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Introducere 

Strategia de Dezvoltare locală a municipiului Râmnicu Sărat prezintă caracteristicile 

localității, o analiză amplă a resurselor și oportunităților municipiului evidentiind 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 în 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 locale în viitor. 

Luând în calcul 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 operational, managerial sau financiar. Fondurile europene nerambursabile 

sunt un real sprijin pentru dezvoltarea comunităților locale, dar pentru a le obține sunt necesare 

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 adaugată maximă din obiectivele pe care le propune comunității locale. 

Este important ca acest document să asigure o sustenabilitate de lungă durată și să 

deservească atât interesele administrației publice locale cât și interesele private și cele ale 

comunității. Strategia de Dezvoltare Locală a municipiului Râmnicu Sărat este corelată cu strategia 

județului Buzău, inclusă în Strategia de Dezvoltare Regională (Regiunea Sud-Est), inclusă la rândul 

ei în Planul Național de Dezvoltare al României pentru perioada 2014-2020. 

Luând în considerare situația economică actuală, determinată de criza ultimilor ani, dar și 

lecțiile învățate în perioada de programare anterioară, investițiile propuse de această strategie și 

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 uman să fie însoțite de investiții în infrastuctură); să contribuie la atingerea 

țintelor naționale ale Strategiei Europa 2020; să fructifice potențialul economic, social și geografic 

al zonei vizate; să răspundă priorităților de dezvoltare teritorială. 

Obiectivele specifice ale strategiei sunt în strânsă legătură cu cele ale Uniunii Europene 

pentru orizontul de timp 2014-2020 și se concentreză asupra următoarelor aspecte: dezvoltare 

inteligentă – creșterea economiei locale și asigurarea unor noi locuri de muncă; dezvoltare 

durabilă – investiții în proiecte verzi, care duc la scăderea emisiilor de gaze cu efect de seră; 
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dezvoltare incluzivă – dezvoltare unei mentalități colective acceptante și reducerea populației 

aflate în pragul sărăciei. 

În ceea ce privește dezvoltarea urbană durabilă integrată, aceasta se transpune în strategia 

prezentată prin investițiile integrate ce vor viza diversele dimensiuni ale vieții urbane: economia, 

socialul, cultura și mediul. Aceste intervenții sunt impetuos necesare având în vedere tendințele 

globale de îmbătrânire demografică și de stagnare a economiei și progreselor sociale dar și de 

scădere a locurilor de muncă și impactul schimbărilor climatice asupra mediului urban european. 

Prin intermediul întreprinderilor, colectivității locale, administrației locale, camerelor de comerț și 

industrie și Uniunii Europene se vor putea aloca resursele necesare dezvoltării economiei și pieței 

locale, sectorului educațional și de formare, sociale, cercetării și științei dar și investiții specifice 

protecției mediului.  

Strategia de Dezvoltare Locală a Municipiului Râmnicu Sărat este o oportunitate și o 

modalitate de finanțare a unor intervenții la nivel de localitate pentru care autoritatea publică nu 

deține resursele financiare necesare. Problemele comunității râmnicene și a comunităților 

marginalizate din această localitate sunt cunoscute de mai multă vreme de APL însă, din motive de 

capacitate financiară redusă în ultimii ani nu s-au mai realizat investiții din surse proprii, doar din 

fonduri publice/europene. 

Astfel, în ultimii 7-8 ani în Municipiul Râmnicu Sărat s-au implementat proiecte pe 

programele operaționale sectoriale din alocarea 2007-2013 și cu finanțări de la Banca de 

Dezvoltare a Consiliului Europei, care au vizat reabilitarea și dotarea unor unități de învățământ 

din localitate, extindere și reabilitare a rețelelor de apă și apă uzată, în general rețele de utilități 

care au vizat și părți ale zonelor marginalizate dar și părți ale zonei centrale a orașului. În general, 

toate proiectele accesate au urmărit soluționarea  problemelor din zonele/cartierele locuite de 

grupurile vulnerabile. 

De aceea, subliniem încă o dată importanța SDL pentru Municipiul Râmnicu Sărat având în 

vedere că, mare parte dintre problemele din comunitățile marginalizate nu au putut fi soluționate 

până în prezent și implementarea Strategiei ar aduce beneficii substanțiale atât ZUM cât și întregii 

comunități râmnicene. 

In cele ce urmeaza vor fi prezentate atât problemele identificate ca urmare a solicitărilor 

populației către APL Râmnicu Sărat dar și cele prezentate direct de către cetățenii din zonele 

urbane marginalizate identificate în cadrul întâlnirilor și focus grupurilor derulate ca activitate 

inițiala a GAL înființat prin proiectul POCU 5.1. Sprijin pregatitor pentru realizarea SDL. 

Cele mai stringente probleme ale comunităților vulnerabile sunt legate de lipsa locurilor de 

muncă, care ar putea ridica nivelul de trai al celor din cartierele marginalizate și acest lucru 

semnifică și nivel de educație și integrare socială. Apoi vin problemele legate de infrastructura 

locală și anume mobilitatea urbană, starea străzilor și drumurilor din ZUM, condițiile de locuire în 
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cartierele mărginașe, serviciile publice sociale, medicale, socio-medicale, educaționale și nu în 

ultimul rând zonele părăsite care constituie o problemă de securitate în respectivele areale. 

Toate acestea contribuie la un nivel de trai scăzut pentru cetățenii zonelor urbane 

marginalizate, aspecte ce vor fi prezentate pe larg în cadrul SDL. Pentru a le rezolva cel puțin 

parțial, soluția autorității publice locale și a societății civile din Râmnicu Sărat a fost înființarea GAL 

și accesarea de fonduri europene structurale și de investiții atât pentru infrastructură cât și pentru 

dezvoltarea ocupării, educației, antreprenoriatului local cu predilecție a celui social, pentru 

asigurarea unor servicii de bază precum cele medicale, de transport, utilități etc. 

Prin implementarea celor două proiecte POCU AP5 și POR AP9 se dorește a se răspunde cel puțin 

unora dintre nevoile comunităților marginalizate din Municipiul Râmnicu Sărat. 
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1. Prezentarea generală a orașului sau municipiului (peste 20.000 locuitori) 

1.1  Principalele caracteristici geografice 

Municipiul Râmnicu Sărat se află amplasat la 45°23' latitudine nordică şi 27°03' longitudine 

estică, în județul Buzău, regiunea de dezvoltare Sud-Est.  

Din punct de vedere fizico-geografic, municipiul Râmnicu Sărat se află situat în Câmpia 

Piemontană a Râmnicului, la o altitudine de 118 m și cu un relief predominant de câmpie. 

Suprafața totală a municipiului este de 5,286 ha (aprox. 8.77 km²), din care 72% reprezintă 

suprafață agricolă (3,806 ha). 

DN2 leagă municipiul spre Sud de Buzău și București și spre Nord de Bacău, Roman și 

Suceava. DN22 îl leagă de Brăila, iar mai departe, prin trecerea Dunării cu bacul de orașele Tulcea 

și Constanța. DJ202 leagă municipiul de comunele învecinate: Slobozia Bradului, Râmnicelu, Valea 

Râmnicului, Topliceni, Podgoria. Municipiul Râmnicu Sărat este traversat de calea ferată Buzău-

Mărășești și este deservit de o gară. 

Din punct de vedere climatic, municipiul este influențat de climatul temperat-continental, 

de câmpie, caracterizat de temperaturi medii anuale de 9-10°C, precipitații reduse (500-600 

mm/an) și secete frecvente. Minimele și maximele înregistrate au fost în anul 1941 (41°C) și în 

anul 1987 (-26.2°C), sub influența unei invazii de aer cald tropical. Regimul eolian este influențat în 

principal de Austru (21.1%) din SV și Crivățul (36.3%) din NE. Local, prezența foehnului este 

prezentă și evidențiată prin culturile de viță-de-vie. 

Peisajul natural al zonei este unul de câmpie, cu vegetație reprezentată în principal de 

specii de salcie (salcie albă, salcie purpurie și salcie amestecată), dar și specii precum plopul alb, 

plopul negru, hamei, mure. În ceea ce privește peisajul cultivat, în zonă se cultivă în special grâu, 

porumb, orz, floarea-soarelui, plante de nutreț, leguminoase și plante producătoare de semințe 

oleaginoase.  

Râmnicu Sărat s-a dezvoltat pe cursul râului Râmnic și afluenții acestuia: Sărățel, Râmnicul, 

Motnău, Coțatcu și Voetin. Pânza freatică se găsește la 6-10 m adâncime, iar rezervele de apă la 

25-30 m adâncime. În apropierea municipiului se găsesc trei lacuri: Amara, Jirlău și Balta Albă (cu 

apă foarte sărată, folosită pentru tratamentul afecțiunilor reumato-dermatologice. 

