaşeazăsocrul-mareşinunul-
marecăroramireasaletoarnă apăsăsespele
pemâini,apoilesărutămânaşilepunedupăgâtunşervetfoartefrumos.unii,mai
şugubeţiîncercăsăledeadelucrucelordoiaruncându-
lepestemâinicenuşă,funingine,ţărână,ca să seprelungească spălatul, spre hazul tuturor.

Apoimireasaurcăînpragulcaseimirelui,deundeestetrasăîncasăcuajutorulunuişerve
t de către soacramare, care-i urează tinerei nurori:"Bine ai venit încasa noastră!".

La întâlnirea celor două soacre,dacălăutarii cunosc cântecul care
secuvine a fi cântat acum, îlcântăcamaşa:"Lapuţulcuzalele,/Hai,hai,mireasă,hai!/Se-
ntâlnirăsoacrele/Hai,hai,mireasă,hai!/Seluarăşisepupară/Şicudragse-
mbrăţişară./Duminicăpelatrei/Hai,hai,mireasă,hai!/Văzurămdoiporumbei/Hai,hai,mir
easă,hai!/Darnufurăporumbei/Hai,hai,mireasă,hai!/Cifurădoitinerei./Ieşiafarăsoarcă-
mare/C-osticlăderachiutare./Amândouăsă-nchinăm,/Dacăvreinorăsă-
ţidăm./Soacrăbătăturata,/Cineţi-
omaimătura?/Cocoşulcuaripa/Rândunicacupana./Vale,valeşiiarvale,/Cumaisărămâid
ejale/Fărăglasdefatămare/Fărăvoinicelcălare./Busuiocverdefrumos/Rămâitaică,sănăt
os!/Rămâimaicăsănătoasă,/Căeimăducsă-mifaccasă!"

Semaipractică încăobiceiulca laplecareamireseidincasă săiseîncarce
toată zestreaîntr-
ocăruţă,câtmailavederecasăfiedusălanouaeicasă,amirelui.Eaesteînsoţitădecâtevafemei
carese suie în căruţăşi fluturând o sticlădevin chiuie tot drumul.

” Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Cozieni, județul Buzău
pentru perioada 2014-2020”
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Dupăceseepuizeazăşimomentulîntâlniriicelordouăsoacre,toatălumeaestepoftităl
a
masă.Semănâncăşisebeabine,darmaialesseglumeşteşiserâdemult.Însatesteobiceiulcafe
meilesămănâncedespărţitedebărbaţi,încamereseparatesaulamesedeosebite.Nu-lmai
păstreazăînsătoţi.Dupăaceastămasăinvitaţiimireseiseretragacasălaea,lăsândofamilie
reprezentantă.Ceilalţinuntaşirămânpelocşidanseazăpânăînzoricândsepunemasamare(c
ea
"dedar").Uniipleacăacasăpuţinsăseodihneascăşiseîntorcabialamasa"dedar",careestecea
mai importantă.

Darulestestrânsdelăutaricarefacglumemaimultsaumaipuţinreuşitepeseama
zgârcenieiunorinvitaţi.Fiecăruiacareadăruittânărafamiliecuceva,pemăsuraposibilităţilo
r(bani, cadouri, animale, porumb, grâu) i se cântă"Mulţi ani trăiască!"

Camînacelaşitimparelocomasă"dedar"şiîncasamiresei,prezidatădeorudăfoarte
apropiatăamirelui(unchi,deobicei).Darulesteadusapoitotlamiredeacestreprezentantşide
o
rudăamiresei.Nuniiprimescdinparteamireseifrumoasedarurişivaloroase.Dupămasadeda
r începedin nou jocul.Lăutarii
cântă:"Foaieverdesiminoc,/Iasculaţifeciorilajoc,/Şijucaţiohorăbună/Lasocripebătătur
ă./Iasculaţimeseni,sculaţi!/V-ajungedecândmâncaţi/Lingurilele-aţitocit/Bucatelele-
aţisfârşit./Ocumnăţicăfrumoasă/Săstrângădelamasă/Iarnoi,acum,împreună,/Săfacem
ohorăbună/Căaşas-apomenit/Decândlumeas-aurzit!"

Sepregăteşteapoiunaltmomentsolemn,despodobireamireseidestraielespecialeşi
îmbrăcareaeicuhainelepecarelepoartăotânărănevastă.Acestlucruîlfacenuna-
mareşicâteva
ajutoare.Înaintecamireasasăfiedespodobitădestraie,dimineaţamireasaaruncăbuchetulde
flori unui grup de fetecare auînsoţit-o la nuntă.

Fatacareprindebuchetul,sezicecăsevacăsătoricelmairepede.Acestgestsimbolizeaz
ă de fapt despărţirea fetei de feciorie şi trecerea ei înrândul femeilor.

Imediatdupăaceeaurmează"legatulmiresei",adicănaşaîidăjosvoaluldepecapşio
îmbracăcuhaineobişnuite.Mireasaaredejapregătitădintimporochie(cumpăratădemire),ia
r
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nunaadaugăobasma,oeşarfă,cercei,mărgele,fardurietc.Seaşeazăînmijloculcamereiunsc
aun pecaresepuneopernă,

” Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Cozieni, județul Buzău
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înfaţauneioglinzi.Deoparteşidealtasuntlumânăriledelanuntă.Toate
femeileşifeteleprezentesestrângînjurulmiresei,bărbaţiivăzându-
şidealelor.Lăutariicântăun cântectristcarefacepemultefemeisălăcrimeze,aducându-
şiamintedeacelaşi
evenimentdin
viaţalor.Pefeteleanimăcuriozitatea.Secântă:"Mireasă,dragămireasă,/Iamaiuită-
teprincasă/Şiveziunde-ioglinda/Că-
ţiianaşabeteala!/Puneţibusuioclagrindă/Şipelinaşlaoglindă/Punebusuioclaprag/Căţi-
ailuatceţi-afostdrag./Leagă-ţicapulfărăteamă/C-obasmasauc- onăframă/C-
onăframăsaubasma/Căplecidelamaică-ta,/Maică-tanutedădea,/Darte-
aidustusingurea”.

Dupăcenaşaaîmpodobitpemireasăcaviitoarenevastă,uneledinfeteleprezentese
împodobesc în faţa oglinzii cu voalul miresei casă vadă cum vor arăta şi ele când se
vor căsători. Se
faceapoiohorămareîncareseprindnumaifemeileşifetele.Cinevaseplimbăprinfaţalor
oferindu-
lepăhăruţecuţuicăîndulcităşibomboane.Lasfârşittoatepunpetavăcâţivabanicucare
mireasasă-ţi cumpere "găteli"şi farduri.

Toţi cei prezenţi îşiîndreaptă apoi atenţia sprenaşi.

Nunulesteîmbrăcatcucămaşăprimită(uneorişinuna),iaracesteiadinurmăisepune
sovanul(unmaterialderochie),suntridicaţipebraţeînsusşinulisedădrumulpânănupromit
cevadebăut.Seîndreaptăapoicutoţiisprecasanunilor,undeliseoferădemâncatşidebăut.
Nuniisuntduşiacasăîntr-
ohărmălaiedenedescris.Ceimaiapropiaţiîimânjescpefaţăcunegreală
saucucevaroşu,pepunpecappălăriisparte,îiîmbracăcuhainerupte,întoarsepedosşidemult
e ori îi duc cu roaba sau cuun cărucior tras demăgar.

După
aceeanuntaşiisedespart.invitaţiinunuluirămânlael,iarceilalţimerglamire şipeste tot se
serveşte vestita ciorbă depotroace.Apoi seîntorc toţi pela casele lor.

Marţi,rudelesocrului-mareseduclaelacasăsă-
ispelepepicioare,altprilejdeveselie,de mâncat şi de băut.
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Dupănuntă,tânăraperecheseducepelatoaterudelemaiapropiatecaredauîncin
stealor câte o masăşi de dau drept dar de casănouă câteo pasăre.

Laosăptămânădupănuntă,nuniimariscotpetineriicăsătoriţilabiserică,dupăca
reîi invită la masă.

” Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Cozieni, județul Buzău
pentru perioada 2014-2020”

Obiceiurilelaînmormântare

Însatoameniiţinfoartemultca,înaintedeasedespărţidecelelumeşti,dacămoarteanu
estefulgerătoaresauaccidentală,bolnaviisăseîmpărtăşeascăşi"săseierte"cuceicareaufost
supăraţi.În acest scop se cheamă preotul.

Îndatăcebolnavuls-
astinsdinviaţă,rudeleapropiateînceppregătiriledeînmormântare. Uniiseocupă
desicriu¬procurarea sauconfecţionarea lui,împodobirea cuceledetrebuinţă (pânză,
panglici,dantelăetc),alţiiseocupădecelenecesarepentrupomană(cea"deţărână"),iaralţii
pregătescmortul.Trei-patrupersoane deacelaşisexcudecedatulîlspală,apoiîlîmbracă
cuceeacearemaibun.Deobicei,bătrâniiautotceletrebuiepentru"mareatrecere"-
haine,pânză,ştergare, batiste etc -pregătite cumulttimp înainte.

Mai există încăobiceiul casă seîmbracemortul cu haineledela nuntă.
Sepuneapoiînsicriuopătură,uncearceafşiopernă.Subpernăsepundiferiteobie

cte:ac, aţă, pieptene,foarfece, cele folosite pentru a găti sicriul şi mortul,casă nu le mai
foloseascănimeni.
Seaşeazămortulînsicriu,iseleagăpicioarele,isepuneînmânăomonedă(pentruvamă)şio
lumânare.Sicriulseaşeazăpeunpostament(omasălungă,eventual),acoperităcuuncovorfru
mos,caresedădepomanădupăînmormântare.Câttimpstămortulîncasă-numaimultdetrei
zileisebateclopotul,într-
unmodspecial,dimineaţa,laprânzşiseara,iarnoaptea,prietenii,rudele şi vecinii vin la
priveghi.

Nuseobişnuieştecamortulsăfiebocitnoaptea.Ceicarevinstaudevorbă,glume
scşise poartădeparcănicin-arfiunmortîncasă.Cinevadintr-
aicaseiseîngrijeştedeceiveniţila priveghi, oferindu-le câtecevade mâncat şi de băut.

Ziua,mortulestecinstitaşacumsecuvine.Totsatulvinecuflorişiculumânări,fie
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care plângându-l aşa cum se pricepe.
Nuexistăbocetespeciale,nicibocitori.Înaintedeafiduslabiserică,vinepreotul

acasăşi
faceoslujbăspecială(îiciteşte"stâlpii"),slujbădupăcareseconsiderăcădecedatularuptultim
a legătură cucele lumeşti.Fiecare cap de familie primeşte câte un ştergarpecareşi-l
leagăla mână.

Apoimortulestescosdincasăde4-
6bărbaţi.Searegrijăsăfiescoscupicioareleînainte.
Sicriulestepurtatpeumeritottimpulsaunumaipânălapoartă,
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undeaşteaptăocăruţăsauun camion.

Mortulesteplimbatprinsat,făcândocolcâtmaimare,încercândsăfacăacestultimdru
m câtmailung.Labisericăisefaceoslujbălungăşiimpresionantă.

Totaiciiseţindiscursuri funebre, încare se scot înevidenţămeritelecelui
dispărut.

Lasfârşitulslujbeitoţiceiprezenţiţinsă-
şiiadelamortunultimrămasbun,trecândunşir indian pelângăsicriul descoperit şi sărutând
mânasau fruntea mortului ori, simplu, atingându-l uşor
cumâna.Unadinrudeledecedatuluiîmpartetuturorcovrigişilumânare,iar24depersoanede
acelaşi sex cu mortul primesc şi câte o batistă (pomineaţă)în colţul căreiase leagăun
bănuţ.

Totcortegiulseîndreaptăapoisprecimitir.Îndrumsprecimitir,înfaţămergdouărudec
u panereleîncareaucolivaşicovrigipecare-ivorîmpărţilagroapă.Groapaafostsăpatăde3-
4bărbaţidinfamiliesaudintreprieteni.Şiaiciseţineomicăslujbă,sepuneapoicapaculsicriulu
işi se bateîn cuie. Momentul este dintre cele mai impresionante.

Folosindbucăţimaridepânzăalbă,sicriulestecoborâtuşorîngroapă.Pânzarăm
âne groparilor.Dupăces-
acoborâtsicriul,toţiceiprezenţiaruncăpesteelcâteunpumndeţărână. Lumea
seîmprăştieapoi pe la morţii lor.

Ceicarepleacă,lapoartacimitiruluiiaudincolivă.majoritateacelorcareaufostl
a înmormântaresunt poftiţi şila pomană. E considerat o mareofensărefuzul de
aparticipa.

Dupăînmormântare,toatăfamiliapoartădoliu:3luni-6luni-
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unan,dupăvârstăşirangul celui decedat şi dupăgradul de rudenie cu mortul.
Timpde6săptămânicinevaestetocmitsăvinăsătămâiezemormântul.Altăpers

oanăîşi asumăobligaţiasăcareapă.Acestefete(femei)vorfirăsplătite,dându-li-
secâteocăldare(celecu cares-acărat apa)şicâteun batic sau orochie.

Mortuluiisefacmaimultepomeni-
de3zile,de9zile,3săptămâni,6săptămâni,3luni,6 luni şi la un an.

ÎnpostulPaşteluise"poartă"labiserică
6colivişiseîmpartcovrigi.Dacăomulamuritfără lumânare, seîmpart şi cutii de chibrituri.

Desufletul mortului (depomană)sedau hainelelui, o plapumă, o pernă, un pat
chiar.

” Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Cozieni, județul Buzău
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După7animortulestedeshumat,oaselestrânseîntr-
unsăculeţ,sefacedinnouoslujbă, apoi se stropesc oasele (săculeţul )cu ulei şi cu vin şise
îngroapă. Seface apoi o pomană(parastas).

Uneori,mortulestedeshumatcândmoarealtcinevadinfamilie,pentrua-
lîngropaînacelaşi loc.

Morţiisuntcinstiţiaşacumsecuvine.Femeileseduclacimitirîntoatezileledesăr
bătoare şi tămâiază mormântul, aprind lumânări, îngrijesc florile.

Dedouăoripean,laMoşişilaSâmbătamorţilor,totsatulîmpartedesufletulcelor
dispăruţi străchini (sau farfurii)cu mâncare şi cănicu vin.

Maiexistăcâtevaobiceiuriînlegăturăcuînmormântarea.Deexemplu:dacădec
edatuleste
tânăr(necăsătorit),înmormântareasefacecumuzică,iarfataesteîmbrăcatămireasă.Tinerilo
rlise duc cununiile(purtate deun băiat şi ofată)şi brazi împodobiţi cu covrigi
şilumânărele,amintind de obiceiul moarte-nuntă din unele vetre folcorice mai
tradiţionaliste.

Altobiceieste"punereaînfiare".dacăunuldinfraţii(sausurorile)mortuluiestenăscutî
n
aceeaşilunăcudecedatul,atuncisecautăîncăopersoanăşiînpreajmapatuluiceluibolnav,cei
doi(fratelevalidşistrăinul)suntlegaţicuunlanţ,suntîncuiaţişidescuiaţide3orideorudăaflat
ăîn
preajmă(cuajutorulunuilacăt),apoistrăinulesteîntrebatde3oridecătrefratelebolnavului."
Te faci frate cu mine?", iaracesta răspunde"Măfac... "
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Obiceiulsepracticădeoarecesecredecănefăcându-
l,fratelesănătosîlvaurmacurândpe cel dispărut.

Totpentruaferiderelepecineva,sepracticăacestlucruşilanuntăîntrefraţi(suror
i) lunatici.

Maitrebuiemenţionatcăînfaţacaseideundeamuritcinevasepuneopânzădedol
iupe
careseînscriudatanaşteriişiceaamorţii,avândlamijlococruce.Pânzarămâneacolounan
întreg. După un an, un membru al familiei aranjează cu cinevadin afara eisă furedoliu!

” Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Cozieni, județul Buzău
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Superstiții.Descântece

Apăruteînperioadacopilărieiumanităţii,descânteceleauconstituitomodalita
teprincare
oameniiîncercausăcombatăanumitefenomene,alecărorcauzenulecunoşteau,şinuşilepute
au
explica.Sefăceaudescântececontrabolilor,pentrudragoste,pentrusporireaproducţieilaani
male,darşi pentru despărţireaunor tineri, pentru luareamânei vacilor.

Descântecelesespuneauînsoţitedeanumitepracticimagice,folosindu-
seanumiteplantecu
forţăterapeuticărealăsaupresupuseaaveaputeredevindecare.Sefoloseaapaneînceputăînc
are
sestingeaucărbuniaprinşi.Eraupracticatedefemeiînvârstă,fiindpreferatecelecareaunăscu
t gemeni.

Descântecededeochi.Cândcinevaaredureridecapcuvărsăturisecredecăested
eocheat şitrebuiesăisedescântededeochi.Sepuneapăneînceputăîntr-
ocană,lagurasobei.Sestingîn
apănouăcărbuniaprinşişicuuncuţitseumblăprinea,întimpcesezicedetreiori"Tatălnostru".
Semaiziceşiastfel:“Peniţăalbă,/Codiţaalbă,/Deochiulseacă,/Piatracrapă,/Fugideochi/
Dintreochi/Dela.../Dinzgârciulnasului/Dinfaţaobrazului,/Dincreieriicapului/Cuceasră
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u,/Culingătură,/Cuînţepătură./Dacăofideocheatdefatămare,/Săchicecosiţele,/Dacăofid
ecopil,/Ochiisă-iplesnească,/Dacăofidefemeie,/Să-iplesneascăţâţele,/Să-
isecelaptele,/Să-imoarăprunculdefoame!/Dacăofideflăcăusă-iplesneascăcalulsubel."

Sau într-o altă variantă:

"Ieşideochidintreochi,/Dinfaţaorbzului,/Dinsfârculnasului,/Dinbăierileinimii/Şidintoat
eîncheieturile/Şitedu,/Undecâiniinulatră,/Undepopănutoacă,/Undecocoşnucântă
/Căpevoivăaşteaptă/Cumesele-
ntinse,/Cufăcliiaprinse/Şisărămâie.../Curat,luminat/Caargintulcelcurat,/CaMaicaDom
nuluidinCer/Aşacuml-alăsat."

Bolnavulgustăapoidetreioridinapăşiseudăpelafrunteşipelatâmple.Apacarea
rămassearuncă la o floaresau un copac. Dacă bolnavul cascăeste un semn căafost
deocheat.

” Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Cozieni, județul Buzău
pentru perioada 2014-2020”

Descântecedesperiat,defrică:Dacăcinevaestesperiatiseziceundescânteccare
să-i scoatădinsufletteama:"Aplecat.../Lunidedimineaţă/Pecalepecărare/Se-
ntâlniîncale/Cuospaimămare/Cuochiizgâiţi/Cunouăcăciuliîncap/Cunouăcojoace-
mbrăcat/Cunouăochinciîncălţat/Şi................cândîlvedea/Frica-nspeteşi-ncaps-
aşeza,/Ochiiîiîmpăienjenea/Elîncepeaţipa/ŞiMaicaPrecistal-
auzea:/"Lasă..........numaiţipa!/Întoarce-te-ndărăt/Şidu-
telaZambila(ceacarecunoşteadescântecul)/Să-
iizgonească,/Cumăturasămăture,/Pemares-
oarunce/Şi...........sărămână/Curatşiluminat/CaMaicaPrecistaCarel-alăsat".