Resursele naturale din zonă sunt petrolul, gazele naturale, sarea, izvoarele minerale 

sărăturoase și sulfuroase, depozitele de pietrișuri, nisipuri și argile, unele ape cu nămoluri 

sapropelice, însă acestea se găsesc în cantități mici, iar până în anul 1950 unele dintre ele nu au 

fost exploatate. Cea mai importantă resursă naturală a municipiului este solul fertil, de tip 

cernoziom, favorabil cultivării cerealelor și a plantelor tehnice și medicinale.  



 

9 
 Strategia de Dezvoltare Locală Râmnicu Sărat 

 

Toate caracteristicile menționate anterior se regăsesc în Anexa 1 – Planul cu delimitare 

teritoriului vizat de SDL și fotografii relevante.  

1.2  Populația și caracteristicile demografice 

Evoluția populației în municipiul Râmnicu Sărat este în strânsă legătură cu evoluția 

populației la nivelul României și al județului Buzău. Tendințele demografice în România în ultimii 

ani sunt de scădere a populației, principalul element care denotă acest lucru fiind valoarea 

negativă în creștere a sporului natural. Astfel, în anul 2011 în zonele urbane din județul Buzău 

sporul natural era de -349, iar în anul 2016 acesta a crescut până la -502.  

Rata mortalității în perioada 2011-2016 în zonele urbane din județul Buzău a crescut, iar 

rata natalității este în scădere, ceea ce înseamnă îmbătrânirea demografică a populației. Aceste 

tendințe demografice se regăsesc și în municipiul Râmnicu Sărat și reies din Anexa 26.1 –Evoluția 

populației rezidente, pe sexe în municipiul Râmnicu Sărat în perioada 2002-2016 și din Anexa 26.2 

– Piramida vârstelor pentru anii 2011 și 2016 în municipiul Râmnicu Sărat. 

În momentul în care ponderea populației vârstnice variază între 7%-12%, populația 

respectivă se află în proces de îmbătrânire demografică, iar în cazul în care depășește 12% 

populația este îmbătrânită demografic. Așa cum reiese și din Anexa 26.3 – Ponderea grupelor de 

populație în totalul populației (%) în Mun. Râmnicu Sărat în perioada 2002-2016, procesul de 

îmbătrânire demografică s-a stabilizat în anul 2015, ponderea populației de peste 65 ani atingând 

atunci 12.04%. Pincipalul motiv pentru care apare procesul de îmbătrânire demografică este 

scăderea natalității, la care se adaugă migrația și în final, scăderea mortalității. Acest lucru se 

poate observa și în municipiul Râmnicu Sărat, așa cum reiese și din Anexa 26.4 – Mișcarea 

migratorie în Mun. Râmnicu Sărat în perioada 2002-2016 și Anexa 26.5 – Mișcarea naturală a 

populației în mediul urban al județului Buzău în perioada 2002-2016. Conform graficelor anexate, 

sporul natural al populației este într-o continuă scădere din anul 2006, iar începând cu anul 2010 

acesta devine negativ, ceea ce înseamnă o rată a natalității scăzută și o creștere semnificativă a 

ratei mortalității.  În același timp, numărul emigranților definitivi care au părăsit municipiul este 

mult mai mare decât numărul imigranților definitivi care s-au stabilit în Râmnicu Sărat. 

De asemenea, din punct de vedere economico-social, se mai adaugă următorii factori la 

procesul de îmbătrânire demografică: 

- scăderea ponderii gospodăriilor agricole tradiționale, caracterizate printr-o fertilitate ridicată; 

- emanciparea femeilor, accesul la învățământ de toate gradele și atragerea lor în activități 

neagricole; 

- exigențele sporite ale părinților referitor la creșterea și educația copiilor care necesită timp și 

cheltuieli importante; 

- creșterea timpului liber, accesul la divertisment cât mai variat și la mijloace moderne de 

transport. 
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O populație îmbătrânită demografic nu reprezintă o situație favorabilă în niciun proces de 

dezvoltare deoarece aceasta implică un anumit efort din partea societății pentru a aloca o bună 

parte din venitul orașului mijloacelor de întreținere și de asistență socială pentru această categorie 

de populație. În același timp, consecințe ale îmbătrânirii demografice sunt și creșterea raportului 

de dependență, ceea ce înseamnă sporirea presiunii pe care populația inactivă o exercită asupra 

populației active, care dacă nu este controlată corect poate stopa creșterea nivelului de trai al 

populației, dar și nivelul productivității muncii sociale poate fi afectat de acest proces. 

Etapele îmbătrânirii demografice se urmăresc în timp, prin intermediul piramidei vârstelor 

care prin formele pe care le îmbracă poate oferi diferite tipuri de informații. Din Anexa 26.2 – 

Piramida vârstelor pentru anii 2011 și 2016 în Municipiul Râmnicu Sărat se poate observa că 

aceasta are formă de treflă, ceea ce semnifică o populație în care, după un accentuat proces de 

îmbătrânire demografică urmează un proces de reîntinerire demografică.  

Din punct de vedere etnic, în municipiul Râmnicu Sărat cea mai mare pondere din 

populația totală o reprezintă cetățenii românii (83%), urmând cetățenii de etnie romă (8%), apoi 

cu o pondere de sub 1% sunt cetățenii de etnie turcă, maghiară, italiană și germană, insă un 

procent foarte mare al populației a refuzat să răspundă la această întrebare, 9% din grafic fiind 

reprezentat de ”informații indisponibile”. 

Pentru caracterizarea nivelului de instruire al populației, Institutul Național de Statistică 

înregistrează pentru populația ce depășește 10 ani ultima școală absolvită. Pe baza acestor 

informații, populația se separă în trei grupe: cu studii elementare, cu studii medii și cu studii 

superioare. În Municipiul Râmnicu Sărat, conform Anexei 26.7 – Sructura populației după nivelul 

studiilor (%) în județul Buzău în anii 2002 și 2011, se poate observa o creștere a numărului 

persoanelor care au studii superioare absolvite dar și o scădere a numărului persoanelor fără o 

școală absolvită (comparație între datele de la recensămintele din 2002 și 2011). Această evoluție 

semnifică în primul rând faptul că populația este civilizată și are un potențial intelectual 

semnificativ. De asemenea, procentul cel mai mare de 53.03% în 2002 respectiv 48.49% în 2011 al 

persoanelor care au absolvit învățământul primar și gimnazial semnifică faptul că există un 

potențial de muncă bine instruit ce se poate adapta cu ușurință cerințelor economiei de piață. 

1.3  Patrimoniul natural 

Conform Anexei 27.1 – Spațiile verzi și principalele specii de arbori din Mun. Râmnicu Sărat, 

din totalul suprafeței municipiului de 8.77 km², 0.32 km² respectiv 3.61% îl reprezintă spațiile verzi. 

În municipiu, parcurile au o pondere de 22.47% din totalul spațiilor verzi, restul fiind reprezentat 

de stadion, cimitir, scuare, etc. Teritoriul municipiului nu se suprapune cu nicio arie de interes 

comunitar (Sit Natura 2000) sau arie naturală protejată. 

În zonă sursele de poluare sunt punctiforme și dispersate, influența lor asupra calității 

aerului fiind redusă. Principalele surse de poluare sunt: activitatea fabricilor și întreprinderilor din 
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zonele industriale și agricole; circulația rutieră cotidiană; lucrările specifice de modernizare a 

infrastucturii și a rețelei de apă.  

Sursele de poluare fonică zonală sunt reprezentate de circulația rutieră dar și de activitățile 

cu caracter industrial din Râmnicu Sărat, însă acestea nu depășesc pragul maximal de 65 dB(A), 

conform STAS 10009-88, decât în momentul în care se execută lucrări de construcții civile și 

industriale. 

Având în vedere gradul mare de antropizare și complexitatea activităților desfășurate în 

oraș, de la activități industriale și agricole la cele de recreere și spații cu valoare peisagistică, solul 

prezintă profunde transformări față de starea inițială. Din punct de vedere al folosinței, solurile din 

Râmnicu Sărat se încadrează în categoria solurilor „sensibile”, conform OMAPPM nr.756/1997 

pentru aprobarea „Reglementării privind evaluarea poluării mediului”. Cea mai importantă sursă 

de poluare a solului din zonă este activitatea antropică de dezvoltare urbană (scurgerile 

accidentale de combustibili și lubrifianți, excavațiile/decapările, frezări, scarificări, infiltrări în sol a 

pulberilor de SO₂ și NOₓ și reacțiile chimice în contact cu apa și deșeurile solide menajere). 

În ceea ce privește apa uzată din municipiu, în anul 2013 a fost contruită o nouă stație de 

epurare a apei care deservește 81,320 locuitori echivalenți și are un debit mediu pe timp secetos 

de 15,576 m³/zi. Acesta se bazează pe tehnologia clasică „nămol activat” și are o singură etapă de 

tratare pentru îndepărtarea biologică a carbonului și a azotului, precum și pentru eliminarea 

chimică și biologică a fosforului. Este utilizată digestia anaerobă mezofilă pentru stabilizarea 

nămolului, iar biogazul rezultat este folosit pentru producerea energiei prin cogenerare. 

În apropierea municipiului se găsesc 3 lacuri amintite și în capitolul 1.1: 2 lacuri terapeutice 

- Amara (la 25 km SE de oraș) și Balta Albă (la 21 km SE de oraș) și 1 lac natural - Jirlău (la 25 km S 

de oraș. Starea ecologică finală a celor 3 lacuri naturale din spațiul hidrografic Râmnicu Sărat a fost 

declarată în anul 2012 ca fiind moderată.  

Nivelul hidrostatic înregistrează adâncimi mari, astfel că influența apelor subterane este 

relativ redusă la nivelul pachetului de loess, acest lucru nu exclude însă posibilitatea tasării 

specifice a loess-ului, date de pierderile din rețelele purtătoare de apă din suprafață. În ceea ce 

privește chimismul, acesta este clorurat în câmpia joasă și în zonele deluroase aflorează depozite 

salifere. Mineralizarea este în general mare, peste 5g/l în estul câmpiei Râmnicului și în zonele cu 

depozite salifere. 

Din punct de vedere al stabilității, terenul pe care se află municipiul este în zona de câmpie 

ceea ce înseamnă că prezintă condiții maxime de stabilitate, iar sectorul de teren nu este afectat 

de alunecări de teren sau alte fenomene geologice care să pună în pericol stabilitatea terenului, cu 

excepția zonelor cu accidente subterane (hrube și tuneluri). 

Singurele pericole de mediu sunt accidentele subterane cauzate de caracterul loessoid al 

terenului de fundare și gradul seismic ridicat în zona activă a fundațiilor ce poate cauza pierderea 
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stabilității generale sau parțiale a construcțiilor. Din punct de vedere climatic, municipiul suferă de 

secetă pe timpul verii, ceea ce poate provoca pierderi economice în agricultură. 

1.4  Patrimoniul arhitectural şi cultural 

Turismul în municipiul Râmnicu Sărat nu a reprezentat niciodată o prioritate a 

administrației publice și nu este nici o activitate de bază în economia acestuia, însă orașul deține 

destul de multe elemente de patrimoniu arhitectural și cultural, mai jos amintind doar cu titlu de 

exemplu o parte dintre acestea: 

Complexul Brâncovenesc - probabil cel mai valoros obiectiv turistic din Râmnicu Sărat; 

Muzeul municipal - deține un număr impresionant și diversificat de exponate ale artelor 

plastice, etnografiei, istoriei, științelor naturii și istoriei culturii; 

Fosta închisoare comunistă - un important punct turistic al orașului dar și centru de 

organizare a cursurilor Universității de vară de către Institutul pentru investigarea crimelor 

comunismului. Cursurile sunt organizate pentru studenții facultăților de drept, sociologie, istorie și 

jurnalism atât pentru cei români cât și pentru studenți din Republica Moldova; 

Centrul Cultural Florica Cristoforeanu – poate deveni centru de conferințe și organizare 

evenimente culturale dar poate fi și centru de pregătire pentru râmniceni; 

Biblioteca municipală – deține un număr impresionant de volume, ceea ce o face să fie una 

dintre cele mai importante biblioteci din județ; 

Bisericile – un obiectiv turistic important pentru practicare turismului religios în zonă, este 

foarte bine reprezentat în Râmnicu Sărat atât prin numărul lor cât și prin vechimea acestora; 

Monumentul Alexandru Vlahuță, monumentul ridicat în memoria locotenet colonelului Ion 

Buzoianu și obeliscul din cimitirul Eternitatea sunt obiective turistice importante și trebuiesc 

incluse în planul turistic al municipiului. 

Lista completă a elementelor de patrimoniu arhitectural și cultural se regăsește în Anexa 

27.2 – Monumentele istorice din Mun. Râmnicu Sărat. 

Dintre toate elementele etnografice specifice zonei mun. Râmnicu Sărat unul rămâne 

distinct și anume portul popular. Acesta poate fi admirat în muzee, iar în zilele noastre se mai 

poartă foarte rar de sărbători. Originar, portul popular din zonă este înrudit cu cel al populației 

dacice, elementul care îl face să semene cu acesta fiind ia. 

Datinile și obiceiurile s-au păstrat și sunt respectate și în zilele noastre în depresiunea 

”între râmnicene”, zona în care se află astăzi municipiul Râmnicu Sărat. Spre exemplu, de Paște, 

datorită existenței unei credințe conform căreia este bine să ai straie noi, odinioară fetele și 

tinerele neveste coseau cămăși pentru toți membrii familiei. 

Tipurile de turism practicate sunt turismul ecumenic reprezentat prin Complexul 

Brâncovenesc, declarat monument istoric și ridicat de Mihail Cantacuzino la sfârșitul secolului al 
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XVII-lea; turismul cultural sărbătorit de zilele municipiului; cadrul natural are un uriaș potențial 

pentru cicloturism pe Valea Râmnicului; agroturismul poate fi și el valorificat, în zonă existând 

multe comune care au făcut trecerea la agricultura ecologică, iar la 25 km de oraș se află stațiunea 

balneară și climaterică Balta Albă, apreciată și căutată pentru nămolul său cu proprietăți 

terapeutice. 

Din punct de vedere statistic, așa cum reiese și din Anexa 27.3 – Principalii indicatori 

turistici în perioada 2012-2016 în Mun. Râmnicu Sărat, numărul de structuri turistice a rămas 

constant semnificând în principal faptul că nu există cerere de cazare, iar turismul în zonă este 

reprezentat în principal de cel de tranziție. 

De asemenea, numărul sosirilor și innoptărilor în structurile de primire turistica sunt într-o 

foarte ușoară creștere din anul 2012 până în anul 2015, iar în anul 2016 acestea prezintă o ușoară 

scădere. În ceea ce privește numărul înnoptărilor în anul 2017, se poate observa că cea mai 

ocupată lună este august. În același timp, din punct de vedere economic, 3.38% din totalul 

salariaților din municipiul Râmnicu Sărat sunt angajați în domeniul turismului, spre deosebire de 

cei angajați în industrie (32.78%), ceea ce faptul că turismul în zonă nu este foarte bine gestionat și 

nici nu reprezintă o prioritate în dezvoltarea economică a orașului.  

1.5  Locuirea și accesul la utilități 

Totalul caselor construite în 2016: 14,769; din care 293 în proprietate publică și 14,476 în 

proprietate privată.  

Suprafața totală locuibilă în municipiu: 693,662 m², din care 7,623 m² în proprietate 

publică, 686,039 m² în proprietate privată, rezultând un spațiu mediu raportat la toată suprafața 

orașului de 17.11 m²/locuitor în anul 2016, însă acesta diferă în funcție de cartier, de numărul de 

locuitori dintr-o casă, etc. 

Starea locuințelor din oraș diferă în funcție de cartierul la care facem referire. Spre 

exemplu, în cartierul Bariera Focșani există locuințe noi, dotate cu baie și bucătărie, dar care nu 

sunt racordate la utilități. În schimb, în alte cartiere, unde casele sunt mai vechi și nu toate dotate 

cu baie și bucătărie există utilități curente. Astfel, conform Recensământului din 2011, din totalul 

de 13,851 de locuințe existente în municipiu, 11,884 (85.8%) erau racordate la rețeaua publică de 

alimentare cu apă, 11,883 (85,8%) aveau instalație de canalizare în locuință, 13,530 (97.7%) 

dețineau instalație electrică, 7,587 (54.8%) aveau încălzire centrală. În ceea ce privesc dotările din 

locuințe, 12,870 de locuințe aveau bucătărie în gospodărie, în schimb doar 79.2%, respectiv 10,964 

de case aveau baie în locuință.  