Maiexistăşialtevariante:"Potoleşte-
tefricăgroasă,nălucităspaimă,/Dininimalui(numeleceluicăruiaisedescântă)/Căelplâng
ea/Sevăita/Nimeninu-iauzea/Searădeargintfăcea/Josla.............sedădea/Şi-
lîntreba/Deceplângi............./Deceplângi/Numaitevăita/Căeudemânadreaptăte-
oilua/Toateboalelerele/Toatăspaima,toatănălucirea,/Învârfulcuţituluileluam/ÎnMarea
Neagrălearuncam/Şitelăsamcuratşiluminat/Caargintulcercurat/CaMaicaDomnuluicet
e-afăcut/Caziua-ncarete-ainăscut".

Mai apoi descântecul se spune că-şi face efectul aproapeimediat.
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Descântecdebubedulci:"M-
amsculatlunidimineaţă/Penespălate,penemâncate,/Amtăiatunbuhaigras/Toatebubelele
-amchemat,/Numaibubeledulci/Nule-amchemat./Şidenecazcănule-
amchemat/Înbaligădecals-aubăgat/Laguracuptoruluis-auuscat".

Descântec pentru dureri.

Atuncicândcinevaaveafeldefeldedureri,deşale,depicioareşideoricealtceva,
bătrânii satuluispuneauundescânteccaresăalungedurerile:"Du-
tedouă,Vinonouă!/Cenute-a-ntâlnit,săte-ntâlnească,/Cenute-
agăsit,sătegăsească./Şisărămâicurat,luminat,/Caunţurloidecaluscat".

ÎnajunulBobotezei,cândumblăpreotulcubotezul,fetelemarişichiarflăcăiipri
mesc busuioc dela acesta pe care-l pun noapteasub pernă, în credinţacăîşi vorvisa
alesul sau aleasa.

” Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Cozieni, județul Buzău
pentru perioada 2014-2020”

TotînajunulBobotezei,majoritateafetelormarinumănâncăpânăseara,adicăaj
unează,în credinţa că vor aveanoroc în căsătorie.

Primăvaracândseaudeprimultunet,sedăcuunbansaupiatrăînfruntepentrucat
otanul să nu ufere dedureri de cap.

Se mai crede cădacă ai văzut un miel alb îţi va mergebine totanul.

Se ţin de sărbători şi celetrei marţi şi joi după Paşte, crezând că-i rău de
trăsnet şi grindină. Este bine săvezi barza zburând întâi primăvara, căci va fi semn
bun.

În duminicaFloriilorse încing cu salciede la biserică, spre afi
feritededureri demijloc.
Cândcopiilormicilecaddinţiisespunecăestebinecadintelecăzutsăfiearuncatpeste
casăspunându-se:"Iacioarăreaundintedeosşidă-
miunuldeoţelsămănâncpâineuscatăcuel", în credinţa că îi vorcreşte toţi dinţii foarte
rezistenţi.

Spânzurând o găină moartă de boală într-un parsau salcâm se crede că piere
boala.
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Semaicredecădacăsedoarmepeocăraresauunrăzor,tevorgăsiieleleşitevei
îmbolnăvi fărăa avealeac.

Uniioamenimaicredcăatuncicândîşiieseîncaleunpreotlevamergerăuşicasăn
use
întâmpleaşasăseîndoaieimediatobatistă.Deasemeneaîşimergerăucândîşitaiecaleauniep
ure
sauopersoanăcugăleatagoală.Dimpotrivă,îşimergebinecândîntâlneştiuncoşar(homar)sa
upe cinevacugăleata plină.

Cândcântăcucuveauasaugăinacotcodăceştesauurlăcâinele,sezicecă-
isemnrăuşică cinevadin casăvamuri.

Când cântă cocoşul în faţa casei îşi vin musafiri.

Întotdeaunala 1 martie femeile şi fetelepoartăînpiept Mărţişor.

Înaintedeintrareaînpostulcelmare,finiiseduclanaşiundesepetrecemulttimp
din
noapte,urândcasfântulpostsălefiedefolos.Seducpentrulăsatuldesecşifecioriilapărinţi,sa
u rudelemaitinerelaunelerudemaiînvârstă.

” Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Cozieni, județul Buzău
pentru perioada 2014-2020”

Cuaceastăocazie,finiiişicopiii,rudelemaitinere aduc cuei un plocon
(cozonac, colacsau o pasăre) împreună cu şervete cusute frumos.

Dacăporculumblăcupaiulîngurăvremeavafifoarterea.Semaizicecădupăsacr
ificare, dacăporcul a avut splinamai lungăşi mai lată spre partea finală, iarna va
figreaspre sfârşit.

CAPITOLUL V- PERCEPȚIA POPULAȚIEI ASUPRA
COMUNEI COZIENI

Înperioadaaugust- septembrie
2014,SCKRISTALCONSTRUCTSRLarealizatun
studiuprivindidentificareaproblemelormajoredincomunaCozienişi
formulareaviziuniide dezvoltarelocală -componentăaproiectului privind
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elaborareaStrategieide dezvoltarelocală.
Studiul s-a concentrat pe două aspecte:

 opinia locuitorilor din comuna Cozieni;
 opinia angajaţilor din Primărie.

ChestionareleelaboratedecătreSCKRISTALCONSTRUCTSRLauavutcas
cop
identificareacaracteristicilorcelordouăgrupuriţintăvizate(dinpunctdevederealvârstei,
pregătiriiprofesionale,activităţiiprofesionale).Deasemeneaestevizatşimodulîncareaceşt
iavăd
anumiteelementeceţindeactivitateaautorităţiilocale,câtşicalitateaserviciiloroferitedeace
asta, problemelecele maigrave din localitate, percepţiadesprepropria
comuna,nemulţumiri.

Scopulafostelaborareauneianalizebazatepepercepţiainternăalocuitorilorşi
identificareaunorsoluţiicepotasiguraelaborareastrategieidedezvoltarelocală.Implicarea
activă
acetăţenilorşiatuturorcelorlalţifactoriinteresaţipoateasiguraomaibunăimplementarea
proiectelor în perioada2014-2020.

” Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Cozieni, județul Buzău
pentru perioada 2014-2020”

V.1.Grupulţintă

Pentruaidentificaproblemelelocalităţiiperceputelanivelullocuitorilorcomu
neiCozienis-a
făcutoanaliză,avândcagrupţintă78derespondenţi.Caracteristicileacestorasuntprezentate
pe scurtîn următoarele analize:
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” Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Cozieni, județul Buzău
pentru perioada 2014-2020”

Principaleleaspectepecares-
apusaccentulsiponderealorînpreocupărilelocuitorilorpot
fiobservateînpaginileurmătoaresubformaunorpie-charturi.Înprimafazăosăanalizăm
problemelecare au fost considerategrave.

Primaîntrebareavizatimpresiageneralăalocuitorilorînceeacepriveştecomun
aîncare trǎiescşi aşteptările pe care aceştia le au de la comuna în care trǎiesc.

UnprocentidenticdepopulaţiearăspunscăestemulţumitădeactivitateadinPrimărieş
i
implicitdeangajaţiiacesteia.Aşteptărilemajoritarealepopulaţieiprivindactivitateaautorit
ăţii
localesuntdeseriozitate,creareadelocuridemunca,comunicarecucetăţenii,transformarea
comuneiCozieniîntr-ocomunăpentrutineri,dezvoltareaechipeidefotballocale,ordine,
amabilitate,subvenţiipentrutineriîntreprinzători,accesulpersoanelorcuhandicapînlocuril
e
publiceşiînmijloaceledetransport,promovarealocalităţiiprineducaţieşispectacole,cursur
ide formareprofesională, investitori.
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” Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Cozieni, județul Buzău
pentru perioada 2014-2020”

Lanivellocalinformareapopulaţieiprivindactivitateaprimaruluişiaautorităţiilocale
cu totsistemuleisefaceprindiversecăi,fiemass-
mediafieprinsocializarealanivelpersonalîntre
membriicomunitǎţii.Grilademaijosnearatăpondereasurselordeinformare
lanivelullocuitorilor comunei Cozieni:
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” Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Cozieni, județul Buzău
pentru perioada 2014-2020”

Scopulchestionarului,pelângăatributulsăuinformativ,estedeadepistaprincipalele
problemeşiinterese alelocuitorilor,problemecevorfianalizate înelaborarea
prezenteiStrategiide Dezvoltare Locală.

Peprimullocînlistaproblemeloridentificateseaflănumărulmarealpersoanelo
rsărace,
99%dintrerespondenţiidentificândaceastăproblemălanivellocal.Peunfondinternaţional
marcatdecrizaeconomicăîndelungată,atâtagenţiieconomicilocalicâtşipopulaţiacomunei
a
resimţitpierderileeconomice.Lipsalocurilordemuncăestecauzatăşideoslabădezvoltarea
industriei la nivel local şi de lipsa unei economii sustenabile.

Peacelaşiniveldegravitateseaflǎşilipsalocurilordemuncă,95%dintrerespon
denţi ridicând această problemă, cele două elemente fiind strânscorelate.

Făcând un calcul observăm ca atât drumurilecât şicuraţenialocalităţii
suntprobleme notate cu 38%, respectiv 31% ca fiind destul degrave.

Înceea ce priveşte drumurile, procentele menţionate vizează raportul
dintre lungimea reţelei de drumuri modernizate (prin modernizareînţelegăndu-secel
puţin stadiul de asfaltare)şi lungimea totală areţelei de drumuri de la nivelul comunei
Cozieni.
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” Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Cozieni, județul Buzău
pentru perioada 2014-2020”

ÎntrebaţidacăîncomunaCozieniexistenţacâinilorcomunitarireprezintăoprob
lemă, majoritatealocuitorilor comuneiau punctat-o în proporţie de86% cafiindpuţin
gravă.

Întrebaţi de stareacabinetelor medicale şi a serviciilor medicale,16% dintre
respondenţi ca aceasta este o problemăgravă.
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” Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Cozieni, județul Buzău
pentru perioada 2014-2020”

Înceea ce priveşte sistemul educaţional, 25% dintre locuitori consideră
această problemăcel puţin gravă, 12%din populaţie nevrând să răspundă la această
întrebare.

PrintreproblemeleidentificateîncomunaCozienisenumărăalimentareacuap
ă/canalizarea,
respectivlipsaalimentăriicugaze,seobservăcăîncomunaPadina,36%,respectiv27%din
populaţie considerândcăaceasta este o problemă destul de gravă.
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” Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Cozieni, județul Buzău
pentru perioada 2014-2020”

Tot în aceastăcategorie este inclusşi transportul în comun.
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” Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Cozieni, județul Buzău
pentru perioada 2014-2020”

Unaltaspectceţinedeautoritateapublicălocală,gestionatebine,suntiluminatu
lpublicşi
siguranţastrăzii.68%,respectiv24%dinpersoanelechestionateconsiderăcăacesteanusunt
problemegrave în comuna Cozieni.

Înceeacepriveştelocuriledejoacăpentrucopiirespectivelocuriledepetrecereatimpul
ui
liber,locuitoriicomuneiCozienisuntmulţumiţiînprocentde21%,doar34%respectiv44%
considerândcăaceste două probleme suntgrave.
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” Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Cozieni, județul Buzău
pentru perioada 2014-2020”

Chestionarulaplicatlocuitoriloraavutca scopşianalizasocială
alocuitorilor,dinpunctde vederealniveluluidetraişialposibilitǎţilorfinanciare.Analizas-
abazatperăspunsurilaoserie
deîntrebăricevizeazăviaţapersonalăşicadrulfamilialşigraduldemulţumirepecareacesteal
e oferălocuitorilorcomunei Cozieni. Astfel:

 81% dintrerespondenţi sunt mulţumiţi de viaţa lorîn general;
 76% dintrerespondenţi sunt mulţumiţi de ocupaţia lor;
 81% dintrerespondenţi sunt mulţumiţi de locuinţa în carestau;
 81% dintrerespondenţi suntmulţumiţi de familialor;



129

 66% dintrerespondenţi sunt mulţumiţi de bunurile pecarele posedăîngospodărie;
 66% dintrerespondenţi sunt mulţumiţi de alimentaţia pecareşi-o pot asigura;

 74% dintrerespondenţi sunt mulţumiţi de vecinii pe care îi au.

III.2.PercepţiaangajaţilorPrimărieiasupra comuneiCozieni.
Grupulţintă

Chestionarulafostaplicatpentru21deangajaţidincadrulPrimărieiCozieni,fun
cţionari publici şi personal contractual, grup cu următoarele caracteristici majore:

” Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Cozieni, județul Buzău
pentru perioada 2014-2020”

Distribuțiapesexeagrupuluiinvestigatesteunafireascăpentruinstituţiilepublicedin
România, undeponderea femeiloreste îngeneralmai maredecât a bǎrbaţilor.

ÎnceeacepriveştevârstaangajaţilordinPrimărie,observămunechilibruîntreca
tegoriile devârstă30-50deanişi50-
60deani.Oaltăconcluzieestecănuexistăpersonaltânărangajat.
Acestapoatefiunlucrupozitiv,analizândprinprismaexperienţeipecareopersoanăadultăo
poatefurnizauneiinstituţiipubliceşiacunoştinţelordobândite,daresteocategoriecuoostilit
ate medie faţă de procesele de schimbare.

Lipsatinerilorpoatefiourmareafaptuluicămajoritateacelorcareîţifinalizează
studiile
superioarepleacădinlocalitate.AcestaesteunefectalproximităţiicomuneiCozienideoraşe
mari precumBuzău, Brașov.
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” Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Cozieni, județul Buzău
pentru perioada 2014-2020”

ScopuluneianalizecomparativearăspunsurilorangajaţilordinPrimărieşialoc
uitorilor comunei Cozieni(cumulatǎ cufaptul cǎ angajaţii din Primǎriesunt şi locuitori
ai comunei)este dea
evidenţiadiferenţeledeperspectivăalecelordouăcategoriiasupraaceluiaşisubiect.În
următoarelepie-
charturivomevidenţiaaşadarproblemelepecareangajaţiiautoritǎţiilocalele percepca
fiind cele mai stringente.

Înplus,rezultateleobţinutepotfişiunajutorconsiderabilînîmbunătăţireacalită
ţii aparatului Primăriei.Axele prioritare POSDRUşiPODCA pot fi un sprijinîn această
privinţă prin
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axeleprioritarepropusepentrudezvoltareacapacităţiişicompetitivităţiiautorităţilorpublic
eprin cursuri de formare, programe dedezvoltaretehnologică etc.

” Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Cozieni, județul Buzău
pentru perioada 2014-2020”

Lafelcaşiîncazulanalizeiprecedente,locuriledemuncăsuntperceputecaomare
problemăîncomună.Înceeacepriveştepersoanelesăraceînsă,numai54%dintreangajaţii
Primăriei consideră că aceasta este o problemăgravă.

Urmǎtoareleproblemeidentificate,caşimaidevremesuntdrumurile,curăţenialocali
tăţii,
problemacâinilorvagabonzişiproblemalocuinţelor.Printreproblemelemaipuţingravese
numărăaceleaşi, procentele diferindcu aproximativ +5 sau-5 procente
înmajoritateacazurilor.

Ostrategiededezvoltaredurabilăpresupuneşicreareadeparteneriate,pentruomaibu
nă
gestionarearesurselor(fieeleumane,financiaresautimp)darşipentruasigurareasustenabili
tăţii
proiectelorşiiniţiativeloriniţiatoruluişiafactorilorinteresaţi.Întrebaţidemodulîncarepriv
esc
graduldedezvoltarealparteneriatuluipublicprivatîncomunaCozieni,angajaţiidinPrimărie
au răspuns:
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Laîntrebarea“dacăaţiaveaposibilitateasăîncepeţionouăactivitate,aţialegesă
lucraţi
totîndomeniuladministraţieipublice?”54%aurăspunscăda,ceeacedovedeşteoataşarefaţă
de locul de muncăşi faţă de activitateape care o desfăşoară.

” Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Cozieni, județul Buzău
pentru perioada 2014-2020”
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ViziuneaangajaţilordinPrimărieasupracomuneiCozieniesteînsprijinuldezv
oltării durabiledinpunctdevederesocial,printr-
omaibunăvalorificarearesurselorlocale,atragerea
investitorilorşiainvestiţiilor.Percepţialoresteunindicatorimportantdeoareceangajaţiipri
vesc lucruriledininteriorşipotfurnizainformaţiiprivitorlamodulîncareactivitateapoatefi
îmbunătaţită.

Oîntrebarerelevantăînceeacepriveşteproiecteleurmǎtoareeste“cepǎrereaveţ
idespre
cotaîncareaufostelaborateproiectedinfonduriextrabugetare?”.65%dintreangajaţiconside
ră caproporţiaacestoraşiatragereaacestortipuridefonduriafostcelpuţininsuficientǎînanii
anteriori.GraduldeabsorbţiealfonduriloreuropenedecătrePrimăriaComuneiCozienipoat
efi
măritşiprincursurispecializateaplicateangajaţilorPrimăriei,avândînvederecădoaromicǎ
partedintreei au beneficiat de astfel de cursuri înultima perioada.

Investiţiaînresurse umanepoategenera
atâtresursefinanciarecâtşiodezvoltare socială,o
maibunăincluziunesocialăacategoriilordefavorizate,unprogresalcomunei,asigurândastf
el premisele unei dezvoltăridurabile.

” Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Cozieni, județul Buzău
pentru perioada 2014-2020”
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StrategiadeDezvoltareLocalătrebuiesăţinăcontdeintereselecomunităţii,aşacumau
reieşiteledinstudiiledejaexistentelanivelulcomuneicâtşidinchestionareleaplicatedeSC
KRISTALCONSTRUCT SRL.

Deaceeaafostnecesarăoidentificareaproblemelorprincipaledincomuna,aşac
umsunt
eleperceputelanivelulangajaţilordinPrimărieşilanivelullocuitorilorcomunei.Scopulafost
identificareapriorităţilorde dezvoltarealecomunei pentru perioada 2014-2020.
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” Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Cozieni, județul Buzău

pentru perioada 2014-2020”

” Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Cozieni, județul Buzău
pentru perioada 2014-2020”

CAPITOLUL IV
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ANALIZA SWOT

Analiza SWOT a fost creată inițial ca instrument de formulare a
strategiilor întreprinderilor. Acest instrument face posibilă analizarea rapidă a punctelor
strategice cheie, cât și identificarea alternativelor strategice. SWOT. Este aplicată în
momentul de față în cadrul analizei teritoriului și este utilizată ca instrument pentru
facilitarea planificării participative în cadrul administrației publice.

Analiza SWOT se bazează pe un cadru codificat, care obligă
persoanele implicate în procesul de planificare să urmărească etape precise, începând  de
la analiză până la strategii, trecând printr-o evaluare completă a implicațiilor/
consecințelor fiecărei alegeri efectuate.

Pe scurt, analiza SWOT reprezintă un cadru complet și consistent pe
care persoanele implicate în planificare îl pot utiliza pentru a efectua alegeri mai realiste.
Această metodă de lucru oferă ajutor pentru a face distincția între probleme, soluții și
strategii.

Tehnica SWOT de discuție/analiză și cercetare se bazează pe tehnica
”brainstorming”, care s-ar traduce printr-o discuție între persoanele implicate în
activitatea de planificare. Este evident faptul că, înainte de ”brainstorming” este
necesară prezentarea unei descrieri a cadrului general a situației existente pentru a exista
o”bază comună” de lucru în cadrul discuțiilor pentru toți participanții.

Această etapă preliminară reprezintă un element fundamental din
moment ce, de cele mai multe ori, persoanele de la nivel local dispun de o informare
asimetrică și au viziuni diferite asupra temelor de dezvoltare.

Din punct de vedere teoretic, analiza SWOT este orientată spre o
omogenizare a preferințelor persoanelor implicate.

” Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Cozieni, județul Buzău
pentru perioada 2014-2020”
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Cel mai puternic mesaj transmis de analiza SWOT este acela că, indiferent de acțiunile
stabilite, procesul decizional ar trebui să includă următoarele elemente: construiește pe
Punctele Tari, elimină Punctele Slabe, exploatează oportunitățile, îndepărtează
Amenințările.

ObiectivulanalizeiSWOTesteaceladearecomandastrategiilecareasigurăceamaibu
nă
aliniereîntremediulexternşimediulintern.Prinalegereastrategieicorecteauneiorganizaţii,
se poateinfluenţaimpactulacestorforţeînavantajulorganizaţiei.
Întrebăricheiecarepotîndruma analiza strategic:

” Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Cozieni, județul Buzău
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pentru perioada 2014-2020”

VI.1. AȘEZAREA GEOGRAFICĂ ȘI CADRUL NATURAL

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

- situarea în zona colinară a județului Buzău, în
punctul de întâlnire a dealului cu muntele
favorizează cultivarea polmilor fructiferi și
creșterea animalelor, activități cu tradiție în
comună

- rețelele de electricitate, telefonie fixă și cablu TV
acoperă întreg teritoriul comunei

- resurse naturale bogate ( sare, petrol, balastru,
nisip), solul fertil și multitudinea pășunilor și
fânețelor propice creșterii animalelor

- clima temperat continentală bine definită

- așezarea în apropierea obiectivelor turistice
reprezentative ale județului: Vulcanii Noroioși,
Muzeul Chihlimbarului, Chiliile rupestre

- suprafețe întinse cu păduri forestiere(1558 ha)

- cadru natural pitoresc cu mult spațiu verde
favorabil drumețiilor și petrecerii timpului liber

- calitatea aerului este foarte bună în lipsa
poluatorilor

- distanța relativ mare față de principalele orașe (
Buzău – 45 km, Pătârlagele – 40 km)

- o parte din satele componente sunt așezate la
distanță mare față de centrul comunei rezultând o
mai dificilă comunicare atît între ele cât și cu
autoritățile și ins tituțiile publice ( primărie, școli,
biserici)

- aspectul estetic al localității lasă de dorit

-suprafețe de teren degradate datorită alunecărilor
de teren

” Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Cozieni, județul Buzău
pentru perioada 2014-2020”
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OPORTUNITĂȚI

 implementarea programelor Uniunii Europene și ale autorităților centrale și județene cu privire la
dezvoltarea localității

 amenajarea albiilor pârâurilor și ecologizarea lor
 utilizarea forței de muncă locale pentru activități de amenajare și ecologizare
 înfrumusețarea spațiilor publice
 implementarea programelor de împăduriri și de amenajări forestiere pentru terenurile degradate

AMENINȚĂRI

 eroziunea solurilor și degradarea terenurilor
 mărirea suprafețelor de teren amenințate de riscuri naturale ( inundații și alunecări de teren)
 poluarea apelor curgătoare cu deșeuri menajere

” Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Cozieni, județul Buzău
pentru perioada 2014-2020”
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VI.2.POPULAȚIA ȘI RESURSELE UMANE

” Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Cozieni, județul Buzău
pentru perioada 2014-2020”
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OPORTUNITĂȚI

 implementarea programelor Uniunii Europene cu privire la reconversia profesională
 utilizarea forței de muncă locală neocupată la derularea proiectelor de îmbunătățiri funciare, de

amenajare a teritoriului, de ecologizare a albiilor pârâurilor, de reabilitare și modernizare a
infrastructurii

 revigorarea activităților desfășurate în căminele culturale, conservarea tradițiilor și meșteșugurilor
locale

 implicarea agenților economici în activitățile comunității și în sprijinirea dezvoltării edilitare,
culturale și sociale a comunei

 facilitarea unei mai bune comunicări între cetățeni și autorități în vederea găsirii soluțiilor la
problemele de interes local

 buna informare a cetățenilor cu privire la integrarea României în Uniunea Europeană
 desfășurarea de manifestări culturale și sociale
 realizarea unui portofoliu de proiecte în conformitate cu nevoile comunității

AMENINȚĂRI

 migrarea tinerilor spre zone mai dezvoltate economic în căutarea uni loc de muncă, în specil în
orașe

 creșterea ratei șomajului în rândul tinerilor
 lipsa locurilor de mundă duce la apariția muncii ”la negru”
 slaba informare cu privire la problematica integrării în UE duce la reacții nejustificate și temeri ale

cetățenilor în ceea ce privește creșterea și sacrificarea animalelor și păsărilor, fabricarea alcoolului
etc.

 fenomenul globalizării duce la pierderea identității comunei

” Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Cozieni, județul Buzău
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VI.3.INFRASTRUCTURA

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

- existența căilor rutiere de acces: DN 10, DJ 203 L

- existența rețelei de telecomunicații: telefonie fixă,
cablu, TV

- întreaga localitate este electrificată

- principalele drumuri comunale beneficiază de
iluminat public

- infrastructura din sănătate și cea culturală sunt
oarecum bine reprezentate (dispensar, farmacie,
cămine culturale, bibliotecă)

- vor continua lucrările de construcție a sistemului
de alimentare cu apă

- starea tehnică necorespunzătoare a rețelei rutiere

- nu există rețea de canalizare și de alimentare cu
gaze naturale

- acces limitat la servicii, existând doar o sucursală
CEC și două oficii poștale

- nu există dotarea tehnică necesară receptării
semnalului pentru telefonia mobilă

- accesul la rețeaua de internet este posibil doar la
două școli și la primărie

- dotarea cu mobilier și material didactic a școlilor
și grădinițelor lasă de dorit

- resurse financiare insuficiente ale bugetului local
necesare rezolvării problemelor de infrastructură, în
ecst fel finanțarea poate veni exclusiv din fonduri
europene

OPORTUNITĂȚI

 implementarea programelor Uniunii Europene pentru sprijinirea dezvoltării infrastructurii în
mediul rural (Leader, fonduri structurale și fond de coeziune)

 implementarea programelor autorităților centrale de sprijinire a inițiativelor locale
 modernizarea infrastructurii rutiere prin implementarea programelor aferente acestui domeniu
 valorificarea resurselor naturale și în special a materialelor de construcții pentru reabilitarea

infrastructurii
 extinderea rețelei de alimentare cu apă potabilă
 construirea rețelei de canalizare și a rețelei de alimentare cu gaze naturale
 atragerea investitorilor și a investițiilor pentru dezvoltarea comunei
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” Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Cozieni, județul Buzău
pentru perioada 2014-2020”

AMENINȚĂRI

 programele europene orientate spre zone compacte și considerate prioritare
 posibilitatea pierderii finanțării din fonduri europene în cazul în care proiectele nu sunt viabile
 pierderea încrederii cetățenilor în organele administrației publice

VI.4.ECONOMIA ȘI DEZVOLTAREA LOCALĂ

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

- tradiții locale străvechi în creșterea anima lelor și
cultivarea pomilor fructiferi

- forță de muncă cu pregătire în domeniul agricol

- forță de muncă neocupată în număr mare

- existența unor agenți economici în diverse
domenii de activitate: comerț, creșterea animalelor,
pomicultură

- potențial forestier mare în vederea exploatării
lemnului

- suprafețe întinse de pășuni și fânețe

- predomină gospodăriile de subzistență, cu terenuri
fragmentate și cu mijloace rudimentare de producție

- lipsa unui sistem de valorificare a produselor
locale

- domeniul industriei este cvasiinexistent

- lipsa unei educații manageriale și a surselor de
informare în domeniul gestionării afacerilor

- reticența investitorilor în acest domeniu

- lipsa subvențiilor consistente din partea statului
pentru producția agricolă

- productivitate scăzută a terenurilor agricole
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OPORTUNITĂȚI

 utilizarea programelor de finanțare externe și interne în vederea dezvoltării sectoarelor cu
tradiție ale economiei în localitate

 inițierea colaborărilor cu organizații neguvernamentale care au posibilitatea și capacitatea de a
atrage fonduri

 dezvoltarea relațiilor de parteneriat economic și administrativ cu autorități și instituții similare
sau de altă natură din țară sau din străinătate

 atragerea investitorilor în localitate pentru a valorifica potențialul economic al acesteia
 înființarea unor ferme sau microferme specializate
 înființarea unor unități de valorificare a produselor locale
 înființarea unităților de exploatare primară a lemnului
 înființarea centrelor de exploatare a materialelor de construcții
 deschiderea centrelor de industrializare a fructelor și de prelucrare a produselor animale
 deschiderea unor unități de comercializare a bunurilor de larg consum
 înființare puncte de colectare fructe de pădure

AMENINȚĂRI

 decalaj economic mare față de alte zone
 migrarea forței de muncă
 distanța relativ mare față de principalele orașe ca și lipsa unor utilități fac ca potențialii investitori

să aibe rezerve în a investi în localitate
 creșterea ponderii gospodăriilor de subzistență a dus la o ruralizare excesivă
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VI.5.TURISMUL

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

- așezarea geografică este favorabilă dezvoltării în
special a agroturismului

- mare potențial turistic și peisagistic prin
apropierea de zona montană

- apropierea de obiective turistice reprezentative ale
județului: Vulcanii Noroioși, Chiliile rupestre,
Muzeul Chihlimbarului

- serbarea câmpenească anuală cu tradiție de
”Sf.Maria” – 15 august

- prezența a două obiective turistice pe raza
comunei și anume: bisericile de la Pietraru și
Mărculești datând din secolul XVII-XVIII

- resurse financiare insuficiente la bugetul local
pentru promovarea din punct de vedere turistic a
localității

- lipsa infrastructurii necesare dezvoltării
activităților turistice: moteluri, pensiuni, trasee
marcate spre obiective reprezentative etc.

- localitatea nu este inclusă în nici un fel de traseu
turistic

- nu există forță de muncă specializată în acest
domeniu

OPORTUNITĂȚI

 promovarea localității și includerea ei într-un circuit turistic
 amplasarea de indicatoare pentru obiectivele aflate pe raza comunei
 atragerea investițiilor în vederea dezvoltării infrastructurii din acest domeniu
 valorificarea potențialului natural și peisagistic existent
 inființarea unui punct de informare turistică
 încurajarea construirii unei pensiuni agroturistice în comuna Cozieni
 amenajare spații de joacă pentru copii
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AMENINȚĂRI

 orientarea investitorilor spre zonele mai bine promovate și cu mai multe obiective turistice
 reducerea unor facilități
 lipsa dotărilor edilitare
 deversarea deșeurilor menajere în albiile apelor curgătoare

VI.6.MEDIUL ÎNCONJURĂTOR

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

- calitatea aerului este foarte bună datorită su-
prafețelor mari de pădure

- s-a reușit rezolvarea problemei depozitării
deșeurilor menajere

- persoanele angajate conf.Legii nr.76/2002 ca și
beneficiarii legii nr.416/2001 ce prestează muncă în
folosul comunității s-au ocupat printre altele și de
lucrări de ecologizare și de înfrumusețare a
spațiilor publice contribuind la îmbunătățirea
aspectului estetic al comunei

- lipsa marilor poluatori

- mari suprafețe de teren sunt acoperite cu păduri

- degradarea terenurilor datorită calamităților
naturale (inundații, alunecări de teren)

- albiile apelor curgătoare nu sunt în totalitate
amenajate

- educația ecologică în rândul localnicilor este încă
superficială

- nu există rețea de canalizare
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OPORTUNITĂȚI

 accesarea programelor Uniunii Europene precum și a celor guvernamentale cu privire la
îmbunătățirea condițiilor de mediu din comună

 amenajarea spațiilor de agrement
 implementarea proiectelor de înfrumusețare a satelor componente ale comunei ca și implicarea

cetățenilor în îmbunătățirea și menținerea aspectului estetic al comunei
 colaborarea cu alte instituții și organisme în vederea accesării programelor pentru mediu
 educația ecologică

AMENINȚĂRI

 degradarea unor mari suprafețe de teren datorită alternării ploilor scurte și abundente cu perioade
mari de secetă

 calamități naturale apărute datorită schimbărilor climatice
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” Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Cozieni, județul Buzău
pentru perioada 2014-2020”

Viaţaeconomicăacomuneitrebuierevigoratăşisusţinutăpetoatedomeniilesale:
agricultură,zootehnie,industrie,comerţ,serviciişinuînultimulrândprintr-
unprogrespe
piaţamuncii.Primamăsurăcarepoatefiluatădeautorităţilelocaleesteintroducerea
unor programe de formareprofesională. Oa douamăsură estecreareadenoi
locuri de muncă.

Infrastructuratrebuieîmbunătăţităpermanent,deaceeaoprioritizareainvestiţiil
oreste necesarăpentru aasiguraraportul valoare investiţie/efect economic-
financiar produs.

Creştereaatractivităţiidinpunctdevederecultural,turistic,socialestenecesarăat
âtpentru
asigurareaunuiconfortsocialalpropriilorlocuitori,darşipentrudezvoltareaulteri
oarăa comunei.

Viziuneadedezvoltare

Pânăînanul2020comunaCozienivafiunmodelaldezvoltăriidurabile,asumându
-şirolul
degestiunearesurselorlocaleşiceldegeneratordedezvoltareeconomicădominatdeacti
vităţi productive inovative.

Vafi un loc deviaţă atractiv, confortabil şi nepoluat.

Misiunea

ComunaCozienivatindespreîmbunătăţireacontinuăacalităţiivieţii,spregestio
nareşi
utilizareaeficientăaresurselorpentruovalorificareapotenţialuluideinovareecologică
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şisocială al economiei, astfel încâtsă se asigureprosperitatea, protecţia mediului şi
coeziunea socială.

ObiectivulgeneralalStrategieideDezvoltareLocalăconstăîncreştereacapaci
tăţiiactorilor de la nivel local, în vederea dezvoltării economice, socialeşi de
mediu a comunităţiilocale.

” Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Cozieni, județul Buzău
pentru perioada 2014-2020”

Pentru atingerea obiectivului general este nevoie de împărţirea
acestuia în obiective specifice:

Domeniuleconomie–agricultură

  Generalizarea agriculturii moderne, intensive, racordată laprincipiile
economiei de piaţă;

 Creştereacompetivităţiieconomieiagroalimentare(înspecialîndomeniulcreşt
erii animalelorşi a produselor agricole organice).

Domeniuleconomie–industrie

   Creştereacompetitivităţiişiaperformanţeidomeniuluiindustrialdelanivel
ulcomunei Cozieni;

Domeniulinfrastructură

 Dezvoltareainfrastructuriipentru siguranţa publică;
 Protejareainfrastructurii detransport împotriva dezastrelor naturale;

Domeniulmediu

 Promovarea activă amăsurilor deprotecţiea mediului;
 Sprijinirea energiilor dinsurse regenerabile;
 Încurajareautilizării unor modalităţişi mijloacede transport ecologice;
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 Conservareamediului şi a valorilorculturale;

Domeniuldezvoltaresocială

 Creşterea calităţiivieţii;

 Sprijin acordat tinerilor ce seintegrează pepiaţa muncii;

 Combatereadiscriminărilor deorice tip;

 Sprijinireapopulaţiei privitor la accesul la angajare a persoanelor inactive şi a
şomerilor;

” Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Cozieni, județul Buzău
pentru perioada 2014-2020”

Domeniuladministratiepublicalocală

 Întărirea capacităţii administrative deaformula politici publice;

 Sprijinireacapacităţilorlocaledeaasimilainstrumentespecificepentruaccesarea
fonduriloreuropene;  Formarea
continuă apersonalului din administraţiapublica;  Dezvoltareadeparteneriate
detip instituţii publice-mediul privat;

Domeniuleducaţieşiformare

 Dezvoltarearesurselorumaneprinîmbunătaţireainfrastructuriieducaţionaleşia

sigurarea accesului la diferite forme de educaţie;

 Reducerea abandonului şcolartimpuriu;

 Promovarea accesului egal la învăţământ;

 Îmbunătăţireainfrastructurii de bază şi a dotării şcolilor;

Domeniulcultură,sportşiagrement

 Dezvoltareainfrastructuriipentru cultură, sport şiagrement;

Restaurareaşi valorificareapatrimoniului cultural.

CapitolulVII. Cadruldeaplicareastrategieidedezvoltareacomunei
Cozieni

ElaborareaStrategieideDezvoltareLocalăaComuneiCozieninecesităunsuportult
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erior pentru afi eficientă, suport cetrebuie săîndeplineascămai multe funcţii:

Funcţiadecoordonare

FuncţiadecoordonarevafiasiguratădecătrereprezentanţiiAdministraţiei
Publice
Locale,prinInstituţiaPrimărieişiConsiliuluiLocal,susţinuţideagenţiieconomicişidec
etăţenii
comuneiCozieni.Aceastacuprindeactivităţileprincaresevorarmonizahotărârile,deciz
iileşi
acţiunileimplicateînstructuradeimplementareadirecţiilorpropuseprinStrategiadeDe
zvoltare
Locală.

” Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Cozieni, județul Buzău
pentru perioada 2014-2020”

EchipadecoordonarevaficondusădePrimarulcomuneişivacuprindefuncţionari
publicispecializaţiîndomeniile:tehnic,financiar,administrative,acărorexperienţăsăf
aciliteze implementarea strategieipetermenlung.Responsabilitatea principală
aechipeivafideasigurarea
unuimanagementeficientînimplementareastrategiei,ţinândcontderesurselefinanciar
e,umane existente.

Înplus,estenecesarăomonitorizareşioevaluareamoduluideimplementareprin
identificareaşistabilireaunorindicatoriclardeprogres,impactşirezultatalobiectivelor.
Evaluarea se va faceprinverificareaperiodică agraficului deactivităţi.

Funcţiadeorganizare

Funcţiadeorganizarecuprindetoateproceseledemanagement,deplanificarea
activităţilor,împărţireaatribuţiilorşipreluarearesponsabilităţilordecătretoţiceiimplic
aţi (persoanefizice,agenţieconomici,instituţii,Primărieetc)

înprocesuldeimplementareal strategiei.

EstenecesarăşielaborareaunuiplandeComunicare,pentruomaibunăvalorificar
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eşi
vizibilitateaStrategieipeplanlocalşijudeţean.Scopulplanuluidecomunicareesteinfor
marea
populaţieicuprivirelaacţiunileîntreprinse,conducândastfellanoioportunităţideparte
neriateşi de actori implicaţi.

Funcţiadepreviziune

Funcţiadepreviziunereprezintăelaborareadeproiectepentrufinanţare,întocmir
ea
studiilordefezabilitate,aplanurilordeafaceri,astudiilordemarketing,aanalizelorcost-
beneficiu. Toate acestea sunt necesare pentru o bună justificare a necesităţii
realizării obiectivelor

” Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Cozieni, județul Buzău
pentru perioada 2014-2020”

Funcţiademonitorizareşievaluare

Activităţiledemonitorizareşievaluareaimpactuluişirezultateloraucascopasigu
rarea
eficienţeişicalităţiiînimplementare,urmărireasensuluideimplementareastrategieişia
componentelorsale, respectiv realizarea obiectivelor propuse.

Monitorizareaurmăreşterealizareaobiectivelorîncontextulactivităţilorpropus
e,a
resurselorumane,materialeşifinanciarealocate,respectareaplanificărilorîntimp,buna
funcţionareaparteneriatelorgeneralesauindividualepeproiecte,performanţeleechipe
lorde implementare.

Sistemuldeevaluareanalizeazăgraduldefinalitatealobiectivelorpropuseînterm
enide eficienţă,calitateşi cantitate, şi se faceîn trei etape:
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  Evaluarea anterioarăînceperii acţiunii;
 Evaluarea intermediarăaacţiunii;
 Evaluarea finală se realizează dupăfinalizarea proiectului.