Calitatea locuirii este strâns legată de accesul la utilități, iar în municipiul Râmnicu Sărat 

situația acestora se prezintă în felul următor: 

 Reţeaua totală de canalizare are lungimea de 93.3 km; 

 Lungimea totală a conductelor de distribuție a gazelor este de 79.1 km; 



 

14 
 Strategia de Dezvoltare Locală Râmnicu Sărat 

 

 Lungimea totală a reţelei simple de distribuţie a apei potabile este de 103.6 km; 

 Capacitatea instalaţiilor de producere a apei potabile este de 14,448 m³/zi, iar cantitatea 

de apă potabilă distribuită în anul 2016 a fost de 1,095,000 m³, din care 886,000 m³ au fost 

pentru uz casnic; 

 În anul 2016 au fost ditribuiți 11,001,000 m³ de gaze naturale, din care 8,248,000 m³ au 

fost pentru uz casnic; 

 Energia termică distribuită în anul 2016 a fost de 198 Gcal. 

Faptul că procentele gospodăriilor care au acces la utilități în municipiul Râmnicu Sărat este 

foarte ridicat indică o urbanizare accelerată și un proces continuu de dezvoltare. Însă, această 

situație este una realizată la nivel de municipiu, existând diferențe substanțiale între cartierele 

orașului. 

1.6  Profilul economic (ocupare și mediul de afaceri la nivel local) 

Activitățile economice desfășurate în Municipiul Râmnicu Sărat sunt variate, unitățile 

economice cele mai importante ca număr de angajați activând în industria textilă. Economia 

orașului depinde foarte mult de dezvoltarea rurală şi turistică a zonelor adiacente deoarece acesta 

este un oraș mic.  

Agricultura în mun. Râmnicu Sărat este reprezentată de cele 3,538 ha suprafață agricolă, 

din care aproximativ 64.53% este suprafață arabilă. Din totalul terenului agricol, 1,045 ha aparțin 

societății agricole ”Voința”, restul aparținând fermierilor individuali. În momentul de față 

productivitatea sectorului agricol este grav influențată de secetă, ducând la scăderea prețurilor 

autohtone și a cererii pe plan local și regional, fapt ce a influențat și scăderea numărului 

fermierilor din zonă. 

Industria este principala activitate economică a municipiului (pondere de aproximativ 66.9 

în venitul local) și este reprezentată de SC Fermit SA – produce garnituri de frână și etanșare 

pentru toate tipurile de autovehicule și SC Elars SA – produce organe de asamblare pentru 

industria electrotehnică și electronică (șuruburi, șaibe, piulițe, nituri, prezoane, etc.).  

Zona industrială a municipiului este caracterizată de următoarele probleme: dezechilibre 

sociale masive, calificări insuficiente și mono-direcționate ale forței de muncă. Mediul natural este 

puternic afectat de defrișările necontrolate realizate în ultimul deceniu, care au fost dublate de 

lipsa lucrărilor pentru limitarea alunecărilor de teren. În ceea ce privește personalul, industria 

locală duce lipsă de muncitori calificați în domeniul producției deoarece nu se organizează cursuri 

vocaționale în domeniile cerute de întreprinzători. 

Serviciile reprezintă doar 0.8% din economia municipiului Râmnicu Sărat, printre care se 

evidențiază serviciile de telecomunicații, bancare, auto, consultanță în agricultură și IMM, 

alimentație publică, utilități publice și transport. 
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Comerțul reprezintă 27.3% din economia municipiului, din totalul firmelor profilate pe 

comerț, 63% focusându-se pe comerț cu produse alimentare, restul de 37% practicând comerț cu 

produse industriale. Piața en-gross este reprezentată de 20 de unități de desfacere în municipiu. 

În ceea ce privește forța de muncă, conform Anexei 26.9 – Evoluția nr. mediu de salariați în 

mun. Râmnicu Sărat în perioada 2010-2016, se poate observa că nr. mediu de salariați a fost într-o 

constantă creștere până în anul 2015, din anul 2016 putându-se observa o ușoară scădere. Această 

scădere se înregistrează pe fondul îmbătrânirii demografice și creșterea raportului de dependență. 

Concomitent cu aceste fenomene se înregistrează și o sporire a presiunii pe care populația inactivă 

o exercită asupra populației active, ceea ce are consecințe directe asupra veniturilor și cheltuielilor 

bugetare, implicit și scăderea nivelului de trai. Raportul de dependență în Mun. Râmnicu Sărat la 

nivelul anului 2015 era de 52.72% și se previzionează că acesta va crește în continuare punând o 

presiune din ce în ce mai mare asupra capacității autorităților locale de a-și îndeplini obligațiile de 

natură socială (pensii, indemnizații, ajutoare sociale).  

Numărul total al populației active înregistrat la recensământul din 2011 a fost de 14,132 

persoane, din care 8,141 bărbați și 5,991 femei. În schimb, numărul total al persoanelor ocupate a 

fost de 12,752 persoane, din care 7,252 bărbați și 5,500 femei. Rata de ocupare în rândul femeilor 

fiind de 91.80%, iar în rândul bărbaților de 89.08%. Faptul că rata de ocupare feminină este mai 

mare decât cea masculină indică faptul că societatea este foarte dezvoltată din punct de vedere 

social, semnificând o importantă participare a femeilor în activitatea economico-socială. 

Profilul economic al municipiului este unul preponderent industrial, în special industria 

textilă și de confecții. Conform Anexei 26.12 – Primele 10 unități economice din mun. Râmnicu 

Sărat se poate oberva că cea mai mare întreprindere activă este o societate comercială din 

domeniul industriei confecțiilor, numărând 930 de angajați activi. Balanța public-privat înclină spre 

sectorul privat, acesta fiind reprezentat de 62.4% din numărul total de angajați. 

La nivelul municipiului, ponderile cele mai mari din totalul populației ocupate sunt astfel: 

industria prelucrătoare (18%), agricultură (2%), servicii (21.5%), comerț (32%) și învățământ 

(1.5%), așa cum se poate observa și în Anexa 26.13 – Distribuția întreprinderilor din mun. Râmnicu 

Sărat pe domenii de activitate, dar și în Anexa 26.10 – Structura nr. mediu de salariați pe sectoare 

de activitate în anul 2011.  

Din Anexa 26.11 – Nr. șomerilor înregistrați în mun. Râmnicu Sărat în perioada 2010-

sept.2017 se poate observa că a existat o tendință de scădere a numărului șomerilor până în anul 

2016, iar începând cu anul 2017 a început să crească, în sept. a.c. ajungând o creștere de 18.74% în 

rândul bărbaților și de 12.12% în rândul femeilor. Această tendință de creștere a șomajului este de 

natură economică și se regăsește la nivel național, iar cauza principală este perioada de recesiune 

prin care trece țara. În comparație cu județul Buzău, care înregistrează în anul 2016 o rată a 

șomajului de 9.28, în mun. Râmnicu Sărat rata șomajului este de 4.64%. Însă, acest indicator ia în 
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calcul doar șomerii înregistrați. Dacă la numărul lor se adaugă și numărul șomerilor de lungă 

durată situația este în felul următor: în anul 2016, din 14,132 persoane active, 6,892 sunt persoane 

cu contract de muncă, 656 sunt șomerii înregistrați, iar restul de 7,240 sunt șomerii de lungă 

durată. Astfel, rata șomajului în mun. Râmnicu Sărat este de 55.87%. 

80% din populația de etnie romă din Râmnicu Sărat are ca și sursă principală de venit 

ajutorul acordat ca venit minim garantat, restul de 20% fiind reprezentat de bătrâni, copii și o mică 

parte dintre ei muncind, însă fără contract de muncă (muncă cu ziua). 

În anul 2016 Unitatea administrativ teritorială Râmnicu Sărat a investit 4,098,402.00 lei 

(contribuție buget local) în 49 de investiții și lucrări în localitate, 1,469,386.00 lei (integral de la 

bugetul local) în servicii și 180,748.00 lei (integral din bugetul de stat) pentru reparații în 

municipiu. În ceea ce privesc investițiile private, orașul nu prezintă un foarte mare interes pentru 

investitorii străini sau naționali, orașul fiind într-o perioadă incipientă de avânt economic.  

Concluzionând, putem spune despre Râmnicu Sărat că este un exemplu perfect de regiune 

industrială în declin sau „abandonată”, caracterizată prin scăderea ratei de activitate, emigrația 

ridicată, populații active îmbătrânite, a unor utilaje învechite, cu un grad de poluare ridicat, ce 

poate descuraja noile investiții, un climat social nesatisfăcător. Cauza pricipală regăsindu-se în  

efectul structural din economia locală (întreprinderile sunt specializate în sectoare în pierdere în 

viteză în raport cu rezultatele înregistrate pe plan național). Municipiul Râmnicu Sărat se axează și 

are cea mai mare parte a populației active angrenată în sectoarele industriale vechi, în timp ce în 

celelalte regiuni ale țării, mai dezvoltate, se poate observa că acestea se focusează pe sectoare de 

cercetare, dezvoltare și inovare și pe tehnologia informației. 

Totuși, în comparație cu zonele tradițional subdezvoltate, orașul prezintă o situație 

satisfăcătoare și un mediu de afaceri relativ favorabil pentru buna funcționare a mecanismelor 

pieței. Este însă necesară acordarea unei atenții speciale tratării problemelor sociale generate de 

restructurarea industrială. 

1.7  Instituții locale și servicii publice 

Rețeaua stradală are o lungime de aproximativ 105 km și este formată din străzi încadrate 

în categoriile II-IV, conform clasificării din Norma tehnică privind proiectarea și realizarea străzilor 

în localitățile urbane publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 138bis din 06/04/1998. Sistemul 

rutier are îmbrăcăminte din asfalt pentru 62% din lungimea totală a străzilor, restul fiind balast 

(38% din lungimea totală a străzilor) și pavaj (0.35% din lungimea totală a străzilor). 

Accesibilitatea şi mobilitatea este mai redusă în Râmnicu Sărat, în comparație cu oraşele 

mijlocii, transportul public în comun neputând ajunge în toate cartierele acetuia, în condiţiile în 

care sărăcia populaţiei îngrădeşte accesul la serviciile de transport private. Calitatea spaţiului 

public Rconstruit şi neconstruit (de ex. trotuare, spații verzi) sunt într-o stare de degradare gravă, 

lucrările de întreţinere limitându-se în majoritatea cazurilor doar la zonele centrale din oraş. 
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Transportul public de călători este de două tipuri în Mun. Râmnicu Sărat și anume rutier și 

feroviar. Sistemul de transport public urban este reprezentat de rețeaua de autobuze aflate în 

gestiunea SC Transport Urban de Călători SA Râmnicu Sărat, companie deținută de Consiliul Local 

al Municipiului Râmnicu Sărat. Rețeaua de transport feroviar este administrată de Compania 

Națională de Căi Ferate SA, reprezentată în teritoriu de Regionala CF Galați, iar operarea este 

asigurată de operatorul public Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători. 

Sistemul de transport public județean deservește municipiul prin cele 25 de trasee ce 

însumează 176 de curse pe zi, către localitățile învecinate, conform Anexei 27.4 – Trasee de 

transport public județean cu plecare din mun. Râmnicu Sărat. Serviciul de transport public 

interjudețean asigură prin serviciile regulate 45 curse pe zi pentru 12 trasee interjudețene, 

conform Anexei 27.5 – Trasee de transport public interjudețean cu plecare/sosire mun. Râmnicu 

Sărat. La acestea se adaugă 74 de curse zilnice de tranzit între regiunile Moldova și Muntenia. 

În zona centrală sunt amenajate locuri de parcare puse la dispoziția cetățenilor atât în 

regim cu taxă cât și gratuit, încurajându-se astfel deplasările cu autovehiculul personal în zona 

centrală. În ceea ce privesc parcările de reședință, conform Anexei 27.6 – Parcările amenajate în 

mun. Râmnicu Sărat se poate observa că acestea au o capacitate de 2,244 locuri, acoperindu-se 

doar 45% din cerere. În schimb, parcările publice cu plată au capacitatea de 168 locuri. Veniturile 

obținute în anul 2015 din închirierea locurilor de parcare au fost în valoare de 117,236.70 lei, iar 

din parcările de reședință s-au încasat 147,915.60 lei. 

De asemenea, conform Anexei 27.1 – Spațiile verzi și principalele specii de arbori din Mun. 

Râmnicu Sărat însumează 7 parcuri cu o suprafață totală de 71,171.37 m² și un procent de 22.47% 

din totalul spațiilor din municipiu, ponderea cea mai mare reprezentând-o scuarele împreună cu 

stadionul din oraș.  

1.8  Organizații ale societății civile 

Conform Anexei 27.7 – Organizații, asociații și grupuri caritabile în mun. Râmnicu Sărat 

funcționează mai multe organizații și asociații reprezentative pentru societatea civilă care își 

desfășoară activitatea în domeniile: tineret, educație, sport, cultură, drepturile omului și drepturile 

animalelor.  

Majoritatea asociațiilor sunt de tineret și educație, și se implică activ în comunitate prin 

accesarea de fonduri europene (ERASMUS+ și POS CCE), proiecte naționale, județene și locale. 

Aceștia se implică activ și în organizarea de campanii ce implică comunitatea. Influența pozitivă pe 

care aceste organizații o au asupra municipiului este pusă în valoare de totalitatea evenimentelor 

și proiectelor pe care aceștia le desfășoară constant, implicând toate comunitățile din municipiu. 

Dintre organizațiile societății civile, Federația Organizațiilor Râmnicene de Tineret, Educație 

și Sport a obținut cele mai multe proiecte pentru investiția în capitalul uman tânăr din oraș. Dintre 

proiectele finanțate de UE prin ERASMUS+, amintim: RISE (tema: antreprenoriat); IT-ing my 
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Network (tema: IT); Choose Smart, Choose Art (tema: arta versus consum de droguri).  Dintre 

proiectele și inițitivele locale amintim: Clubul Copiilor – relansare Cerc de electronică, un proiect 

prin care s-a achiziționat instrumentar pentru funcționarea unui nou cerc de electronică în 

Râmnicu Sărat, realizându-se un centru pilot în acest domeniu (2012); Râmnicu Sărat susține 

sportul de performanță, un proiect care a făcut posibilă organizarea concursului național de dans 

sportiv „Cupa Râmnicu Sărat” și a turneului național de fotbal „Melu Mustață” (2012); Râmnicu 

Sărat – cultură, educație, tineret și sport, un program dedicat zilelor Râmnicului susținut în 

perioada 14-17 august 2013 prin activități culturale de lansare de carte, simpozioane, expoziții de 

telefoane la muzeu, activități sportive de masă, de petrecere a timpului liber (volei pe plajă, tenis 

cu piciorul, ciclism, cros, etc.). 

Asociația de Tineret, Cultură și Educație Râmniceană (ATCE Speranța Râmniceană) a derulat 

peste 60 de proiecte Erasmus+ (beneficiar și partener) din care amintim: LIVE (voluntariat 

european SEV), Be on Time (managementul timpului), We have rights, now lets be human 

(toleranta si intelegerea crizei refugiaților), IQ (proceduri de management). Proiecte locale: 

Afterschool – Informaticianul de mâine (curs de grafică și editare foto, video, audio) – 2012; 

Festivalul Dramaturgiei Buzoiene, edițiile I-VI, un brand cultural al ATCE Speranța Râmniceană, 

singurul festival de teatru din județul Buzău, dedicat elevilor liceelor buzoiene, scopul acestuia 

fiind dezvoltarea competențelor teatrale și de comunicare ale tinerilor buzoieni, precum și 

realizarea unei cooperări continue și eficiente între liceele buzoiene (2008-2013); Parteneriat cu 

AT VIA în implementarea proiectului CONVERDE – parcul tinerilor râmniceni, realizat în cartier 

Nicolae Bălcescu (2009). Proiect finanțat prin POS CCE 3.1 – dezvoltarea bazei materiale cu 

achiziționarea de tehnică IT.  

Asociația de Tineret ONIX: Promovarea scriitorilor râmniceni – proiect finanțat de Consiliul 

Local Râmnicu Sărat (2013); Investim în tineri – curs de formare pe metode și instrumente de 

educație nonformală (2013). 

Asociația de Tineret „Viitorul începe azi”: Să ne cunoaștem istoria, cultura și tradiția locală 

(2011); Program de formare pentru elevi CNE, CJE, CȘE (2012). 

Atletic Club ONIX 2010: Cupa pro 98 la fotbal, ediția I-III (2011-2013); Participarea la turnee de 

fotbal în țară și în străinătate (2011-2013); Participarea la campionatele județene de fotbal pentru 

copii și juniori (2011-2013). 