Funcţiadeantrenare

Aceastăfuncţiecuprindeacţiunileîntreprinsepentruatragereaşiimplicareacetăţ
enilor,a factorilor interesaţi în identificareaobiectivelor, realizareaproiectelorşi
implementarea acestora.

Strategiavaputeaficonsultatădeoricecetăţean,iar
accesulvafiasiguratprinpublicareaei pesite-ulwebalPrimăriei.Un
exemplaralStrategieiînformatprintatvaexistalasediulPrimăriei comunei Cozieni.

” Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Cozieni, județul Buzău
pentru perioada 2014-2020”

COMUNA COZIENI

JUDETUL BUZĂU

CAPITOLUL VIII

PORTOFOLIUL DE PROIECTE

2014 – 2020
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I.    INFRASTRUCTURA DE BAZĂ:

I.1    Alimentare cu apă și canalizare:

- Extindere alimentare  cu apă pe ulițe (20km)

- Reabilitare sistem de alimentare cu apă zona Vina Rece – Izvoru

- Reabilitare sistem de alimentare cu apă sat Tulburea

- Construcție sistem de alimentare cu apă  în satele Pietraru,
Teișu și  Nistorești

- Construcție sistem de canalizare și stație de epurare

I.2 Drumuri comunale și sătești:

- Asfaltare drumuri comunale și sătești  (40 km)

- Pietruire drumuri comunale și sătești ( 40 km)

- Construcție podeț tubular și reabilitarea celor existente

- Construcție și reabilitare punți pietonale

” Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Cozieni, județul Buzău
pentru perioada 2014-2020”

I.3    Alimentare cu energie electrică:

- Alimentare cu energie electrică și iluminat public   cartier de
locuințe  zona Făcăiana sat Bălănești

I.4    Iluminat public:

- Reabilitare și extindere în satele unde nu există

I.5 Alimentare cu gaze naturale:

- Construcție sistem de alimentare cu gaze naturale ( 10 km)
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II.   EDUCATIE

II.1  Finalizare reabilitare școală sat Cozieni

II.2  Construcție și amenajare  sală de sport

III.  CULTURĂ ȘI CULTE

III.1 Reabilitare cămin cultural sat Cozieni

III.2 Reabilitare cămin cultural sat Bălănești

III.3  Construcție  case praznicale în  parohiile Cozieni, Bălănești,
Pietraru și Trestia

IV.   SĂNĂTATE

IV.1  Înființarea unui spital ( secții) paleativ pe terenul fostei școli din

satul Trestia (în prezent dezafectată)

” Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Cozieni, județul Buzău
pentru perioada 2014-2020”

IV.2 Construcție și dotare azil de bătrâni în satul Trestia

IV.3  Reabilitare și modernizare dispensar medical

IV.4  Amenajarea în  clădirea fostului sediu  CAP Bălănești,  a unui

cabinet medical  cu sală de  consultații și tratament

V.  ECONOMIE

V.1 Agricultura
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- îmbunătățirea  calității  prin însămânțare a islazului degradat

- împăduriri terenuri degradate

- înființare puncte de colectare  fructe de  pădure

- amenajarea de adăposturi și bazine de apă  pentru animale pe
islazul comunal

V.2 Industrie

- încurajarea înființării de ateliere meșteșugărești

VI.   ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ

VI.1 Reabilitare și extindere sediu Primăria Cozieni

VII.  TURISM SI AGREMENT

VII.1 Încurajarea  construirii unei pensiuni agroturistice în comună.

VII.2 Amenajare spații de joacă pentru copii.

” Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Cozieni, județul Buzău
pentru perioada 2014-2020”

VII.3 Înființarea unui punct de informare turistică.

VII.4 Dezvoltarea și promovarea  zonelor cu  vestigii arheologice de pe

raza comunei ( zonele Vina Rece-Izvoru cu  vestigiile cetății
dacice  Piatra cu lilieci și Făcăiana, cu vestigiile  unui cimitir
neolitic).

VIII.  RESURSE REGENERABILE DE ENERGIE
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VIII.1  Amenajarea pe islazul comunal a unui parc eolian

VIII.2   Instalarea  pe o porțiune a islazului comunal  de panouri

fotovoltaice

VIII.3   Modernizarea instituțiilor publice  prin  montarea de panouri

solare

IX.MEDIU

IX.1 Înființarea serviciului propriu de salubrizare

IX.2      Achiziționarea unei mașini speciale pentru transportul gunoiului

” Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Cozieni, județul Buzău
pentru perioada 2014-2020”

CapitolulIX.FIŞEDEPROIECT

Elaborareafişelordeproiects-

adesfăşuratpeidentificareadeobiectiveSMART. Acronimul SMART vine de la 5

cuvintedin limba engleză:

Specific(specific)–

Obiectivultrebuiesăfieclarşisăsereferelaoproblemăpunctualăpe
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careîşipropunesăorezolve.Obiectivulesteviziuneaviitorului comunităţii,viziune

împărtăşită la nivel local.

Measurable(măsurabil)–
obiectivulsuportădispozitivedemonitorizare,evaluareşi valorificare a experienţei.

Accessible(accesibil)-

fiecareprogramdeacţiunetrebuiedotatcuresurselenecesare

pentruatingereaobiectiveloriarstabilireabugetelortrebuiefăcutăînfuncţiedepriorităţi

le clardefinite.

Realistic(realistic)-

demersceporneştedelanevoileumane,încercândsăidentificeacele

efectebeneficepetermenlung,asupragrupurilordezavantajateşimarginalizate.

Obiectivelesuntghidatedeoanalizăcompletăşifiabilă,participativă,ceconciliază

obiectiveeconomice,socialeşidemediu.Demulteoriunobiectivmaresolicităşiimpune

adeziuneamai multorfactori, angajament politic puternicşi voinţa dea construi.

Timeadjusted(condiţionatdetimp)-

demerspetermenlungcuuncalendarprecis,cuun termen fixde finalizare.

” Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Cozieni, județul Buzău
pentru perioada 2014-2020”

CentralizatorFişedeproiect

AGRICULTURA
1 Sprijinirea asociațiilor agricole de producători din

comuna Cozieni
2 Centrul de sprijin pentru Start-up în agricultură
3 Utilizarea de soiuri adecvate climatic
4 Conservarea și ameliorarea biodiversității fondului

forestier
5 Amenajarea unei piețe agroalimentare la nivelul

localității Cozieni, județul Buzău
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6 Îmbunătățirea calității prin însămânțare a izlazului
degradat

7 Împăduriri terenuri degradate
8 Inființarea punctelor de colectare a fructelor de

pădure
9 Amenajarea de adăposturi și bazine de apă pentru

animale pe islazul comunal
INDUSTRIA

10 Creșterea vizibilității produselor autohtone
11 Încurajarea înființării de ateliere meșteșugărești

MEDIU
12 Tehnologii nepoluante, conform standardeloreuropene
13 Sancţionareapracticilor ilegale dedeversarepe sol
14 Promovarea colectării selective adeseurilor
15 Iluminatpublic ecologic

16Înființarea Înființarea serviciului propriu de salubrizare
17 Achiziționarea unei mașini speciale pentru transportul

gugunoiugunoiului gunoiului
INFRASTRUCTURĂ ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI

18 Dotarea cu utilaje moderne pentru serviciile publice
de la nivelul localității Cozieni

19 Extindere alimentare cu apă pe ulițe (20 km)
20 Reabilitare sistem de alimentare cu apă în zona Vina

Rece-Izvoru
21 Reabilitare sistem de alimentare cu apă în satul Tulburea
22 Construcție sistem de alimentare cu apă în satele

Pietraru, Teișu și Nistorești
23 Asfaltare drumuri comunale și sătești (40 km)
24 Pietruire drumuri comunale și sătești (40km)
25 Construcție podeț tubular și reabilitarea celor existente
26 Construcție și reabilitare punți pietonale
27 Alimentare cu energie electrică și iluminat public în

cartierul de locuințe din zona Făcăiana sat Bălănești
28 Reabilitare și extindere iluminat public în satele unde nu

există

” Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Cozieni, județul Buzău
pentru perioada 2014-2020”

29 Construcție sistem de alimentare cu gaze naturale
(10km)

30 Amenajarea pe izlazul comunal a unui parc eolian
31 Instalarea pe o porțiune a izlazului comunal de panouri

fotovoltaice
32 Modernizarea instituțiilor publice prin montarea de

panouri solare
33 Reabilitare și extindere sediu Primăria Cozieni

CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ
34 Programe de formare profesională a funcționarilor

publici din cadrul primăriei Cozieni
35 Schimb de experiență și vizite de studii
36 Creșterea nivelului de consultare a cetățenilor și mediul
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de afaceri din comună
EDUCAȚIE ȘI FORMARE

37 Combaterea fenomenului de abandon școlar
38 Programe de consiliere și orientare profesională pentru

șomeri, persoane inactive sau persoane aflate în căutarea
unui loc de muncă

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

40 Finalizare reabilitare școala din satul Cozieni
41 Construcție și amenajare sală de sport

CULTURĂ, SPORT ȘI AGREMENT
42 Reabilitare Cămin cultural sat Cozieni
43 Reabilitare Cămin cultural sat Bălănești
44 Construcție case praznicale în parohiile: Cozieni,

Bălănești, Pietraru și Trestia
SĂNĂTATE

45 Înființarea unui spital (secții) paleativ pe terenul fostei
școli din Satul Trestia (în prezent dezafectată)

46 Construcție și dotare azil de bătrâni în satul Trestia
47 Reabilitare și modernizare dispensar medical
48 Amenajarea în clădirea fostului sediu CAP Bălănești, a

unui cabinet medical cu sală de consultații și tratament

” Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Cozieni, județul Buzău
pentru perioada 2014-2020”

1.SprijinireaasociaţiiloragricoledeproducătoridincomunaCozieni

DOMENIUL AGRICULTURA
Proiectul propus Sprijinirea asociațiilor agricole de producători din

comuna Cozieni
Cadrul general Activitățile agricole pot avea o productivitate sporită prin

unirea lor în asociații agricole
Grup țintă Fermierii din comuna Cozieni și din împrejurimi
Obiective Sprijinirea și consiliere fermierilor locali de a se constitui

în asociații agricole
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Motivația proiectului Din analiza SWOT a domeniului agricultură reiese
necesitatea de a transforma agricultura de subsistență
cauzată de proprietățile divizate, într-o agricultură mai
eficientă

Modul de implementare
al proiectului

Organizarea unei întâlniri în fiecare semestru al anului
pentru a facilita accesul la infirmații și la noutăți în
domeniu pentru fermierii locali. La aceste întâlniri vor fi
invitați membrii ai autorității publice locale, membrii ai
autorității publice județene, consilieri locali, consilieri
județeni, agenți economic de profil, reprezentanți ai
Ministrului Agriculturii, ai Direcției județene pentru
agricultură, Instituții de cercetare și formare în domeniul
agricol

Sursa de finanțare Bugetul local
Bugetul de stat
Fonduri structurale

Instituția care răspunde
de realizarea proiectului

Consiliul local
Direcția județeană pentru agricultură

Termen de realizare 2014-2015
Indicatori 15 fermieri locali consiliați în cadrul centrului de

informare
1 fermier atrage Fonduri Europene pentru modernizarea și
retehnologizarea activității agricole

” Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Cozieni, județul Buzău
pentru perioada 2014-2020”

2.Centrul de sprijin pentru Start-up în agricultură

DOMENIUL AGRICULTURA
Proiectul propus Centru de sprijin pentru start-up în agricultură
Cadrul general Implicarea societăților comerciale în agricultură este

foarte mică
Grup țintă Fermierii locali, agenții economici cu activitate în

domeniul agricol
Obiective Dezvoltarea activității de consultanță agricolă și sprijin

reciproc
Motivația proiectului Este nevoie de o integrare a activităților de networking,

de transfer de know how și de sprijin pentru crearea de
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noi parteneriate la nivel local
Modul de implementare
al proiectului

Autoritatea locală va pune la dispoziție: spații pentru
birouri, servicii de consultanță.
Campania centrului de consultanță agricolă pentru cei
care își deschid firme noi în domeniul agricol cu rolul de
a susține dezvoltarea firmelor și de a oferi la început
stabilitate și autonomie, evitarea unor cheltuieli (chirie,
echipamente IT) și de a le oferi un spațiu unde aceștia se
pot întâlni pentru a se ajuta reciproc, pentru a inființa noi
parteneriate

Sursa de finanțare Buget local
Buget de stat
Sponsorizări
Contribuții ale fermierilor
Agenți economici locali din domeniul agricol

Instituția care răspunde
de realizarea proiectului

Centrul de informare, consilierii și consultanții

Termen de realizare 2015
Indicatori Înființarea uni nou parteneriat în domeniul agricol (până

în 2020)
Două conferințe de informare pe an
Cinci start-up utilizează până în 2020 acest centru

” Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Cozieni, județul Buzău
pentru perioada 2014-2020”

3. Utilizarea de soiuri adecvate climatic

DOMENIUL AGRICULTURĂ
Proiectul propus Utilizarea de soiuri adecvate climatic
Cadrul general Este nevoie de utilizarea unor soiuri adaptate condițiilor

climatice din zonă
Grup țintă Fermierii locali
Obiective Creșterea ponderii de soiuri agricole adecvate condițiilor

climatice din zona comunei Cozieni
Motivația proiectului Lipsa studiilor în domeniu și a resurselor financiare a dus

la utilizarea unor soiuri slabe, fără eficiență economică,
adaptate doar parțial condițiilor climaterice

Modul de implementare
al proiectului

Elaborarea unor studii ample cu privire la: soiurile celei
mai adecvate zone din comuna Cozieni urmate de
informarea fermierilor locali cu privire la aceasta
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Sursa de finanțare Fonduri structurale
Bugetul de stat
Bugetul local

Instituția care răspunde
de realizarea proiectului

Centrul de informare și consiliere

Termen de realizare 2015
Indicatori Până în 2020 creșterea cu 100% a producției bazate pe

soiurile adecvate climatic

4. Conservarea și ameliorarea biodiversității fondului forestier

DOMENIUL AGRICULTURĂ
Proiectul propus Înființarea unui organism pentru conservarea și

ameliorarea fondului forestier, pentru extinderea
pădurilor și amenajarea spațiilor verzi

Cadrul general Existența unei suprafețe verzi ce necesită protejare
Grup țintă Populația comunei Cozieni
Obiective Conservarea și ameliorarea biodiversității fondului

forestier
Creșterea simțului civic în rândul elevilor de până în 18
ani

Motivația proiectului Este necesară menținerea și dezvoltarea actualelor zone
verzi

Modul de implementare
al proiectului

Crearea unui parteneriat cu ONG, eventual crearea unui
organism care să urmărească extinderea suprafețelor
pădurilor și a altor forme de vegetație forestieră destinate
și amenajate pentru sport, agrement, recreere

Sursa de finanțare Surse private
Bugetul local
Ocolul silvic

Instituția care răspunde
de realizarea proiectului

Consiliul local
ONG

Termen de realizare 2015
Indicatori Un parteneriat cu un ONG

Plantarea de 50 de arbori anual în colaborare cu o școală
din comuna Cozieni
Plantarea de100 de arbori de către Autoritatea locală ( cu
persoanele integrate la Asistența Socială)

” Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Cozieni, județul Buzău
pentru perioada 2014-2020”

5. Amenajarea unei pieți agroalimentare la nivelul localității Cozieni

DOMENIUL AGRICULTURĂ
Proiectul propus Amenajarea unei pieți agroalimentare la nivel local –

motor de dezvoltare pentru economia locală
Cadrul general Piața agroalimentară reprezintă o structură de vânzare

destinată comercializării de legume, fructe, lapte și
produse din lapte, carne și produse din carne, ouă, miere
și produse apicole, produse conservate, pește , flori,
păsări și animale mici, cereale, articole de uz gospodăresc
Realizate de mica industrie sau micii meșteșugari precum
și unele articole nealimentare de cerere curentă

Grup țintă Comunitatea locală din comuna Cozieni și zonele
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adiacente, Agenții economici locali și autorități publice
Obiective Menținerea investițiilor actuale prin construirea

parteneriatului cu mediul de afaceri
Motivația proiectului Materializarea proiectului, va rezolva atât problema

comercianților ambulanți care își vindeau produsele la
colț de stradă, cât și a locuitorilor, nevoiți acum să ajungă
în localități învecinate, la distanțe mari pentru a avea
acces la o piață decentă. Cei care vor închiria spațiile
comerciale vor contribui la bugetul local prin taxele și
impozitele plătite. Aceste resurse financiare se vor
întoarce la cetățeni sub forma investițiilor ce se pot
realiza în comună

Modul de implementare
al proiectului

Autoritatea publică locală va achiziționa o documentație
tehnico-economică în acest sens, documentație pe baza
căreia va elabora o cerere de finanțare (dacă va fi
valorificată oportunitatea oferită de Fondurile Europene
de finanțare nerambursabilă)
În oricare dintre situații, se va achiziționa serviciul pentru
realizarea lucrărilor specifice prevăzute în documentația
tehnico-economică

Sursa de finanțare Sponsorizări
Consiliul local
Programe Operaționale din cadrul Fondurilor Structurale
și de Coeziune
Programul Național de Dezvoltare Rurală

Instituția care răspunde
de realizarea proiectului

Consiliul local

Termen de realizare 2016
Indicatori Piața agroalimentară amenajată la standarde moderne

” Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Cozieni, județul Buzău
pentru perioada 2014-2020”

8. Înființarea punctelor de colectare a fructelor de pădure

DOMENIUL AGRICULTURĂ
Proiectul propus Înființarea punctelor de colectare a fructelor de pădure

Cadrul general Înființarea punctelor de colectare a fructelor de pădure
reprezintă o structură de vânzare și comercializare a
acestora

Grup țintă Comunitatea locală din comuna Cozieni
Obiective Înființarea unei societăți agricole locale care să gestioneze
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producția locală de fructe de pădure, în beneficiul
financiar al comunității locale Cozieni
Ne referim aici la toate fazele activității legate de
colectare,depozitare, transport și valorificare

Motivația proiectului Creșterea veniturilor locuitorilor comunei Cozieni
Creșterea valorii adăugate a produselor și resurselor
locale; exploatarea acestora în vederea dezvoltării unei
economii locale ce crează ocuparea profesională

Modul de implementare
al proiectului

Înființarea unei societăți comerciale agricole
Formarea echipelor de culegători
Achiziția bunurilor necesare desfășurării activității de
colectare

Sursa de finanțare Bugetul local
Instituția care răspunde
de realizarea proiectului

Consiliul local

Termen de realizare 2015-2017

Indicatori Înființare puncte colectare fructe de pădure

” Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Cozieni, județul Buzău
pentru perioada 2014-2020”

10. Creșterea vizibilității produselor autohtone

DOMENIUL INDUSTRIA
Proiectul propus Creșterea vizibilității produselor autohtone
Cadrul general Potențialul comunei Cozieni nu este exploatat la

maximum în vederea atragerii de noi investitori
Grup țintă Agenți economic
Obiective Promovarea bunurilor și a serviciilor locale
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Motivația proiectului Dezvoltarea economică și atragerea de noi investiții este o
obligativitate a autorităților locale
Promovarea poate fi un element de diferențiere față de
celelalte comune

Modul de implementare
al proiectului

Pe baza strategiei de Marketing local se poate face o
analiză mai concludentă a serviciilor și produselor
autohtone ale comunei Cozieni
Ulterior printr-o campanie puternică și un lobby susținut
la nivel județean și național se pot atrage noi investitori
Promovarea produselor autohtone la târgurile naționale cu
specific