1.9  Experienţa locală privind proiectele cu finanţare europeană 

1. Proiect titlu „Modernizarea, dezvoltarea și echiparea ambulatorului de specialitate a 

Spitalului Municipal Râmnicu Sărat, jud. Buzău” SMIS 5635, desfășurat în perioada 05.03.2010 – 

04.03.2012, cu o valoare totală a investiției de 4,095,608.92 lei. Proiectul a fost finanțat de Fondul 

Eropean pentru Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Regional 2007-2013, iar 

proiectul a fost implementat fără parteneri de  Unitatea Administrativ Teritorială Râmnicu Sărat. 
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Activitățile principale au fost modernizarea, dezvoltarea și echiparea ambolatoriului de specialitate 

a Spitalului Municipal Râmnicu Sărat, prin: realizarea de lucrări de consolidare a clădirii, reabilitare 

termică a clădirii prin anvelopare termincă, respectiv construire acoperiș tip șarpantă, 

îmbunătățirea finisajelor interioare, executarea de rampe pentru persoane cu dizabilități motorii, 

amenajare curte interioară, dotarea cu echipamente medicale și mobilier specific. Beneficiarii 

direcți și comunitatea țintă a fost populația municipiului, dar și a orașelor și comunelor învecinate 

(aprox. 38.000 locuitori din municipiu și aprox. 6000 de locuitori din localitățile învecinate). 

Proiectul este finalizat, iar prin implementarea lui s-a reușit modernizarea și utilarea, la cel mai 

înalt nivel tehnologic a ambulatorului de specialitate din spitalul municipiului, fapt ce duce la 

asigurarea de asistență medicală comparabilă cu cea oferită de instituțiile private de top.  

Prin faptul că Unitatea Administrativ teritorială Râmnicu Sărat a implementat cu succes un proiect 

finanțat din fonduri europene aduce un plus de experiență pentru toate proiectele viitoare pe care 

aceștia le au în plan. De asemenea, în proiectul POR ce se dorește a fi finanțat prin acest apel de 

proiecte se va înființa în comunitate un centru medico-social, pentru care Solicitantul deține 

experiența necesară implementării în bune condiții a acestuia. 

2. Proiect titlu „Restaurarea Complexului Brâncovenesc – monument istoric de categoria A”, 

desfășurat în perioada 06.06.2012-05.06.2015, cu un buget total de 5.843.839,47 lei, finanțat de 

Fondul European pentru Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2007-2013. 

Apicantul: Unitatea Administrativ Teritorială a Municipiului Râmnicu Sărat. Principalele activități: 

Realizarea  proiectului presupune restaurarea culturală și arhitecturală a Complexului 

Brâncovenesc(stareție, clopotniță, zid incintă, Casa Domnească), obiectiv de categorie A a 

patrimoniului cultural românesc. Dezvoltarea turismului cultural impune rezolvarea problemelor 

legate de infrastructura de acces la obiectivele turistice(siturile arheologice, monumentele de 

arhitectură etc.) învechită și insuficientă, lipsa spațiilor de parcare dotate cu puncte de informare 

și promovare a obiectivului turistic cultural, lipsa amenajărilor în punctele de belvedere pentru 

fortificații, cetăți medievale, biserici, monumente istorice și mănăstiri. 

Comunitatea țintă și beneficiarii direcți sunt locuitorii municipiului Râmnicu Sărat prin faptul că 

restaurarea Complexului Brâncovenesc din Râmnicu Sărat conduce la creșterea importanței 

turismului și culturii, ca factor care stimulează creșterea economică în regiuni, respectând 

principiile dezvoltării durabile și ale protecției mediului. Prin restaurarea unui obiectiv cultural din 

grupa A, se valorifică potențialul cultural local și regional pe piața turistică națională și 

internațională, fapt ce conduce la creșterea numărului de turiști și extinderea sezonului turistic. 

Proiectul este finalizat, iar prin faptul că Unitatea Administrativ teritorială Râmnicu Sărat a 

implementat cu succes un proiect finanțat din fonduri europene aduce un plus de experiență 

pentru toate proiectele viitoare pe care aceștia le au în plan. 

3. Școala Gimnazială ,, Dr. Ilie Pavel” Rm. Sărat, Buzău în parteneriat cu Școala Gimnazială 
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Coțofănești Bacău, a implementat proiectul ,,Să învățăm împreună – pentru a nu abandona 

școala”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea 

Resurselor Umane 2007-2013, domeniul major de intervenţie 2.2. „Prevenirea şi corectarea 

părăsirii timpurii a şcolii”. Proiectul s-a desfășurat în perioada februarie 2015-decembrie 2015 și a 

avut un buget total de 6,577,151.12 lei. Beneficiarii proiectului sunt 300 cursanți, distribuiți astfel: 

200 cursanți înscriși în vederea prevenirii părăsirii timpurii a școlii, 100 înscriși la cursurile  A doua 

șansă,  organizate pentru cei care au abandonat școala și au conștientizat mai târziu importanța 

educației în viața lor. Din numărul total de cursanți 200 și-au desfășurat activitatea la Școala 

Gimnazială ,, Dr. Ilie Pavel” Rm. Sărat, Buzău și 100 la Școala Gimnazială Coțofănești, Bacău. 

Activitățile proiectului au constat atât în remediere școlară cât și în cercuri educative în cadrul 

cărora   s-au desfățurat activități de limbă franceză, origami, aplicații pe calculator, cântec, joc și 

voie bună, geografia județului etc. Proiectul este finalizat, iar impactul pe care acesta l-a avut în 

comunitate se resimte și acum. Programele de remediere școlară se deruleză și în prezent la 

nivelul școlii, se bazează pe curriculum elaborate în timpul proiectului, care s-a demonstrat a fi 

eficient. Elevii care rămăseseră în urmă cu materia,  datorită absențelor, se simțeau marginalizați, 

se plictiseau la cursuri motiv pentru care începeau să lipsească voluntar. Prin continuarea 

remedierii școlare s-a eliminat aceasta cauză a absenteismului școlar. Mobilizarea elevilor în 

activități ce au ca scop dezvoltarea abilităților antreprenoriale pentru viitor, este o altă practică pe 

care cadrele didactice au învățat să o valorifice în timpul proiectului. În concluzie, implementarea 

proiectului a avut efecte pozitive, atât asupra procesului didactic cât și asupra comunității. 

În cadrul proiectului POCU ce se dorește a fi finanțat prin prezentul apel de proiecte se vor 

desfășura activități pentru elevi, de tip afterschool și a doua șansă, iar prin faptul că școala din 

municipiu a implementat deja un proiect de acest gen este un plus enorm pentru buna 

implementare a viitorului proiect. 
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2. Identificarea teritoriului vizat de Strategia de Dezvoltare Locală prin abordarea DLRC 

2.1 Prezentarea generală a teritoriului SDL 

2.1.1 Delimitarea teritoriului SDL și întocmirea planului  

În conformitate cu Anexa 1: Planul de delimitare a teritoriului SDL și fotografii relevante, pe 

teritoriul municipiului Râmnicu Sărat se regăsesc 9 cartiere ce prezintă probleme și necesități de 

focusare a intervențiilor asupra lor: 

1. Cartierul Slam Râmnic (fost 7 Noiembrie) – teritoriu SDL și zonă urbană marginalizată; 

2. Cartierul Extindere Slam Râmnic - teritoriu SDL și zonă urbană marginalizată; 

3. Cartierul Alecu Bagdat - teritoriu SDL și zonă urbană marginalizată; 

4. Cartierul Anghel Saligny - teritoriu SDL și zonă urbană marginalizată; 

5. Cartierul Barasca - teritoriu SDL și zonă urbană marginalizată; 

6. Cartierul Zidari - teritoriu SDL și zonă urbană marginalizată; 

7. Cartierul Sîrbi - teritoriu SDL ce prezintă o zonă distinctă marginalizată cuprinsă între Str. 

Fundătura Morilor și Str. Cătunul Morilor; 

8. Cartierul 1 Mai - teritoriu SDL, iar Ghetoul din Str. Focșani,7A reprezintă o zonă distinctă 

marginalizată; 

9. Cartierul Bariera Focșani – teritoriu SDL. 

Fiecare dintre aceste cartiere componente ale teritoriului SDL se confruntă cu probleme 

foarte grave în ceea ce privește infrastructura de transport și rutieră, accesul la utilități, accesul la 

piața muncii și educație. De asemenea, majoritatea cartierelor prezintă o marginalizare socială și 

rezidențială profundă, mai ales în zonele în care cei mai mulți locuitori sunt persoane de etnie 

romă. 

2.1.2  Principalele caracteristici geografice 

Cartierul Slam Râmnic (fost 7 Noiembrie) se află situat în NE orașului, pe partea dreaptă a 

bulevardului Eroilor. Acesta s-a format la începutul sec. XX, prin mărirea extinderea teritorială a 

orașului. 

Cartierul Extindere Slam Râmnic este în continuarea la SE a cartierului Slam Râmnic, între 

Str. Mihail Sadoveanu și I.L.Caragiale. Cartierul s-a format după 1990 prin vânzarea de loturi și este 

cunoscută local ca și zonă de excludere socială, locuită în principal de romi. 