Sursa de finanțare Agenții economici
Bugetul local

Instituția care răspunde
de realizarea proiectului

Consiliul local

Termen de realizare 2015

Indicatori Strategie de Marketing
Două noi investiții până în 2020

” Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Cozieni, județul Buzău
pentru perioada 2014-2020”

11. Încurajarea înființării de ateliere meșteșugărești

DOMENIUL INDUSTRIA
Proiectul propus Încurajarea înființării de ateliere meșteșugărești
Cadrul general Implementarea unor noi programe de investiții și

continuarea programelor existente îm infrastructura de
interes public în vederea atingerii în ritm accelerat a con-
dițiilor de locuire conform cerințelor în vigoare

Grup țintă Comunitatea locală
Unitatea Administrativ Teritorială Cozieni
Unități Administrativ teritoriale învecinate din județul
Buzău și din Regiunea de Dezvoltare Sud Est
Agenții Economici
Potențialii investitori
Aparținătorii familiilor stabilite în comuna Cozieni
Turiști de tranzit, de week-end sau de sezon
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Obiective Conservarea culturii și a tradițiilor populare, ca important
element al activității economico-turistice
Protejarea valorilor societății rurale, îndeosebi a vieții
familiale, a tradițiilor, integrării tinerilor în spiritul
comunității
Dezvoltarea identității comunității, sporirea implicării și
responsabilității în administrarea valorilor locale
Protejarea specificului, tradițiilor culturale și istorice ale
spațiului rural, promovarea acestora la nivel regional și
național
Creșterea veniturilor atrase la bugetul local din taxe și
impozite

Motivația proiectului Păstrarea unei lumi rurale, cu tot ceea ce area aceasta mai
semnificativ sub aspect economic, social și cultural, re-
prezintă unul din obiectivele reorientării către alte acti-
vități economice.
Restaurarea și conservarea unui imobil aparținând patri-
moniului imobiliar pentru funcționarea unor mici ateliere
meșteșugărești
În același timp, proiectul abordează și latura de
promovare prin identificarea unei forme de comercialiare
și promovare a produselor specifice, care să sprijine pune-
rea în valoare a produselor locale și să atragă segmente
cât mai variate de clienți

Modul de implementare
al proiectului

Realizarea documentației tehnice promovării proiectului.
Contractarea proiectului
Organizarea/desfășurarea procedurilor de achiziție
publică prevăzute prin proiect
Implementarea, monitorizarea, evaluarea și auditul
proiectului

Sursa de finanțare Bugetul local
Bugetul de stat
Fonduri Europene/Fonduri Structurale
Parteneriate

Instituția care răspunde
de realizarea proiectului

Consiliul local

Termen de realizare 2015-2017
Indicatori O clădire amenajată pentru care să se realizeze lucrări de

execuție prevăzute în documentația tehnică a proiectului
” Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Cozieni, județul Buzău

pentru perioada 2014-2020”

12. Tehnologii nepoluante, conform standardelor europene

DOMENIUL MEDIU
Proiectul propus Tehnologii nepoluante, conform standardelor europene
Cadrul general Existența în comuna Cozieni a unor agenți economici

care nu respectă standardele europene cu privire la
poluarea aerului, apei, a solului
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Grup țintă Agenți economici cu potențial de poluare
Obiective Menținerea calității apei, aerului și a solului
Motivația proiectului Promovarea de tehnologii nepoluante
Modul de implementare
al proiectului

Realizarea de seminarii ce informează agenții economici
despre noile tehnologii nepoluante la care vor fi invitați și
membri ai Gărzii de aMediu, reprezentanți ai Ministerului
mediului, Apelor și Pădurilor, reprezentanți ai Consiliului
Județean
Sancționarea celor care nu respectă legislația

Sursa de finanțare Agenții economici
Bugetul local

Instituția care răspunde
de realizarea proiectului

Consiliul local

Termen de realizare 2015

Indicatori Un seminar pe an
2020 toți agenții economici adoptă tehnologii nepoluante,
conform standardelor europene

” Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Cozieni, județul Buzău
pentru perioada 2014-2020”

13. Sancționarea practicilor ilegale de deversare pe sol

DOMENIUL MEDIU
Proiectul propus Sancționarea practicilor ilegale de deversare pe sol

Supravegherea și eliminarea totală a practicilor ilegale de
deversare pe sol a oricăror substanțe lichide poluante
precum și a depozitării necontrolate de deșeuri

Cadrul general Unele persoane practică deversarea sau depozitarea pe sol
a substanțelor poluante

Grup țintă Agenții economici
Populația

Obiective Împiedicarea degradării solului
Motivația proiectului Este necesară protejarea solului prin monitorizarea și

controlul deversărilor și depozitărilor de materii pe sol
Modul de implementare
al proiectului

Monitorizarea, controlul și sancționarea celor care nu
respectă legislația în vigoare cu privire la protejarea
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solului
Sursa de finanțare Agenții economici

Bugetul local
Instituția care răspunde
de realizarea proiectului

Consiliul local
Garda de mediu
Agenții economici

Termen de realizare 2016
Indicatori Reducerea cu 20% pe an a deversărilor și depozitărilor

necontrolate de substanțe și materii pe sol

14. Promovarea colectării selective a deșeurilor

DOMENIUL MEDIU
Proiectul propus Promovarea colectării selective a deșeurilor
Cadrul general Colectarea deșeurilor nu este o practică folosită de către

toți cetățenii
Grup țintă Populația

Instituțiile publice
Agenții economici

Obiective Protejarea solului și a sănătății populației
Motivația proiectului Colectarea selectivă poate reduce masa de deșeuri

depozitată și poate genera venituri
Modul de implementare
al proiectului

Campania de promovare a colectării selective
Concurs în cadrul școlilor pe tema”Avantajele colectării
selective” pentru o mai bună conștientizare în rândul
tinerilor a importanței acesteia

Sursa de finanțare Bugetul local
Agenții economic
Buget județean
Fonduri Europene- Fonduri Structurale și de Coeziune
2014-2020

Instituția care răspunde
de realizarea proiectului

Consiliul local

Termen de realizare 2015
Indicatori 2020-50% dintre deșeuri colectate selectiv

” Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Cozieni, județul Buzău
pentru perioada 2014-2020”

15. Iluminatul public ecologic

DOMENIUL MEDIU
Proiectul propus Iluminatul public ecologic
Cadrul general În acest moment iluminatul public la nivelul comunei este

asigurat pe o distanță de 18 km fără a asigura însă latura
ecologică a acestui serviciu

Grup țintă Populația
Agenții economici
Autoritatea Publică Locală

Obiective Creșterea calității aerului
Motivația proiectului Reducerea poluării aerului

Reducerea cheltuielilor bugetare
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Modul de implementare
al proiectului

Achiziția de stâlpi ecologici pentru iluminatul public

Sursa de finanțare Bugetul local
Fonduri Europene
Fonduri Structurale și de Coeziune 2014-2020

Instituția care răspunde
de realizarea proiectului

Consiliul local

Termen de realizare 2020
Indicatori Iluminatul stradal se realizează numai cu lămpi ecologice

16. Înființarea serviciului propriu de salubrizare

DOMENIUL MEDIU
Proiectul propus Inființarea serviciului propriu de salubrizare
Cadrul general Implementarea unor noi programe de investiții și

continuarea programelor existente în infrastructura de
interes public în vederea atingerii în ritm accelerat a
condițiilor de locuire conform cerințelor europene în
vigoare

Grup țintă Comunitatea locală
Unitatea Administrativ Teritorială
Agenția pentru Protecția Mediului Buzău
ONG de Mediu
Unități Administrativ Teritoriale învecinate din județul
Buzău și din Regiunea de Sud Est
Agenții economici
Potențialii investitori
Aparținătorii familiilor stabilite în comuna Cozieni
Turiștii de tranzit, de week-end sau de sezon

Obiective -salubrizarea și amenajarea zonelor adiacente, colectarea,
transportarea, acumularea, neutralizarea, depozitarea
deșeurilor de producție și menajere în localitatea Cozieni
-evacuarea sistematică a deșeurilor menajere și a celor
produse de agenții economici din teritoriu, fără comandă,

” Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Cozieni, județul Buzău
pentru perioada 2014-2020”

cu o periodicitate stabilită, cu folosirea pentru evacuarea
deșeurilor a transportului care garantează condițiile
sanitare necesare, special autorizat după un grafic de rută
stabilit
-protecția vieții și a mediului înconjurător pentru
locuitorii comunei Cozieni

Motivația proiectului Prin proiect se va organiza și desfășura o campanie de
educație ecologică la nivelul comunității

Modul de implementare
al proiectului

Contractarea proiectului
Organizarea/desfășurarea procedurilor de achiziție publică
prevăzute prin proiect
Implementarea, monitorizarea, evaluarea și auditul
proiectului
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Sursa de finanțare Bugetul local
Bugetul de Stat
Fondul de Mediu
Fonduri Europene
Fonduri Structurale
Parteneriate

Instituția care răspunde
de realizarea proiectului

Consiliul local

Termen de realizare 2015
Indicatori Număr de întâlniri publice organizate în cadrul acestei

campanii de educație ecologică prin proiect

17. Achiziționarea unei mașini speciale pentru transportul
Gunoiului

DOMENIUL MEDIU
Proiectul propus Achiziționarea unei mașini pentru colectarea gunoiului
Cadrul general Necesitatea achiziționării unei mașini pentru colectarea

gunoiului vine din obligația instituțiilor publice de a
proteja mediul înconjurător și de a crea premizele unor
condiții de igienă în cadrul gospodăriilor

Grup țintă Populația comunei
Obiective Protejarea mediului înconjurător la nivelul gospodăriilor

de pe raza comunei
Prevenirea depozitărilor ilegale de gunoi
Colectarea deșeurilor și evitarea depozitării acestora în
locuri neamenajate
Transportarea gunoiului în condiții de igienă
Alinierea la standarde europene cu privire la calitatea și
protecția mediului
Eliminarea costurilor aferente serviciului de salubrizare-
colectare a gunoiului

Motivația proiectului Colectarea gunoiului previne poluarea mediului
înconjurător
Există familii care nu au mijloacele materiale pentru
achiziționarea serviciilor de salubritate private

” Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Cozieni, județul Buzău
pentru perioada 2014-2020”

Modul de implementare
al proiectului

Achiziționarea unei mașini pentru colectarea gunoiului
Atragerea de fonduri private pentru achiziționarea unei
mașini destinate colectării gunoiului

Sursa de finanțare Bugetul local
Capital privat
Fonduri Europene

Instituția care răspunde
de realizarea proiectului

Consiliul local

Termen de realizare 2015
Indicatori Achiziționarea unei mașini pentru colectarea gunoiului

Orele de folosire a mașinii pentru colectarea gunoiului

19. Extindere alimentare cu apă pe ulițe
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DOMENIUL INFRASTRUCTURĂ ȘI AMENAJAREA
TERITORIULUI

Proiectul propus Amenajarea branșamentelor la rețeaua de alimentare cu
apă pentru gospodăriile neracordate la rețea din comuna
Cozieni

Cadrul general Implementarea unor noi programe de investiții și
continuarea programelor existente în infrastructura de
interes public în vederea atingerii în ritm accelerat a
condițiilor de locuire conform cerințelor europene în
vigoare

Grup țintă Comunitatea locală
Unitatea Administrativ Teritorială Cozieni
Agenții economici
Potențialii investitori
Populația de tranzit, aparținatorii familiilor din zonă,
comercianți și transportatori, turiști

Obiective Îmbunătățirea echipării edilitare de bază a localității
Cozieni necesară pentru dezvoltarea economică și socială
a localității
Asigurarea tuturor utilităților necesare desfășurării
activității potențialilor investitori sau consumatori de la
nivelul comunității locale din Cozieni, utilități necesare
pentru creșterea nivelului de trai/ridicarea standardului de
viață al acestora
Extinderea infrastructurii de alimentare cu apă existente
la nivelul comunei Cozieni prin execuția branșamentelor
către populație
Asigurarea calității și disponibilității serviciilor de
alimentare cu apă conform principiilor bazate pe
maximizarea eficienței costurilor, calității în furnizare și a
suportabilității populației
Îmbunătățirea calității apei potabile în vederea respectării
standardelor Uniunii Europene (Directiva 98/83/EC
privind calitatea apei destinate consumului uman în aria
de proiect

” Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Cozieni, județul Buzău
pentru perioada 2014-2020”

- atragerea la bugetul local de surse suplimentare de venit
ca efect al activităților create/dezvoltate

Modul de implementare
al proiectului

Realizarea documentației tehnice necesare promovării
proiectului(expertiză tehnică, studiu de fezabilitate/
Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție,
proiect Tehnic
Contractarea proiectului, pentru etapa de execuție a
lucrărilor
Organizarea/desfășurarea procedurilor de achiziție
publică prevăzute prin proiect
Implementarea, monitorizarea, evaluarea și auditul
proiectului
Implementarea proiectului are în vedere lucrări de
branșamente la rețeaua de distribuție a apei etc.
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Sursa de finanțare Bugetul local
Bugetul de stat

Instituția care răspunde
de realizarea proiectului

Consiliul local

Termen de realizare 2015-2016
Indicatori Prin proiect se vor executa branșamente la rețeua de

alimentare cu apă către populație, de pe raza localității
Cozieni

” Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Cozieni, județul Buzău
pentru perioada 2014-2020”

20. Reabilitare sistem de alimentare cu apă în zona Vina Rece-Izvoru

DOMENIUL INFRASTRUCTURĂ ȘI AMENAJAREA
TERITORIULUI

Proiectul propus Reabilitare sistem de alimentare cu apă în zona Vina
Rece-Izvoru

Cadrul general Implementarea unor noi programe de investiții și conti-
nuarea programelor existente în infrastructura de interes
public în vederea atingerii în ritm accelerat a condițiilor
de locuire conform cerințelor europene în vigoare

Grup țintă Comunitatea locală
Unitatea administrativ teritorială
Agenții economici
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Potențiali investitori
Participanții la trafic, populația de tranzit, aparținătorii
familiilor din zonă, comercianți și transportatori, turișt

Obiective Îmbunătățirea echipării edilitare de bază a localității ne-
cesară pentru dezvoltarea economică și socială durabilă a
localității
Asigurarea tuturor utilităților necesare desfășurării
activității potențialilor investitori sau consumatori de la
nivelul comunității locale, utilități necesare pentru
creșterea nivelului de trai/ridicarea standardului de viață
al acestora
Modernizarea infrastructurii cu apă existente prin execu-
ția de lucrări de reabilitare a rețelei de alimentare cu apă
existente
Asigurarea calității și disponibilității serviciilor de
alimentare  cu apă conform principiilor bazate pe maxi-
mizarea eficienței costurilor, a calității în furnizare și a
suportabilității populației

Motivația proiectului Reabilitarea rețelei de alimentare cu apă în sistem
centralizat va avea efecte benefice asupra dezvoltării eco-
nomice viitoare a localității, prin creșterea accesibilității
comunității la serviciile de apă, prin conservarea,
protejarea și îmbunătățirea mediului înconjurător și, nu în
ultimul rând, prin protejarea sănătății populației
Prin efectele pe care le produce, proiectul contribuie deo-
potrivă la:
- utilizarea prudentă și rațională a resurselor naturale;
- creșterea atractivității turistice a zonei;
- creșterea competitivității localității;
- creșterea eficienței activităților economice;
- atragerea la bugetul local de surse suplimentare de venit
ca efect al activităților create/dezvoltate

” Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Cozieni, județul Buzău
pentru perioada 2014-2020”

Implementarea, monitorizarea, evaluarea și auditul pro-
iectului

Sursa de finanțare Fonduri Europene/Fonduri Structurale și de Coeziune
2014-2020
Sponsorizări/Finanțări nerambursabile asigurate prin
programe ale ambasadelor
Bugetul local
Bugetul de stat
Fondul de mediu
Sponsorizări

Instituția care răspunde
de realizarea proiectului

Consiliul local

Termen de realizare 2016-2017
Indicatori Prin proiect se vor executa lucrări de reabilitare sistem de

alimentare cu apă în zona Vina Rece - Izvoru
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21. Reabilitare sistem de alimentare cu apă în satul Tulburea

DOMENIUL INFRASTRUCTURĂ ȘI AMENAJAREA
TERITORIULUI

Proiectul propus Reabilitare sistem de alimentare cu apă în satul Tulburea
Cadrul general Implementarea unor noi programe de investiții și conti-

nuarea programelor existente în infrastructura de interes
public în vederea atingerii în ritm accelerat a condițiilor
de locuire conform cerințelor europene în vigoare

Grup țintă Comunitatea locală
Unitatea administrativ teritorială
Agenții economici
Potențiali investitori
Participanții la trafic, populația de tranzit, aparținătorii
familiilor din zonă, comercianți și transportatori, turiști

Obiective Îmbunătățirea echipării edilitare de bază a localității ne-
cesară pentru dezvoltarea economică și socială durabilă a
localității
Asigurarea tuturor utilităților necesare desfășurării
activității potențialilor investitori sau consumatori de la
nivelul comunității locale, utilități necesare pentru
creșterea nivelului de trai/ridicarea standardului de viață
al acestora
Modernizarea infrastructurii cu apă existente prin execu-
ția de lucrări de reabilitare a rețelei de alimentare cu apă
existente
Asigurarea calității și disponibilității serviciilor de
alimentare  cu apă conform principiilor bazate pe maxi-
mizarea eficienței costurilor, a calității în furnizare și a
suportabilității populației

” Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Cozieni, județul Buzău
pentru perioada 2014-2020”

Îmbunătățirea calității apei potabile în vederea respectării
standardelor Uniunii Europene (Direcția 98/83/EC
privind calitatea apei destinate consumului uman în aria
de proiect)

Motivația proiectului Reabilitarea rețelei de alimentare cu apă în sistem
centralizat va avea efecte benefice asupra dezvoltării eco-
nomice viitoare a localității, prin creșterea accesibilității
comunității la serviciile de apă, prin conservarea,
protejarea și îmbunătățirea mediului înconjurător și, nu în
ultimul rând, prin protejarea sănătății populației
Prin efectele pe care le produce, proiectul contribuie deo-
potrivă la:
- utilizarea prudentă și rațională a resurselor naturale;
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- creșterea atractivității turistice a zonei;
- creșterea competitivității localității;
- creșterea eficienței activităților economice;
- atragerea la bugetul local de surse suplimentare de venit
ca efect al activităților create/dezvoltate

Modul de implementare
al proiectului

Realizarea documentației tehnice necesare promovării
proiectului (expertiză tehnică, studiu de fezabilitate) Do-
cumentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție, proiect
Tehnic)
Contractarea proiectului
Organizarea/ desfășurarea procedurilor de achiziție
publică prevăzute prin proiect
Implementarea, monitorizarea, evaluarea și auditul pro-
iectului

Sursa de finanțare Fonduri Europene/Fonduri Structurale și de Coeziune
2014-2020
Sponsorizări/Finanțări nerambursabile asigurate prin
programe ale ambasadelor
Bugetul local
Bugetul de stat
Fondul de mediu
Sponsorizări

Instituția care răspunde
de realizarea proiectului

Consiliul local

Termen de realizare 2015-2016
Indicatori Prin proiect se vor executa lucrări de reabilitare sistem de

alimentare cu apă în satul Tulburea

” Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Cozieni, județul Buzău
pentru perioada 2014-2020”

22. Construcție sistem de alimentare cu apă în satele Pietraru,
Teișu și Nistorești

DOMENIUL INFRASTRUCTURĂ ȘI AMENAJAREA
TERITORIULUI

Proiectul propus Construcție sistem de alimentare cu apă în satele Pietraru,
Teișu și Nistorești

Cadrul general Implementarea unor noi programe de investiții și conti-
nuarea programelor existente în infrastructura de interes
public în vederea atingerii în ritm accelerat a condițiilor
de locuire conform cerințelor europene în vigoare

Grup țintă Comunitatea locală
Unitatea administrativ teritorială
Agenții economici
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Potențiali investitori
Participanții la trafic, populația de tranzit, aparținătorii
familiilor din zonă, comercianți și transportatori, turiști

Obiective Îmbunătățirea echipării edilitare de bază a localității ne-
cesară pentru dezvoltarea economică și socială durabilă a
localității
Asigurarea tuturor utilităților necesare desfășurării
activității potențialilor investitori sau consumatori de la
nivelul comunității locale, utilități necesare pentru
creșterea nivelului de trai/ridicarea standardului de viață
al acestora
Modernizarea infrastructurii cu apă existente prin execu-
ția de lucrări de construcție a rețelei de alimentare cu apă

Motivația proiectului Asigurarea calității și disponibilității serviciilor de
alimentare  cu apă conform principiilor bazate pe maxi-
mizarea eficienței costurilor, a calității în furnizare și a
suportabilității populației

Modul de implementare
al proiectului

Realizarea documentației tehnice necesare promovării
proiectului (expertiză tehnică, studiu de fezabilitate) Do-
cumentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție, proiect
Tehnic)
Contractarea proiectului
Organizarea/ desfășurarea procedurilor de achiziție
publică prevăzute prin proiect
Implementarea, monitorizarea, evaluarea și auditul pro-
iectului

Sursa de finanțare Fonduri Europene/Fonduri Structurale și de Coeziune
2014-2020
Sponsorizări/Finanțări nerambursabile asigurate prin
programe ale ambasadelor
Bugetul local
Bugetul de stat
Fondul de mediu
Sponsorizări

Instituția care răspunde
de realizarea proiectului

Consiliul local

Termen de realizare 2015-2017
Indicatori Prin proiect se vor executa lucrări de construcție sistem

de alimentare cu apă în satele Pietraru, Teișu și Nistorești

” Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Cozieni, județul Buzău
pentru perioada 2014-2020”

23. Construcție sistem de canalizare și stație de epurare

DOMENIUL INFRASTRUCTURĂ ȘI AMENAJAREA
TERITORIULUI

Proiectul propus Construcție sistem de canalizare și stație de epurare
Cadrul general Implementarea unr noi programe de investiții în

infrastructura de interes public în vederea îmbunătățirii
condițiilor de locuit conform cerințelor europene

Grup țintă Comunitatea locală
Agenți economici

Obiective Îmbunătățirea condițiilor de trai a populației în satele:
Trestia, Bălănești, Valea Banului, Lungești și Cocîrceni
prin construcția sistemului de canalizare și a unei stații de
epurare

Motivația proiectului Asigurarea calității serviciului de canalizare
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Modul de implementare
al proiectului

Realizarea documentației tehnice necesare promovării
proiectului

Sursa de finanțare Fonduri Europene
Bugetul de stat
Bugetul local

Instituția care răspunde
de realizarea proiectului

Consiliul local

Termen de realizare 2014-2020
Indicatori Prin proiect se vor executa lucrări de construcție la

sistemul de canalizare și a unei stații de epurare în satele:
Trestia, Bălănești, Valea Banului, Lungești și Cocîrceni

24. Asfaltare drumuri comunale și sătești (40 km)

DOMENIUL INFRASTRUCTURĂ ȘI AMENAJAREA
TERITORIULUI

Proiectul propus Asfaltare drumuri comunale şi săteşti
Cadrul general Implementarea unor noi programe de investiţii şi conti-

nuarea programelor existente în infrastructura de interes
public în vederea atingerii în ritm accelerat a condiţiilor
de locuire conform cerinţelor europene în vigoare

Grup țintă Comunitatea locală
Unitatea Administrativ teritorială Cozieni
Agenţi economici
Potenţiali investitori
Participanţi la trafic: populaţia de tranzit, aparţinătorii
familiilor din zonă, comercianţi şi transportatori, turişti

Obiective Îmbunătăţirea infrastructurii fizice de bază a localităţii
Creşterea nivelului de trai penru comunitatea beneficiară
a investiţiei
Modernizarea infrastructurii de transport locale din
comuna Cozieni în cederea creşterii gradului de siguranţă
a circulaţiei şi reducerii timpului de călătorie prin
fluidizarea traficului

Motivația proiectului Modernizarea drumurilor comunale de pe raza localităţii
va avea efecte benefice asupra dezvoltării economice
viitoare a comunei. Prin îmbunătăţirea condiţiilor de
circulaţie şi eliminarea deficienţelor existente se asigură
legătura cu principalele instituţii din comună: primărie,
şcoli, poliţie, poştă la alte obiective de  importanţă socială

” Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Cozieni, județul Buzău
pentru perioada 2014-2020”

25. Asfaltare drumuri comunale și sătești (40 km)

DOMENIUL INFRASTRUCTURĂ ȘI AMENAJAREA
TERITORIULUI

Proiectul propus Asfaltare drumuri comunale şi săteşti
Cadrul general Implementarea unor noi programe de investiţii şi conti-

nuarea programelor existente în infrastructura de interes
public în vederea atingerii în ritm accelerat a condiţiilor
de locuire conform cerinţelor europene în vigoare



180

Grup țintă Comunitatea locală
Unitatea Administrativ teritorială Cozieni
Agenţi economici
Potenţiali investitori
Participanţi la trafic: populaţia de tranzit, aparţinătorii
familiilor din zonă, comercianţi şi transportatori, turişti

Obiective Îmbunătăţirea infrastructurii fizice de bază a localităţii
Creşterea nivelului de trai penru comunitatea beneficiară
a investiţiei
Modernizarea infrastructurii de transport locale din
comuna Cozieni în cederea creşterii gradului de siguranţă
a circulaţiei şi reducerii timpului de călătorie prin
fluidizarea traficului

Motivația proiectului Modernizarea drumurilor comunale de pe raza localităţii
va avea efecte benefice asupra dezvoltării economice
viitoare a comunei. Prin îmbunătăţirea condiţiilor de
circulaţie şi eliminarea deficienţelor existente se asigură
legătura cu principalele instituţii din comună: primărie,
şcoli, poliţie, poştă la alte obiective de  importanţă socială

sau alte obiective economice, se facilitează accesul
populaţiei către destinaţiile de serviciu etc.
Traficul auto pe amplasamentele propuse se desfăşoară în
prezent pe anumite zone- cu greutate datorită gropilor
Prin efectele pe care le produce, proiectul contribuie
deopotrivă la:
- creşterea atractivităţii turistice a zonei;
- creşterea competitivităţii comunei Cozieni;
- creşterea eficienţei activităţilor economice de pe raza
comunei;
- fluidizarea traficului;
- asigurarea siguranţei şi confortului în trafic;
- îmbunătăţirea accesului populaţiei şi al echipajelor de
intervenţie (poliţie, pompieri) în caz de forţă majoră;
- atragerea la bugetul local de surse suplimentare de venit
ca efect al activităţilor create/dezvoltate.

Modul de implementare
al proiectului

Realizarea documentaţiei tehnice necesare promovării
proiectului (Studiu de fezabilitate şi Proiect tehnic)
Contractarea proiectului
Organizarea, monitorizarea, evaluarea şi auditul
proiectului

” Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Cozieni, județul Buzău
pentru perioada 2014-2020”

Sursa de finanțare Buget local
Buget de stat
Fonduri Europene/Fonduri Structurale
Parteneriate

Instituția care răspunde
de realizarea proiectului

Consiliul local

Termen de realizare 2020
Indicatori 40 km de drumuri comunale şi săteşti asfaltate-moder-

nizate

26. Pietruire drumuri comunale și sătești (40km)



181

DOMENIUL INFRASTRUCTURĂ ȘI AMENAJAREA
TERITORIULUI

Proiectul propus Pietruire drumuri comunale şi săteşti
Cadrul general Implementarea unor noi programe de investiţii şi conti-

nuarea programelor existente în infrastructura de interes
public în vederea atingerii în ritm accelerat a condiţiilor
de locuire conform cerinţelor europene în vigoare

Grup țintă Comunitatea locală
Unitatea Administrativ Teritorială Cozieni
Unităţi administrativ teritoriale învecinate din judeţul
Buzău
Agenţi economici
Poternţiali investitori
Aparţinătorii familiilor din zonă, comercianţi,
transportatori

Obiective Îmbunătăţirea infrastructurii fizice de bază a localităţii
Cozieni
Creşterea nivelului de trai pentru comunitatea beneficiară
a investiţiei
Modernizarea infrastructurii de acces către zonele cu
potenţial economic din comuna Cozieni în vederea unui
număr cât mai mare de investitori în zonă
Scurtarea timpului de deplasare între localităţi importante
din mediul rural

Motivația proiectului Pietruirea drumurilor va avea efecte benefice asupra
dezvoltării economice viitoare a comunei
Scopul acestui proiect este acela de a oferi rute ocolitoare
utilajelor agricole pentru a reduce traficul acestora de pe
străzile din comună  şi nu în ultimul rând înnoroirea
acestora
Prin efectul pe care îl produce, proiectul contribuie
deopotrivă la:
- creşterea atractivităţii şi competitivităţii localităţii;
- creşterea numărului de investitori atraşi în zonă;
- creşterea eficienţei activităţilor economice de pe raza
comunei;
- atragerea la bugetul local de surse suplimentare de venit
ca efect al activităţilor create/dezvoltate

” Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Cozieni, județul Buzău
pentru perioada 2014-2020”

Modul de implementare
al proiectului

Realizarea documentaţiei tehnice necesare promovării
proiectului (Studiu de fezabilitate şi Proiect tehnic)
Contractarea proiectului
Organizarea, monitorizarea, evaluarea şi auditul
proiectului

Sursa de finanțare Bugetul local
Bugetul de stat
Fonduri Europene/Fonduri Structurale
Parteneriate

Instituția care răspunde
de realizarea proiectului

Consiliul locaal
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Termen de realizare 2015 - 2017
Indicatori 40 km pietruire drumuri comunale şi săteşti

27. Alimentare cu energie electrică și iluminat public în cartierul
de locuințe din zonaFăcăiana sat Bălănești

DOMENIUL INFRASTRUCTURĂ ȘI AMENAJAREA
TERITORIULUI

Proiectul propus Alimentarea cu energie electrică ți iluminat public în
cartierul de locuințe din zona Făcăiana sat Bălănești

Cadrul general Implementarea unor noi programe de investiții și conti-
nuarea programelor existente în infrastructura de interes
public în vederea atingerii în ritm accelerat a condițiilor
de locuire conform cerințelor europene în vigoare

Grup țintă Comunitatea locală
Unitatea Administrativ Teritorială Cozieni
Unități Administrative învecinate din județul Buzău și din
Regiunea de Dezvoltare Sud Est
Agenții economici
Potențialii investitori
Aparținătorii familiilor stabilite în comuna Cozieni
Turiști de tranzit, de week-end sau de sezon

Obiective Îmbunătățirea infrastructurii fizice de bază a localității
Cozieni
Creșterea calității vieții, prin implementarea unui sistem
de iluminat public stradal extins, modernizat, eficient din
punct de vedere energetic și economic
Creșterea eficienței energetice prin utilizarea rațională a
resurselor de energie electrică, cu ajutorul corpurilor de
iluminat adaptate ca putere la nevoia locală
Creșterea gradului de siguranță publică, prin extinderea
sistemului de iluminat public stradal în zone care nu
beneficiau de acest serviciu public important
Creșterea gradului de atractivitate a localității Cozieni

” Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Cozieni, județul Buzău
pentru perioada 2014-2020”

Motivația proiectului Extinderea sistemului de iluminat public din comuna
Cozieni va avea efecte benefice asupra dezvoltării
economice viitoare a comunei, întrucât va crea condiții
decente de trai pentru locuitorii și consumatorii care vor
beneficia de pe urma infrastructurii edilitare modernizate
Realizarea unui iluminat corespunzător determină, în
special, reducerea considerabilă a cheltuielilor directe și
indirecte, reducerea numărului de accidente pe timp de
noapte, reducerea riscului de accidente rutiere, reducerea
numărului de agresiuni contra persoanelor
Prin efectele pe care le produce, proiectul contribuie
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deopotrivă la:
- creșterea atractivității economice și, implicit,
investiționale a zonei;
- creșterea competitivității localității Cozieni în perspec-
tiva dezvoltării durabile și a eficienței energetice;
- creșterea eficienței activităților economice de pe raza
comunei;
- creșterea atractivității turistice locale.

Modul de implementare
al proiectului

Realizarea documentației tehnice necesare promovării
proiectului (Expertiza Tehnică, Studiu de Fezabilitate/
Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție,
Proiect Tehnic
Contractarea proiectului
Organizarea/desfășurarea procedurilor de achiziție
publică prevăzute de proiect
Implementarea, monitorizarea, evaluarea și auditul
proiectului

Sursa de finanțare Bugetul local
Bugetul de stat
Fondul Român pentru Eficiența Energiei
Fonduri Europene/Fonduri Structurale
Parteneriate

Instituția care răspunde
de realizarea proiectului

Consiliul local

Termen de realizare 2020
Indicatori Numărul de stâlpi echipați amenajați prin proiect

” Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Cozieni, județul Buzău
pentru perioada 2014-2020”

28. Reabilitare și extindere iluminat public în satele
unde nu există

DOMENIUL INFRASTRUCTURĂ ȘI AMENAJAREA
TERITORIULUI

Proiectul propus Reabilitare și extindere iluminat public în satele unde nu
există

Cadrul general Implementarea unor noi programe de investiții și conti-
nuarea programelor existente în infrastructura de interes
public în vederea atingerii în ritm accelerat a condițiilor
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de locuire conform cerințelor europene în vigoare
Grup țintă Comunitatea locală

Unitatea Administrativ Teritorială Cozieni
Unități Administrative învecinate din județul Buzău și din
Regiunea de Dezvoltare Sud Est
Agenții economici
Potențialii investitori
Aparținătorii familiilor stabilite în comuna Cozieni
Turiști de tranzit, de week-end sau de sezon

Obiective Îmbunătățirea infrastructurii fizice de bază a localității
Cozieni
Creșterea calității vieții, prin implementarea unui sistem
de iluminat public stradal extins, modenizat, ecologic,
eficient din punct de vedere energetic
Punerea în valoare, prin iluminat adecvat, a elementelor
arhitectonice și peisagistice specifice comunei, precum și
marcarea evenimentelor festive și a sărbătorilor legale sau
religioase
Creșterea gradului de siguranță publică, prin extinderea
sistemului de iluminat public stradal în zone care nu
beneficiau de acest serviciu public important
Creșterea gradului de atractivitate a localității Cozieni

Motivația proiectului Creșterea atractivității economice și, implicit, investițio-
nale a zonei
Creșterea eficienței activităților economice de pe raza
localității
Creșterea atractivității turistice locale

Modul de implementare
al proiectului

Prin proiect se vor instala stâlpi echipați cu panouri
fotovoltaice, lămpi cu led-uri și acumulatori.

Sursa de finanțare Bugetul local
Bugetul de stat
Fondul Român pentru Eficiența Energiei
Fonduri Europene/Fonduri Structurale
Parteneriate

Instituția care răspunde
de realizarea proiectului

Consiliul local

Termen de realizare 2019
Indicatori Numărul de stâlpi echipați cu panouri fotovoltaice

amenajați prin proiect

” Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Cozieni, județul Buzău
pentru perioada 2014-2020”

29. Construcție sistem de alimentare cu gaze naturale -10 km

DOMENIUL INFRASTRUCTURĂ ȘI AMENAJAREA
TERITORIULUI

Proiectul propus Construcţie sistem de alimentare cu gaze naturale în
comuna Cozieni pe o distanţă de 10 km

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

Grup țintă Comunitatea locală
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Unitatea Administrativ Teritorială Cozieni
Unităţi Administrativ teritoriale din judeţul Buzău şi din
Regiunea de Dezvoltare Sud Est
Agenţii economici
Potenţialii investitori
Aparţinătorii familiilor stabilite în comuna Cozieni
Turişti de tranzit, de week-end sau de sezon

Obiective Îmbunătăţirea infrastructurii fizice de bază a localităţii
Cozieni
Creştera nivelului de trai pentru comunitatea beneficiară a
investiţiei
Creşterea gradului de atractivitate a localităţii Cozieni şi a
potenţialului economic aferent
Crearea de noi locuri de muncă, ceea ce asigură
posibilitatea angajabilităţii forţei de muncă locale

Motivația proiectului Înfiinţarea reţelei de alimentare cu gaze naturale va avea
efecte benefice asupra dezvoltării economice viitoare a
comunei, întrucât va avea condiţii adecvate de viaţă
pentru locuitorii şi consumatorii economici care vor bene-
ficia de pe urma infrastructurii edilitare
Prin efectele pe care le produce, proiectul contribuie
deopotrivă la:
- creşterea atractivităţii economice şi, implicit,
investiţionale a zonei;
- creşterea atractivităţii, economice şi, implicit, investiţio-
nale a zonei;
- creşterea competitivităţii localităţii Cozieni;
- creşterea eficienţei activităţii economice de pe raza
comunei;
- creşterea atractivităţii turistice locale;
- atragerea la bugetul local de surse suplimentare de venit
ca efect al activităţilor create/dezvoltate

Modul de implementare
al proiectului

Realizarea documentaţiei tehnice necesare promovării
proiectului (Expertiza tehnică, Studiu de fezabilitate/
Docu-mentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie,
Proiect Tehnic)
Contractarea proiectului
Organizarea-desfăşurarea procedurilor de achiziţie
publică prevăzute prin proiect
Implementarea, monitorizarea, evaluarea şi auditul
proiectului

” Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Cozieni, județul Buzău
pentru perioada 2014-2020”

Sursa de finanțare Buget local
Buget de stat
Fonduri Europene/ Fonduri Structurale
Parteneriate

Instituția care răspunde
de realizarea proiectului

Consiliul local

Termen de realizare 2016 - 2020
Indicatori Numărul de kilometri de reţea de gaze naturale amenajate

prin proiect
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30. Amenajarea pe izlazul comunal a unui parc eolian

DOMENIUL INFRASTRUCTURĂ ȘI AMENAJAREA
TERITORIULUI

Proiectul propus Amenajarea pe izlazul comunal a unui parc eolian
Cadrul general Implementarea unor noi programe de investiții și

continuarea programelor existente în infrastructura de
interes public în vederea atingerii în ritm accelerat a
condițiilor de locuire conform cerințelor europene în
vigoare

Grup țintă Comunitatea locală
Unitatea Administrativ Teritorială Cozieni
Unități Administrativ Teritoriale învecinate din județul
Buzău și din regiunea de Dezvoltare Sud Est
Agenții economici/ potențialii investitori
Aparținătorii familiilor stabilite în comuna Cozieni
Turiști de tranzit, de week-end sau de sezon

Obiective Dezvoltarea parteneriatului public-privat între autoritățile
publice și asociații/investitori privați în domeniul energiei
regenerabile
Promovarea investițiilor de producere a energiei electrice
din surse regenerabile
Amenajarea unui parc eolian la nivelul comunei Cozieni
Organizarea de sesiuni de formare, seminarii, conferințe
și dezbateri publice în domeniul energiei regenrabile
Creșterea veniturilor atrase la bugetul local

Motivația proiectului Conștienți de limitarea resurselor actuale de energie,
autoritățile administrației publice de la nivelul comunei
Cozieni au optat pentru inițierea unui proiect ce are în
vedere amenajarea unor suprafețe de teren cu sisteme
eoliene
Statul sprijină producția de energie verde prin sistemul

” Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Cozieni, județul Buzău
pentru perioada 2014-2020”

certificatelor verzi.
Avantajele implementării acestui proiect rezultă din valo-
area adăugată a acestuia, faptul că proiectul se încadrează
în categoria investițiilor generatoare de venituri imediate
pentru comunitate și faptul că acesta aduce și numeroase
beneficii calității mediului înconjurător

Modul de implementare
al proiectului

Realizarea documentației tehnice necesare promovării
proiectului (expertiza tehnică, studiu de fezabilitate/
Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție,
proiect tehnic)
Contractarea proiectului
Organizarea/desfășurarea procedurilor de achiziție publică
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prevăzute prin proiect
Implementarea, monitorizarea, evaluarea și auditul pro-
iectului

Sursa de finanțare Buget local
Buget de stat/Fondul de mediu
Fonduri Europene/Fonduri Structurale
Parteneriate publice-private

Instituția care răspunde
de realizarea proiectului

Consiliul local

Termen de realizare 2015-2020
Indicatori Suprafețele amenajate prin proiect

Rata de rentabilitate a investiției

31. Instalarea pe o porțiune a izlazului comunal de panouri
Fotovoltaice

DOMENIUL INFRASTRUCTURĂ ȘI AMENAJAREA
TERITORIULUI

Proiectul propus Amenajarea unui parc fotovoltaic la nivelul localității
Cozieni

Cadrul general Implementarea unor noi programe de investiții și
continuarea programelor existente în infrastructura de
interes public în vederea atingerii în ritm accelerat a
condițiilor de locuire conform cerințelor europene în
vigoare

Grup țintă Comunitatea locală
Unitatea Administrativ Teritorială Cozieni
Unități Administrativ Teritoriale din județul Buzău și din
Regiunea de Sud-Est
Agenții economici
Potențialii investitori
Aparținătorii familiilor stabilite în comuna Cozieni

” Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Cozieni, județul Buzău
pentru perioada 2014-2020”

Obiective Dezvoltarea parteneriatului public-privat între autorități
publice și asociații/investitori privați în domeniul energiei
regenerabile
Promovarea investițiilor de producere a energiei electrice
din surse regenerabile
Amenajarea unui parc fotovoltaic la nivelul comunei
Cozieni
Organizarea de sesiuni de formare, seminarii, conferințe
și dezbateri publice în domeniul energiei regenerabile
Creșterea veniturilor atrase la bugetul local

Motivația proiectului Dezvoltarea energiei regenerabile a devenit un obiectiv
strategic pentru România, având în vedere targetul ca
minimum 38 % din producția de energie locală să fie
realizată din surse de energie verde până în anul 2020.
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De asemenea, piața energiei regenrabile este transparentă
și atent controlată atât în cazul certificatelor verzi, cât și a
energiei tradiționale. În plus, legislația în vigoare este
armonizată cu directivele Uniunii Europene și, poate că
diferența cea mai importantă, este dată de tipul
investitorilor, aceștia fiind foarte specializați.
Sursele de energie regenerabilă au început să stârnească
tot mai mult interesul autorităților locale, implicit și a
celor din comuna Cozieni. În plus, acestea par să fie și
mai rentabile, iar piața energiei regenerabile este abia la
început pe fondul unei cereri în continuă creștere ca
urmare a cerințelor comunitare de acoperire a necesarului
de energie electrică/termică din surse regenerabile, sector
aflat pe locul doi în topul sectoarelor care atrag investiții
în Europa.
Conștienți de limitarea resurselor actuale de energie,
autoritățile publice de la nivelul comunei Cozieni au optat
pentru inițierea unui proiect ce are în vedere : amenajarea
la nivelul comunei Cozieni a unor suprafețe de teren cu
panouri fotovoltaice utilizate la producerea de energie
verde.
Statul sprijină producția de energie verde prin sistemul
certificatelor verzi. Fiecare producător primește gratuit de
la Transelectrica un anumit număr de certificate verzi
pentru energia pe care o produce și o livrează în rețea.
Mai departe, producătorii vând aceste certificate verzi
către furnizori, care sunt obligați prin lege să le cumpere,
scopul fiind ca o anumită parte din consumul final de
energie să fie asigurată de sursele regenerabile. Furnizorii
își recuperează costurile cu achiziția certificatelor verzi
prin includerea în tarife a acestor cheltuieli.
Această oportunitate de dezvoltare a sectorului economic
a fost avută în vedere de autoritățile publice locale din
comuna Cozieni, care promovează un astfel de proiect
pilot, în parteneriat cu agențiieconomici interesați.
Avantajele implementării acestui proiect rezultă din
valoarea adăugată a acestuia, faptul că proiectul se
încadrează în categoria investițiilor generatoare de
venituri imediate pentru comunitate și faptul că acesta
aduce și numeroase beneficii calității mediului
înconjurător.

” Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Cozieni, județul Buzău
pentru perioada 2014-2020”

Modul de implementare
al proiectului

Pentru implementarea proiectului va fi necesară:
Realizarea documentației tehnice necesare promovării
proiectului (Studiu de fezabilitate și proiect tehnic)
Contractarea  proiectului, pentru etapa de excuție a
lucrărilor, de asemenea
Organizarea/desfășurarea tuturor procedurilor de achiziție
publică prevăzute prin proiect
Implementarea, monitorizarea, evaluarea și auditul
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proiectului

Sursa de finanțare Fonduri Europene – Fonduri Structurale și de coeziune
2014-2020
Sponsorizări/Finanțări nerambursabile asigurate prin
programe ale ambasadelor
Bugetul local
Bugetul de Stat
Sponsorizări

Instituția care răspunde
de realizarea proiectului

Consiliul local

Termen de realizare 2020
Indicatori Suprafețele amenajate prin proiect

Rata de rentabilitate a investiției

33. Reabilitarea și extinderea sediului  Primăriei Cozieni

DOMENIUL INFRASTRUCTURĂ ȘI AMENAJAREA
TERITORIULUI

Proiectul propus Reabilitare și extindere sediu Primăriei Cozieni
Cadrul general Implementarea unor noi programe de investiții și

continuarea programelor existente în infrastructura de
interes public în vederea atingerii în ritm accelerat a
condițiilor de locuire conform cerințelor europene în
vigoare

Grup țintă Unitatea administrativ teritorială Cozieni
Comunitatea locală
Agenții economici
Potențialii investitori
Populația de tranzit, aparținătorii familiilor din zonă,
turiști

Obiective Îmbunătățirea infrastructurii fizice de bază alocalității
Cozieni
Creșterea nivelului de trai pentru comunitatea beneficiară
a investiției
Crearea unui cadru favorabil desfășurării activității
instituției și a aparatului primăriei

” Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Cozieni, județul Buzău
pentru perioada 2014-2020”

Motivația proiectului Crearea unui cadru favorabil desfășurării activității
instituției și a aparatului primăriei
Sediul în care își desfășoară activitatea autoritatea publică
locală a fost construit cu mulți ani în urmă și nu asigură o
siguranță optimă.
Aspectul inestetic crează o imagine negativă asupra
instituției în cauză dar și asupra Comunei Cozieni
Pe lângă amenajarea propriu-zisă a spațiului, proiectul va
prevedea și o componentă investațională ce constă în
dotarea la standarde moderne a spațiului.

Modul de implementare Realizarea documentației tehnice necesare promovării
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al proiectului proiectului (Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic)
Contractarea proiectului
Organizarea/desfășurarea procedurilor de achiziție
publică prevăzute prin proiect
Implementarea, monitorizarea, evaluarea și auditul
proiectului

Sursa de finanțare Bugetul local
Bugetul de Stat
Fonduri Europene/Structurale
Parteneriate

Instituția care răspunde
de realizarea proiectului

Consiliul local

Termen de realizare 2020
Indicatori Reabilitarea, extinderea și modernizarea sediului

primăriei

34. Programe de formare profesională a funcționarilor
publici din cadrul primăriei Cozieni

DOMENIUL CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ
Proiectul propus Programe de formare profesională a funcționarilor publici

din cadrul Primăriei Cozieni
Cadrul general Ca urmare a monitorizării procesului de implementare a

legislației din domeniul funcției publice și a formării
continue a funcționarilor publici, dar și a evoluției mana-
gementului funcției publice și a formării continue la nivel
european, s-au constatat o serie de probleme în dezvol-
tarea managementului public atât la nivel național cât și,
implicit, la nivel local

Grup țintă Funcționarii publici din aparatul propriu al Primăriei
comunei Cozieni

Obiective Îmbunătățirea capacității administrative și a managemen-
tului public la nivelul primăriei

Motivația proiectului Nevoia de a crește nivelul de pregătire profesională într-o
societate ce se dezvoltă permanent din punct de vedere
informațional și tehnologic
În ultimii ani doar o parte din angajații primăriei Cozieni
au urmat cursuri de formare profesională

” Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Cozieni, județul Buzău
pentru perioada 2014-2020”

Modul de implementare
al proiectului

Realizarea unui studiu cu privire la nevoile de formare
profesională la nivelul instituției
Sprijin financiar oferit funcționarilor publici pentru
participarea la cursuri de formare profesională

Sursa de finanțare Bugetul local
Programul Operațional PODCA

Instituția care răspunde
de realizarea proiectului

Consiliul local

Termen de realizare 2015-2018
Indicatori 50% dintre funcționarii publici din primărie au urmat cel

puțin un curs de formare profesională
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35. Schimb de experiență și vizite de studii

DOMENIUL CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ
Proiectul propus Creșterea nivelului de pregătire al aparatului propriu al

primăriei Cozieni prin efectuarea de schimburi de
experiență și vizite de studii

Cadrul general Necesitatea armonizării administrației publice locale cu
modul de organizare al unităților similare de la nivel
național și internațional

Grup țintă Funcționari publici
Aleși locali

Obiective Îmbunătățirea capacității administrative
Motivația proiectului Nevoia de a crește nivelul de pregătire profesională prin

vizite de studii și schimb de experiență
Modul de implementare
al proiectului

Înfrățirea cu o localitate similară
Vizite de studii la instituții similare de la nivel național
sau internațional

Sursa de finanțare Fonduri Europene- Fonduri Structurale și de Coeziune
2014-2020
Sponsorizări/Finanțări nerambursabile asigurate prin
programe ale ambasadelor
Programe de finanțare ale Comisiei Europene
Bugetul local
Bugetul Județean
Fonduri Europene

Instituția care răspunde
de realizarea proiectului

Consiliul local

Termen de realizare 2020
Indicatori Înfrățirea cu o localitate similară din Uniunea Europeană

Elaborarea unui ghid de bune practici pe baza experienței
cumulate

” Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Cozieni, județul Buzău
pentru perioada 2014-2020”

36. Creșterea nivelului de consultare a cetățenilor
și mediul de afaceri din comună

DOMENIUL CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ
Proiectul propus Creșterea nivelului de consultare a cetățenilor și mediul

de afaceri din comuna Cozieni
Cadrul general Prin consultare cedtățenii pot veni cu idei în sprijinul

dezvoltării comunei sau pot deveni parteneri ai
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autorităților locale în demersuri de interes public
Grup țintă Funcționari publici

Aleși locali
Populație
Agenți economici

Obiective Îmbunătățirea relației cu cetățenii și cu mediul de afaceri
Motivația proiectului Nevoia de a consulta cetățenii cu privire la modul de

lucru, obiectivele, proiectele și realizările autorității
publice locale
Creșterea nivelului de implicare al cetățenilor în
problemele comunității
Confirmarea problemelor principale identificate de către
autoritatea publică, de către cetățeni asigură o mai bună
eficiență a utilizării resurselor financiare
Identificarea de noi posibile parteneriate public-private

Modul de implementare
al proiectului

Organizarea de adunări publice pe cartiere, cu mediul de
afaceri, cu tinerii
Invitarea liderilor de opinie locali la ședințele de Consiliu
local

Sursa de finanțare Bugetul local
Instituția care răspunde
de realizarea proiectului

Consiliul local

Termen de realizare Anual
Indicatori Realizarea anuală a unei întâlniri în acest scop

Realizarea anuală a unui sondaj de opinie pentru a vedea
gradul de satisfacție al cetățenilor
Organizarea anuală a unei sesiuni de brainstorming pentru
a identifica cele mai stringente nevoi ale populației

” Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Cozieni, județul Buzău
pentru perioada 2014-2020”

37. Combaterea fenomenului de abandon școlar

DOMENIUL EDUCAȚIE ȘI FORMARE
Proiectul propus Combaterea fenomenului de abandon școlar la nivelul

comunei Cozieni
Cadrul general Există un procent destul de mare al celor care își

abandonează studiile, în special din cauze financiare și
sociale

Grup țintă Populația școlară a comunei Cozieni
Obiective Menținerea și integrarea tinerilor în viața școlară, socială

și economică a societății
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Motivația proiectului Inexistența unei forme de prevenire a abandonului școlar
Modul de implementare
al proiectului

Înființarea unui centru de consiliere permanentă a
tinerilor

Sursa de finanțare Bugetul local
Bugetul județean
Programul operațional POSDRU
Programe guvernamentale

Instituția care răspunde
de realizarea proiectului

Școlile din comuna Cozieni
Inspectoratul școlar

Termen de realizare 2014-2015
Indicatori Centru de consilier a tinerilor

Scăderea ratei de abandon cu 15% pe an

38. Programe de consiliere și orientare profesională pentru șomeri,
persoane inactive sau persoane aflate în căutarea unui loc de muncă

DOMENIUL EDUCAȚIE ȘI FORMARE
Proiectul propus Programe de consiliere și orientare profesională pentru

șomeri, persoane inactive sau persoane aflate în căutarea
unui loc de muncă

Cadrul general Implementarea unor noi programe de investiții și
continuarea programelor existente în infrastructura de
interes public în vederea atingerii în ritm accelerat a
condițiilor de locuire conform cerințelor europene în
vigoare
Consolidarea cooperării instituțiilor și actorilor relevanți
pentru asigurarea accesului pe piața muncii a categoriilor
de persoane defavorizate

Grup țintă Persoane inactive sau aflate în căutarea unui loca de
muncă
Șomeri
Comunitatea locală în parteneriat cu firme private/ONG-
uri de profil
Unitatea Administrativ Teritorială Cozieni
Inspectoratul Școlar Județean Buzău
AJOFM Buzău
Direcția de Asistență Socială Buzău
Agenții Economici
Aparținătorii familiilor stabilite în comuna Cozieni

” Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Cozieni, județul Buzău
pentru perioada 2014-2020”

Potențialii investitori
Unități Administrativ Teritoriale învecinate din județul
Buzău și din regiunea de Dezvoltare Sud Muntenia

Obiective Creșterea accesului grupurilor defavorizate la o educație
și formare profesională de calitate
Creșterea accesului grupurilor defavorizate la activități
economice și în materie de angajare și în profesie
Derularea de programe de formare și reconversie profe-
sională pentru integrarea persoanelor defavorizate pe
piața muncii
Îmbunătățirea condițiilor de trai ale populațiilor defavori-
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zate
Organizarea de activități sociale în sprijinul categoriilor
defavorizate și al minorităților de la nivelul comunei
Cozieni
Creșterea încrederii de sine și redarea demnității
persoanelor defavorizate prin oferirea de facilități
familiilor cu venituri mici, copiilor în afirmare și tinerelor
talente, copii ai străzii etc.

Motivația proiectului Adresabilitatea acestui proiect este complexă, și anume :
”grupurile vulnerabile, grupurile de risc sau categoriile
defavorizate”. Sub orice denumire ar fi aceasta, include
însă caracteristici comune, și anume prezența acelei
categorii de persoane care fie se află pe o poziție de ine-
galitate în raport cu majoritatea cetățenilor din cauza
diferențelor socio-economice față de majoritate, fie se
confruntă cu un comportament de respingere și margina-
lizare
Program de formare și reconversie profesională în rândul
populației de etnie romă, proiect prin care se vor acorda
burse de participare pe perioada de implementare a
proiectului
Programul pentru persoanele cele mai defavorizate
vizează promovarea accesului femeilor tinere la educație
și la formare, în special al celor care provin din regiuni
periferice și categorii vulnerabile, femeile aparținând
minorităților etnice, femeile cu handicap și femeile puțin
calificate.
Autoritatea publică va susține și o campanie de
promovare în acest sens, astfel încât partenerii sociali și
întreprinderile private și publice să elimine orice formă de
discriminare, să încurajeze activ formarea profesională la
locul de muncă, eliminând toate barierele legate de vârstă,
și să susțină concediile de studii pentru categoriile
defavorizate

Modul de implementare
al proiectului

Organizarea de cursuri de formare profesională
compatibile cu nevoile pieței muncii
Contractarea proiectului
Organizarea/desfășurarea procedurilor de achiziție
publică prevăzute prin proiect
Implementarea, monitorizarea, evaluarea și auditul
proiectului

” Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Cozieni, județul Buzău
pentru perioada 2014-2020”

Sursa de finanțare Bugetul local
Bugetul de stat
Fonduri Europene-Fonduri Structurale și de Coeziune
2014-2020
Sponsorizări/Finanțări nerambursabile asigurate prin
programe ale ambasadelor
Parteneriate

Instituția care răspunde
de realizarea proiectului

Consiliul local
Consiliul județean
AJOFM

Termen de realizare 2014-2018
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Indicatori Spațiile sociale amenajate pentru activitățile proiectului
Dotările necesare pentru realizarea activităților
Numărul de beneficiari ai proiectului, pe categorii de
activități
Întâlnirile publice organizate în cadrul campaniei

39. Formarea cadrelor didactice și a resurselor umane din
unitățile de învățământ

DOMENIUL EDUCAȚIE ȘI FORMARE
Proiectul propus Formarea cadrelor didactice și a resurselor umane din

unitățile de învățământ de la nivelul comunei Cozieni
Cadrul general Misiunea prioritară a politicii educației este aceea de a

identifica oportunitățile de îmbunătățire a calității, de a
promova procesele de reformă, pentru a ajuta la progresul
educației

Grup țintă Comunitatea locală
Unitatea Administrativ Teritorială Cozieni
Unități Administrativ Teritoriale învecinate din județul
Buzău
Cadrele didactice și personalul auxiliar din unitățile de
învățământ  avute în vedere
Preșcolarii/școlarii/elevii din unitățile de învățământ
vizate de proiect

Obiective Creștera calității serviciilor educaționale oferite
Creșterea eficienței procesului educațional
Creșterea coeziunii sociale
Întărirea statutului profesional al specialiștilor care oferă
servicii educaționale
Asigurarea mobilității personalului
Asigurarea competitivității între școli

Motivația proiectului Resursele umane sunt factorul cheie al reformei educației.
Ele pot compromite totul sau pot salva totul. Pentru a
avea o resursă umană de calitate în educație trebuiesc
luate următoarele măsuri: creșterea calității formării
inițiale și continue
Perfecționarea cadrelor didactice reprezintă o activitate cu
conținut pedagogic și social proiectată, realizată și dez-
voltată în cadrul sistemului de învățământ, cu funcție
managerială de reglare-autoreglare continuă a procesului
de învățământ, la toate nivelurile sale de referință ( func-

” Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Cozieni, județul Buzău
pentru perioada 2014-2020”