Cartierul Alecu Bagdat se desfășoară la S de Str. Costeni, până la ieșirea din oraș și s-a 

format ca și cartierul Extindere Slam Râmnic. Această zonă este cunoscută ca fiind zonă de 

excludere socială, locuită în principal de romi. 

Cartierul Anghel Saligny se află situat în E municipiului, la N de Șoseaua Puiești și s-a format 

după anul 1990 prin vânzarea de loturi. Și această zonă este considerată una de excludere socială, 

în care locuiesc cu preponderență cetățeni de etnie romă. 
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Cartierul Barasca este situat în V orașului și s-a format pe la 1860, pe fosta moșie a satului 

Bărasca și a fost populată de romii eliberați de pe moșiile din zonă în urma secularizării. 

Cartierul Zidari se află situat în NV municipiului și pornește din Str. Dorobanți până la ieșirea din 

oraș. Este un fost sat (Flămând) component al comunei Podgoria (fostă Jideni), în anul 1950 

lipindu-se și făcând parte din UAT Râmnicu Sărat. 

Cartierul Sîrbi este situat în SE Râmnicu Sărat și s-a format prin sec. XIX și era o zonă locuită 

temporar de bulgari și sârbi, care se ocupau cu legumicultura. Teritoriul ZUM cuprinde doar 

străzile Morilor, Fundătura Morilor și Cătunul Morilor. 

Cartierul 1 Mai se află în N orașului, între str. Podgoriei și Șos. Focșani. Teritoriul ZUM 

Ghetoul din Str. Focșani 7A s-a format dupa anul 1980. 

Cartierul Bariera Focșani este în continurea cartierului 1 Mai, pe partea dreaptă a Șos. 

Focșani este singura zonă rezidențială a orașului și s-a format în 2005. Cartierul face parte doar din 

teritoriul SDL.  

2.1.3  Patrimoniul natural 

Patrimoniul natural din teritoriul SDL este reprezentat doar de râul Râmnic, care trece pe 

lângă cartierele Sîrbi, Zidari și Barasca, dar este și o barieră ce desparte cartierul Barasca de restul 

orașului.  

Cartierul Slam Râmnic este o zonă inundabilă dar prezintă și riscul de înzăprezire la cel 

puțin 2 ani. 

În cartierul Alecu Bagdat există riscul anual de inundații și înzăpezire, dar și mai importante 

sunt deversările petroliere din zonă ce sunt un factor de poluare semnificativ. 

Cartierul Extindere Slam Râmnic prezintă ca și barieră naturală dealul de la SV și barieră 

construită cimitirul din oraș. Zona prezintă riscul anual de înzăpezire. 

Cartierul Anghel Saligny este separat de municipiu prin calea ferată care trece prin V 

cartierului și prezintă riscul de înzăpezire mai accentuat decât în celelalte zone ale orașului. 

Cartierul Barasca, așa cum am menționat aterior, este unul marginalizat rezidențial, fiind 

desparțit la V de oraș prin râul Râmnic și o zonă împădurită foarte extinsă. Singura cale de acces a 

cetățenilor ce locuiesc aici este prin Str. Stadionului. 

Cartierul Zidari este și el unul dintre cartierele marginalizate ale municipiului, fiind desparțit 

prin zone de pădure și teren extravilan, singurele puncte de legătură cu celelalte cartiere fiind 

străzile Dorobanți și 8 Martie. Zona prezintă riscul înzăpezirii la cel puțin 2 ani și este și o zonă 

inundabilă. 

Cartierul Sîrbi este desprins de Râmnicu Sărat prin calea ferată care trece prin V zonei. În N 

cartierului s-a închegat zona industrială a orașului, în prezent aceasta reprezentând un factor 

important de poluare în zonă, dar cartierul este situat și lângă o groapă de gunoi activă. De 

asemenea, zona prezintă riscul de înzăpezire. 
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Cartierul Bariera Focșani este o zonă a orașului în care riscul înzăpezirii se prezintă la cel 

puțin 2 ani. Aceeași situație este și în cartierul 1 Mai.  

2.1.4  Patrimoniul arhitectural şi cultural 

Patrimoniul arhitectural și cultural ce se regăsește în teritoriul SDL este reprezentat de Gara 

veche a orașului (construită în 1881) ce reprezintă un monument arhitectural remarcabil și fostul 

internat al Liceului Agricol. Ambele edificii se găsesc pe teritoriul cartierului Anghel Saligny. Prin 

proiectul POR se urmărește reconversia internatului Liceului Agricol prin renovare și facilitarea 

accesului la energie electrică persoanelor ce trăiesc în zona urbană marginalizată. 

În cartirul Zidari există fosta unitate militară a orașului, ce se dorește prin intermediul 

proiectului POR a fi renovată și modernizată în vederea înființării Centrului Comunitar Integrat 

Râmnicu Sărat. De asemenea, având în vedere faptul că în zonă locuiesc foarte multe persoane de 

etnie romă, cartierul are un patrimoniu cultural specific acestora. Același patrimoniu cultural 

specific persoanelor de etnie romă este prezent și în cartierul Barasca. 

 

2.2. Comunitatea marginalizată din teritoriul SDL (inclusiv ZUM) 

2.2.1. Studiul de referință reprezentativ la nivelul populației din teritoriul SDL 

În cadrul prezentei SDL, s-a realizat studiul de referință conform metodologiei ce a fost 

aplicată în Municipiul Râmnicu Sărat în vederea identificării zonelor urbane marginalizate. În urma 

analizării datelor colectate, s-a constatat faptul că în Municipiul Râmnicu Sărat există mai multe 

zone urmane marginalizate ce îndeplinesc indicatorul AROPE, indicator adoptat la nivelul Uniunii 

Europene în cadrul Programului Europa 2020, de promovare a incluziunii sociale și reducere a 

sărăciei. Indicatorul AROPE reprezintă ponderea totală a populației aflate în risc de sărăcie sau 

excluziune socială, persoane care se află în cel puțin una din următoarele situații: au venituri 

disponibile inferior pragului de sărăcie, sunt în stare de deprivare materială severă sau trăiesc într-

o gospodărie cu intensitate foarte redusă a muncii. 

Ținând cont de indicatorul AROPE și de datele colectate în urma aplicării chestionarelor, s-

au identificat următoarele zone urbane marginalizate: Cartierul Alecu Bagdad, Cartierul Sîrbi (str. 

Cătunul Morilor și Fundătura Morilor), Cartierul Anghel Saligny, Cartierul Slam Râmnic (fost Cartier 

7 Noimebrie), Cartierul Extindere Slam Râmnic, Cartierul Zidari, Cartierul Barasca, Ghetoul Focșani 

7 A (aparține de Cartierul 1 Mai). În Cartierul Alecu Bagdad, din totalul populației de 1280 

persoane, s-au chestionat 226 persoane (din 64 de gospodării) cu vârste cuprinse între 20 de ani și 

79 de ani. Din totalul persoanelor chestionate 196 de persoane s-au autodeclarat români de etnie 

romă. În Cartierul Sîrbi, din totalul de 248 de persoane de pe Strada Fundătura Morilor, respectiv 

Strada Cătunul Morilor, s-au chestionat 39 de persoane. Cele 39 de persoane chestionate (29 

români de etnie romă), sunt cu vârste cuprinse între 15 ani și 77 de ani. În Cartierul Anghel Saligny, 
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din totalul de 1540 de persoane, s-au chestionat 182 de persoane, din care 12 sunt români de 

etnie romă. Persoanele intervievate au vârste cuprinse între 17 ani și 85 de ani. În Cartierul Slam 

Râmnic, din totalul de 730 de persoane s-au intervievat 179, din care 9 de etnie romă. Persoanele 

intervievate au vârste cuprinse între 19 și 81 de ani. În Cartierul Zidari locuiesc 2800 de persoane, 

din care 509 au fost intervievate, din care 487 de etnie romă. Persoanele intervievate au vârste 

cuprinse între 21 de ani și 90 de ani. În Cartierul Barasca din 1315 persoane, au fost chestionate 

102 persoane, din care 98 de români de etnie romă. Persoanele intervievate au vârste cuprinse 

între 22 și 76 de ani. În Cartierul Extindere Slam Râmnic, din totalul populației de 380 de persoane 

au fost chestionate 96 de persoane, din care 22 de români de etnie romă. Persoanele chestionate 

au vârste cuprinse între 29 și 79 ani. În Ghetoul Focșani 7 A din totalul populației de 54 de 

persoane au fost chestionate 25 de persoane, din care 12 români de etnie romă. Persoanele 

chestionate au vârste cuprinse între 34 și 73 ani. 