Motivația proiectului țional- structural-operațional)
Analiza activității de perfecționare a cadrelor didactice
presupune raportarea la conceptele pedagogice de
formare, în general, și de formare continuă, în mod
special. Formarea constituie funcția centrală a educației
(exprimată ca formare-dezvoltare permanentă necesară
pentru integrarea social optimă a personalității umane)
Formarea continuă a cadrelor didactice este realizată prin:
activități de perfecționare metodică și psihopedagogică
realizate la nivelul cadrelor sau al colectivelor de
specialitate din unitățile de învățământ, conferințe, semi-
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narii, dezbateri sau alte forme speciale de perfecționare,
organizate la nivel interșcolar, teritorial și național, cur-
suri de perfecționare a pregătirii de specialitate, metodice
și psihopedagogice
Prin politici educaționale și prin alocarea de resurse fi-
nanciare, acest model își propune să asigure dezvoltarea
capitalului uman și creșterea competitivității prin forma-
rea inițială și continuă, pentru integrarea pe piața muncii a
cât mai multe persoane care termină una din formele de
educație
Prin implementarea proiectului se urmărește:
Îmbunătățirea calității actului educațional corespunzător
cerințelor psiho-pedagogice

Modul de implementare
al proiectului

Contractarea proiectului
Organizarea/desfășurarea procedurilor de achiziție publi-
că prevăzute prin proiect (achiziție de servicii de
formare/perfecționare)
Implementarea, monitorizarea, evaluarea și auditul pro-
iectului

Sursa de finanțare Bugetul local
Bugetul de stat
Fonduri Europene/Structurale
Parteneriate

Instituția care răspunde
de realizarea proiectului

Consiliul local

Termen de realizare 2015-2020
Indicatori Cadrele didactice participante la cursuri de formare

” Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Cozieni, județul Buzău
pentru perioada 2014-2020”

40. Finalizare reabilitare școala din satul Cozieni

DOMENIUL EDUCAȚIE ȘI FORMARE
Proiectul propus Finalizare reabilitare școala din satul Cozieni
Cadrul general Implementarea unor noi programe de investiții și conti-

nuarea programelor existente în infrastructura de interes
public în vederea atingerii în ritm accelerat a condițiilor
de locuire conform cerințelor europene în vigoare

Grup țintă Comunitatea locală
Unitatea Administrativ Teritorială Cozieni
Unități Administrativ teritoriale învecinate din județul
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Buzău
Preșcolarii și elevii arondați unităților de învățământ
vizate de proiect
Populația preșcolară și școlară de la nivelul comunei
Cozieni și din localitățile învecinate
Cadrele didactice și personalul auxiliar din unitatea de
învățământ vizată de proiect
Viitorii copii arondați acestei unități de învățământ
Agenții economici
Potențialii investitori
Aparținătorii familiilor stabilite în comuna Cozieni

Obiective Îmbunătățirea infrastructurii fizice de bază a localității
Cozieni
Îmbunătățirea calității infrastructurii de educație din
comuna Cozieni și a dotării acesteia în vederea asigurării
unui proces educațional la standarde europene și a
asigurării creșterii participării copiilor la procesul
educațional
Îmbunătățirea stării de sănătate a elevilor și cadrelor
didactice prin crearea unor condiții de igienă corespun-
zătoare determinate de modernizarea clădirilor și insta-
lațiilor existente
Facilitarea și extinderea accesului la educație, prin
crearea unui spațiu propice învățăturii
Reducerea abandonului școlar la nivelul comunității
Estetizarea spațiului rural și oferirea unui aspect modern
al localității
Creșterea gradului de atractivitate a localității Cozieni

Motivația proiectului Prin implementarea acestui proiect se asigură creșterea
calității serviciilor de educație și stimularea participării
copiilor la aceste servicii, obiective care crează premisele
necesare pentru asigurarea populației cu servicii esențiale
Necesitatea dotării corespunzătoare a unităților de
învățământ din comuna Cozieni și a extinderii/ moder-
nizării acestora a determinat autoritățile publice  să
promoveze acest proiect în cadrul unui program de finan-
țare
Prin implementarea proiectului se urmărește:
- crearea unei infrastructuri școlare moderne, adecvată
desfășurării procesului de învățământ;
- îmbunătățirea calității actului educațional corespunzător
cerințelor psihopedagogice și asigurarea accesibilității
copiilor la procesul de învățământ;
- crearea unui cadru adecvat de educație în condiții de

” Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Cozieni, județul Buzău
pentru perioada 2014-2020”

siguranță pentru populația școlară și preșcolară;
- asigurarea condițiilor igienico- sanitare adecvate în
vederea reducerii cauzelor de îmbolnăvire a copiilor;
Prin efectele pe care le produce, proiectul contribuie
deopotrivă la:
- creșterea atractivității economice și, implicit, investiți-
onale a zonei;
- creșterea competitivității localității Cozieni în perspec-
tiva dezvoltării durabile și a eficienței energetice
- creșterea atractivității turistice locale

Modul de implementare Realizarea documentației tehnice necesare promovării
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al proiectului proiectului (Expertiză Tehnică, Documentație de Avizare
a Lucrărilor de Intervenție, Proiect Tehnic)
Contractarea proiectului
Organizarea/desfășurarea procedurilor de achiziție publică
prevăzute prin proiect
Implementarea, monitorizarea, evaluarea și auditul
proiectului

Sursa de finanțare Bugetul local
Bugetul de stat
Fonfuri europene/Structurale
Parteneriate

Instituția care răspunde
de realizarea proiectului

Consiliul local
Inspectoratul Școlar Județean

Termen de realizare 2017-2020
Indicatori Extindere și modernizare la standarde moderne a unității

de învățământ

” Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Cozieni, județul Buzău
pentru perioada 2014-2020”

41. Construcție și amenajare sală de sport

DOMENIUL EDUCAȚIE ȘI FORMARE
Proiectul propus Construcție și amenajare sală de sport
Cadrul general Implementarea unor noi programe de investiții și

continuarea programelor existente în infrastructura de
interes public în vederea atingerii în ritm accelerat a
condițiilor de locuire, conform cerințelor europene în
vigoare

Grup țintă Comunitatea locală
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Unitatea Administrativ teritorială Cozieni
Unități Administrativ Teritoriale învecinate din județul
Buzău
Preșcolarii și elevii arondați unităților de învățământ
vizate de proiect
Populația preșcolară și școlară de la nivelul comunei
Cozieni și din localitățile învecinate
Cadrele didactice și personalul auziliar din unitățile de
învățământ vizate de proiect
Viitorii copii arondați unităților de  învățământ
Agenții economici
Potențialii investitori
Aparținătorii familiilor stabilite în comuna Cozieni

Obiective Îmbunătățirea infrastructurii fizice de bază a localității
Cozieni
Îmbunătățirea calității infrastructurii de educație din
comuna Cozieni și a dotării acesteia în vedera asigurării
unui proces educațional la standarde europene și a asigu-
rării creșterii participării copiilor la procesul educațional
Îmbunătățirea stării de sănătate a elevilor și cadrelor
didactice prin crearea unor condiții de educație
corespunzătoare
Facilitarea și extinderea accesului la educație, prin crea-
rea unui spațiu propice învățării
Reducerea abandonului școlar la nivelul comunității
Estetizarea spațiului rural și oferirea unui aspect modern
al localității
Creșterea gradului de atractivitate a localității Cozieni

Motivația proiectului Sportul este cea mai bună metodă pentru a  asigura
populației o viață sănătoasă, pentru a dezvolta spiritul de
echipă și pentru a  asigura populației o posibilitate de
petrecere a timpului liber
Prin implementarea acestui proiect se asigură creșterea
calității serviciilor de educație și stimularea participării
copiilor la aceste servicii, obiective care crează premisele
necesare pentru asigurarea populației cu servicii esențiale
Prin implementarea proiectului se urmărește:
- crearea unei infrastructuri școlare moderne, adecvată
desfășurării procesului de învățământ;
- îmbunătățirea calității actului educațional corespunzător
cerințelor psihopedagogice și asigurarea accesibilității
copiilor la procesul de învățământ;
- crearea unui cadru adecvat de educație în condiții de
siguranță pentru populația școlară și preșcolară;

” Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Cozieni, județul Buzău
pentru perioada 2014-2020”

- asigurarea condițiilor igienico- sanitare adecvate în
vederea reducerii cauzelor de îmbolnăvire a copiilor.
Prin efectele pe care le produce, proiectul contribuie
deopotrivă la:
- creșterea atractivității economice și, implicit,
investiționale ale zonei;
- creșterea competitivității localității Cozieni în
perspectiva dezvoltării durabile și eficienței energetice;
- creșterea atractivității turistice locale.
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Modul de implementare
al proiectului

Realizarea documentației tehnice necesare promovării
proiectului( Studiu de fezabilitate, proiect tehnic)
Contractarea proiectului
Organizarea/desfășurarea procedurilor de achiziție
publică prevăzute prin proiect
Implementarea, modernizarea, evaluarea și auditul
proiectului

Sursa de finanțare Bugetul local
Bugetul de stat
Fonduri Europene/Structurale
Parteneriate

Instituția care răspunde
de realizarea proiectului

Consiliul local
Inspectoratul Școlar Județean

Termen de realizare 2017
Indicatori Înființarea unei săli de sport funcționale în comuna

Cozieni

” Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Cozieni, județul Buzău
pentru perioada 2014-2020”

42. Reabilitare Cămin Cultural – Sat Cozieni

DOMENIUL CULTURĂ, SPORT ȘI AGREMENT
Proiectul propus Reabilitare Cămin cultural – sat Cozieni
Cadrul general Implementarea unor noi programe de investiții și

continuarea programelor existente în infrastructura de
interes public în vederea atingerii în ritm accelerat a
condițiilor conform cerințelor europene în vigoare
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Grup țintă Comunitatea locală
Unitatea Administrativ Teritorială Cozieni
Turiști de tranzit, de week-end sau de sezon
Agenți economici
Potențialii investitori
Aparținătorii familiilor stabilite în comuna Cozieni

Obiective Reabilitarea, extinderea și modernizarea căminului
cultural din satul Cozieni
Amenajarea infrastructurii de acces în jurul locației vizate
Dezvoltarea identității comunității, sporirea implicării și
responsabilității în administrarea valorilor locale
Creșterea veniturilor atrase la bugetul local din taxe și
impozite

Motivația proiectului Căminul cultural din satul Cozieni necesită lucrări de
reabilitare, extindere și dotare modernă având în vedere
că în această locație vor avea loc evenimente culturale
(spectacole, festivaluri, festivități etc.)
Documentația tehnică: Expertiza tehnică, Documentația
de Avizare a lucărilor de intervenție și Proiect Tehnic

Modul de implementare
al proiectului

Contractarea proiectului
Organizarea/desfășurarea procedurilor de achiziție
publică prevăzute prin proiect
Implementarea, monitorizarea, evaluarea și auditul
proiectului

Sursa de finanțare Bugetul local
Bugetul de stat
Fonduri Europene/Structurale
Parteneriate

Instituția care răspunde
de realizarea proiectului

Consiliul local

Termen de realizare 2015
Indicatori Un cămin cultural reabilitat, amenajat și dotat la stan-

darde moderne

” Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Cozieni, județul Buzău
pentru perioada 2014-2020”

43. Reabilitare Cămin Cultural – Sat Bălănești

DOMENIUL CULTURĂ, SPORT ȘI AGREMENT
Proiectul propus Reabilitare Cămin cultural – sat Bălănești
Cadrul general Implementarea unor noi programe de investiții și

continuarea programelor existente în infrastructura de
interes public în vederea atingerii în ritm accelerat a
condițiilor conform cerințelor europene în vigoare

Grup țintă Comunitatea locală
Unitatea Administrativ Teritorială Cozieni
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Turiști de tranzit, de week-end sau de sezon
Agenți economici
Potențialii investitori
Aparținătorii familiilor stabilite în satul Bălănești

Obiective Reabilitarea, extinderea și modernizarea căminului
cultural din satul Bălănești
Amenajarea infrastructurii de acces în jurul locației vizate
Dezvoltarea identității comunității, sporirea implicării și
responsabilității în administrarea valorilor locale
Creșterea veniturilor atrase la bugetul local din taxe și
impozite

Motivația proiectului Căminul cultural din satul Bălănești necesită lucrări de
reabilitare, extindere și dotare modernă având în vedere
că în această locație vor avea loc evenimente culturale
(spectacole, festivaluri, festivități etc.)
Documentația tehnică: Expertiza tehnică, Documentația
de Avizare a lucărilor de intervenție și Proiect Tehnic

Modul de implementare
al proiectului

Contractarea proiectului
Organizarea/desfășurarea procedurilor de achiziție
publică prevăzute prin proiect
Implementarea, monitorizarea, evaluarea și auditul
proiectului

Sursa de finanțare Bugetul local
Bugetul de stat
Fonduri Europene/Structurale
Parteneriate

Instituția care răspunde
de realizarea proiectului

Consiliul local

Termen de realizare 2016
Indicatori Un cămin cultural reabilitat, amenajat și dotat la stan-

darde moderne

” Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Cozieni, județul Buzău
pentru perioada 2014-2020”

44. Construcție case praznicale în parohiile : Cozieni, Bălănești,
Pietraru și Trestia

DOMENIUL CULTURĂ, SPORT ȘI AGREMENT
Proiectul propus Construirea a patru case praznicale în satele Cozieni,

Bălănești, Pietraru și Trestia
Cadrul general La nivelul satelor nu există locații care să poată permită
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organizarea de pomeni, parastase sau de mese pentru
oamenii săraci din localități

Grup țintă Populația comunei
Obiective Asigurarea tuturor condițiilor necesare pentru ca persoa-

nele sărace să poată lua masa zilnic
Sprijinirea persoanelor defavorizate
Asigurarea accesului la servicii medicale corespunzătoare
Sprijinirea persoanelor defavorizate de pe raza comunei
Crearea unui spațiu pentru desfășurarea tuturor serviciilor
religioase
Asigurarea unui loc de desfășurare a meselor bisericești
(pomeni, parastase etc.)

Motivația proiectului Dorința cetățenilor din cele patru sate de a avea o casă
parohială

Modul de implementare
al proiectului

Construirea unor clădiri care să aibă utilitatea de case
praznicale
Dotarea materială completă a acestora la standarde de
siguranță, igienă și confort
Atragerea de fonduri private pentru construcția și dotarea
caselor praznicale

Sursa de finanțare Buget local
Capital privat
Fonduri Europene

Instituția care răspunde
de realizarea proiectului

Consiliul local

Termen de realizare 2020
Indicatori Construcția de patru case praznicale, precum și darea în

funcțiune a acestora, pe raza satelor Cozieni, Bălănești,
Pietraru și Trestia

” Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Cozieni, județul Buzău
pentru perioada 2014-2020”

46. Construcție și dotare azil de bătrâni în satul Trestia

DOMENIUL SĂNĂTATE
Proiectul propus Construcție și dotare azil de bătrâni în satul Trestia
Cadrul general Proiectul are în vedere rezolvarea problemelor reale,

legate de izolarea socială, sentimentul de inutilitate și
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accesul la serviciile  de sănătate ale persoanelor vârstnice
prin înființarea unui azil de bătrâni
Numărul mare de persoane vârstnice care nu își pot
asigura singuri condiții decente de trai și care au fost
abandonați de familiile aparținătoare

Grup țintă Bătrânii de pe raza comunei Cozieni
Obiective Asigurarea tuturor condițiilor necesare pentru un trai

decent
Asigurarea accesului la servicii medicale corespunzătoare
Prevenirea fenomenului infracțional care poate avea
victime persoanele vârstnice
Prevenirea bolilor psihice dastorate singurătății
Asigurarea de servicii de îngrijire pentru situații de
urganță, de sprijin și de acompaniere, urmărind integrarea
activă în viața socială a bătrânilor cu probleme sociale
Crearea de noi locuri de muncă

Motivația proiectului Nevoia de a asigura adăpost, hrană și consiliere pentru
persoanele vârstnice

Construirea unui azil pentru persoanele vârstnice
Dotarea materială a azilului la cele mai ridicate standarde
Identificarea, evaluarea și selectarea beneficiarilor
Elaborarea procedurilor de monitorizare și evaluare
periodică a evoluției beneficiarilor
Înființarea unei echipe mobile care să coordoneze
activitatea comitetelor filantropice, existente pe lângă
parohiile din comună

Sursa de finanțare Bugetul local
Fonduri Europene

Instituția care răspunde
de realizarea proiectului

Consiliul local

Termen de realizare 2020
Indicatori Numărul persoanelor vârstnice care vor beneficia de

serviciile azilului
Numărul persoanelor care vor beneficia de consiliere,
suport și informare la domiciliu din partea echipei mobile

” Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Cozieni, județul Buzău
pentru perioada 2014-2020”

48. Amenajarea în clădirea fostului CAP Bălănești a unui cabinet medical

DOMENIUL SĂNĂTATE
Proiectul propus Amenajarea unui cabinet medical în clădirea fostului

CAP Bălănești
Cadrul general Implementarea unor noi programe de investiții și

continuarea programelor existente în infrastructura de
interes public în vederea atingerii în ritm accelerat a
condițiilor de locuire conform cerințelor europene în
vigoare
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Grup țintă Populația din localitatea Bălănești
Turiști de tranzit, de week-end, de sezon

Obiective Amenajarea, dotarea și funcționarea unui cabinet medical
pentru medicina de familie, la nivelul localității Bălănești
Asigurarea accesului populației din comunitate la servicii
medicale la standarde moderne

Motivația proiectului În analiza SWOT efectuată la nivelul comunei Cozieni a
fost identificată această problemă, de asemenea, aceasta a
fost semnalată și în răspunsul la chestionarele aplicate în
rândul populației
Asigurarea tuturor condițiilor pentru menținerea stării de
sănătate a copiilor și, implicit a familiilor acestora

Modul de implementare
al proiectului

Interesul crescut al autorității publice locale pentru
protejarea stării de sănătate a populației a determinat
promovarea acestui proiect
În ceea ce privește latura investițională a proiectului,
aceasta vizează următoarele: amenajarea și dotarea la
standarde europene a unui cabinet medical pentru medi-
cina de  familie, la nivelul localității Bălănești, recrutarea
personalului medical de specialitate necesar pentru desfă-
șurarea actului medical

Sursa de finanțare Fonduri Europene/Fonduri Structurale și de Coeziune
2014-2020
Sponsorizări/Finanțări nerambursabile asigurate prin pro-
gramul ambasadelor
Bugetul local
Bugetul de stat
Sponsorizări

Instituția care răspunde
de realizarea proiectului

Consiliul local
Consiliul județean

Termen de realizare 2020
Indicatori Amenajarea unui cabinet medical

” Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Cozieni, județul Buzău
pentru perioada 2014-2020”

CAPITOLUL X– CONCLUZII

Dezvoltarea comunei Cozieni nu reprezintă doar o problemă a
autorității publice locale, ci ține și de voința și capacitatea comunității locale de a se
implica activ și constant în realizarea obiectivelor strategice.
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Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Cozieni pentru
perioada 2014-2020 va folosi drept suport în dezvoltarea durabilă a comunei prin
realizarea priorităților stabilite vizând creșterea calității vieții  în comunitatea locală,
un element indispensabil pentru existența viitoare a comunei.

Comuna Cozieni se confruntă cu problemele specifice unei
comunități medii, iar autoritățile locale trebuie să își asume cu adevărat rolul de
coordonator al procesului de transformare, fructificând oportunitățile de care
beneficiază comuna.

Realizarea obiectivelor propuse este în strânsă dependență de
sursele de finanțare nerambursabile care pot fi atrase deoarece bugetul local nu are
capacitatea de a susține realizarea acestora.

Obiectivul principal este atragerea investitorilor și crearea
locurilor de muncă, fapt prevăzut de administrația locală și susținută de comunitatea
locală.

Un alt obiectiv important este finalizarea utilităților, aducând
comuna la un standard ridicat.

”În puterea noastră, stă doar virtutea și aceasta poate fi
obținută prin voință...împreună vom reuși!”

” Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Cozieni, județul Buzău
pentru perioada 2014-2020”
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