Astfel, zonele urbane marginalizate identificate sunt cartierele Alecu Bagdat, Slam Râmnic, 

Anghel Saligny, Barasca, Zidari, ghetoul Cătunul Morilor – străzile Cătunul Morilor și Fundătura 

Morilor, Extindere Slam Râmnic și ghetoul Focșani 7A. 

Dintre acestea, cu un procent de peste 10% sunt identificate următoarele comunități  

rome: cartierele Alecu Bagdat, Barasca, Zidari, ghetoul Cătunul Morilor – Str. Cătunul Morilor și 

Fundătura Morilor, Extindere Slam Râmnic și ghetoul Focșani 7A, cartierele Slam Râmnic și Anghel 

Saligny fiind zone urbane marginalizate cu comunități non-rome. 

2.2.2. Validarea și declararea zonei/ zonelor urbane marginalizate 

În ceea ce privește capitalul uman, în Cartierul Alecu Bagdat, din totalul populației, 

proporția populației de 15-64 de ani care a absolvit maxim 8 clase (gimnaziu) este de 36.45%, 

proporția persoanelor cu dizabilități, boli cronice sau alte afecțiuni care le limitează activitățile 

zilnice este de 3.10%, iar proporția copiilor și adolvescenților (0-17 ani) din populația totală este de 

49.56%.  

În Cartierul Slam Râmnic din totalul populației, proporția populației de 15-64 de ani care a 

absolvit maxim 8 clase (gimnaziu) este de 28.24%, proporția persoanelor cu dizabilități, boli 

cronice sau alte afecțiuni care le limitează activitățile zilnice este de 11.46%, iar proporția copiilor 

și adolvescenților (0-17 ani) din populația totală este de 20.38%.  

În Cartierul Anghel Saligny din totalul populației, proporția populației de 15-64 de ani care 

a absolvit maxim 8 clase (gimnaziu) este de 2.78%, proporția persoanelor cu dizabilități, boli 

cronice sau alte afecțiuni care le limitează activitățile zilnice este de 8.38%, iar proporția copiilor și 

adolvescenților (0-17 ani) din populația totală este de 23.95%.  

În Cartierul Barasca din totalul populației, proporția populației de 15-64 de ani care a 

absolvit maxim 8 clase (gimnaziu) este de 39.22%, proporția persoanelor cu dizabilități, boli 
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cronice sau alte afecțiuni care le limitează activitățile zilnice este de 3.92%, iar proporția copiilor și 

adolvescenților (0-17 ani) din populația totală este de 42.16%.  

În Cartierul Zidari din totalul populației, proporția populației de 15-64 de ani care a absolvit 

maxim 8 clase (gimnaziu) este de 49.36%, proporția persoanelor cu dizabilități, boli cronice sau 

alte afecțiuni care le limitează activitățile zilnice este de 2.16%, iar proporția copiilor și 

adolvescenților (0-17 ani) din populația totală este de 43.81%.  

Pe strada Cătunul Morilor și strada Fundătura Morilor (Cartierul Sârbi) din totalul 

populației, proporția populației de 15-64 de ani care a absolvit maxim 8 clase (gimnaziu) este de 

40.00%, proporția persoanelor cu dizabilități, boli cronice sau alte afecțiuni care le limitează 

activitățile zilnice este de 5.13%, iar proporția copiilor și adolvescenților (0-17 ani) din populația 

totală este de 35.90%.  

În Cartierul Extindere Slam Râmnic din totalul populației, proporția populației de 15-64 de 

ani care a absolvit maxim 8 clase (gimnaziu) este de 22.03%, proporția persoanelor cu dizabilități, 

boli cronice sau alte afecțiuni care le limitează activitățile zilnice este de 6.38%, iar proporția 

copiilor și adolvescenților (0-17 ani) din populația totală este de 30.85%.  

În Ghetoul Focșani 7A din totalul populației, proporția populației de 15-64 de ani care a 

absolvit maxim 8 clase (gimnaziu) este de 53.33%, proporția persoanelor cu dizabilități, boli 

cronice sau alte afecțiuni care le limitează activitățile zilnice este de 12.00%, iar proporția copiilor 

și adolvescenților (0-17 ani) din populația totală este de 36.00%.  

 În ceea ce privește ocuparea forței de muncă, proporția persoanelor de 15-64 de ani care 

nu sunt încadrate pe piața formală a muncii și nici nu urmează o formă de învățamânt este de: 

64.49% în Cartierul Alecu Bagdat, 45.88% în Cartierul Slam Râmnic, 28.70% în Cartierul Anghel 

Saligny, 84.31% în Cartierul Barasca, 97.00% în Cartierul Zidari, 48.00% pe strada Cătunul Morilor și 

strada Fundătura Morilor, 38.98% Extindere Slam Râmnic, 46.67% în Ghetoul Focșani 7A. 

 În ceea ce privește modul ce locuire al cetățenilor, conform datelor colectate, putem spune 

că proporția locuințelor supraaglomerate (< 15,33 m2 pe persoană) este de 48.44% în Cartierul 

Alecu Bagdat, 15.87% în Cartierul Slam Râmnic, 32.73% în Cartierul Anghel Saligny, 39.02% în 

Cartierul Barasca, 41.92% în Cartierul Zidari, 38.46% pe strada Cătunul Morilor și strada Fundătura 

Morilor, 46.43% în Cartierul Extindere Slam Râmnic, 25.00% în Ghetoul Focșani 7A.  

Despre nesiguranța locativă, conform datelor colectate reiese faptul că proporția 

gospodăriilor ce nu dețin locuința în proprietate personală este de 48.44% în Cartierul Alecu 

Bagdat, 25.40% în Cartierul Slam Râmnic, 21.82% în Cartierul Anghel Saligny, 85.37% în Cartierul 

Barasca, 87.88% în Cartierul Zidari, 46.15% pe strada Cătunul Morilor și strada Fundătura Morilor, 

35.71% în Cartierul Extindere Slam Râmnic, 100% în Ghetoul Focșani 7A. 
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 Zonele menționate mai sus pot fi validate ca ZUM pentru ca îndeplinesc simultan condițiile 

din Tabelul 1. Indicatori cheie și praguri minimale pentru validarea zonelor urbane marginalizate 

astfel: 

- Cartierul Alecu Bagdat este validat ca ZUM, deoarece îndeplinește 2 indicatori din 3, aferenți 

criteriului Capital Uman, îndeplinește criteriul cu privire la ocuparea forței de muncă, iar în ceea ce 

privește criteriul de locuire îndeplinește 1 indicator din 2;  

- Cartierul Slam Râmnic este validat ca ZUM, deoarece îndeplinește 2 indicatori din 3, aferenți 

criteriului Capital Uman, îndeplinește criteriul cu privire la ocuparea forței de muncă, iar în ceea ce 

privește criteriul de locuire îndeplinește 1 indicator din 2;  

- Cartierul Anghel Saligny este validat ca ZUM, deoarece îndeplinește 2 indicatori din 3, aferenți 

criteriului Capital Uman, îndeplinește criteriul cu privire la ocuparea forței de muncă, iar în ceea ce 

privește criteriul de locuire îndeplinește 1 indicator din 2;  

- Cartierul Barasca este validat ca ZUM, deoarece îndeplinește 2 indicatori din 3, aferenți criteriului 

Capital Uman, îndeplinește criteriul cu privire la ocuparea forței de muncă, iar în ceea ce privește 

criteriul de locuire îndeplinește 1 indicator din 2;  

- Cartierul Zidari este validat ca ZUM, deoarece îndeplinește 2 indicatori din 3, aferenți criteriului 

Capital Uman, îndeplinește criteriul cu privire la ocuparea forței de muncă, iar în ceea ce privește 

criteriul de locuire îndeplinește 1 indicator din 2;  

- strada Cătunul Morilor și strada Fundătura Morilor sunt validate ca ZUM, deoarece îndeplinesc 2 

din 3 indicatori aferenți criteriului Capital Uman, îndeplinește criteriul cu privire la ocuparea forței 

de muncă, iar în ceea ce privește criteriul de locuire îndeplinește 1 indicator din 2;  

- Cartierul Extindere Slam Râmnic este validat ca ZUM, deoarece îndeplinește 2 indicatori din 3, 

aferenți criteriului Capital Uman, îndeplinește criteriul cu privire la ocuparea forței de muncă, iar în 

ceea ce privește criteriul de locuire îndeplinește 1 indicator din 2;  

- Ghetoul Focșani 7A este validat ca ZUM, deoarece îndeplinește 3 indicatori din 3, aferenți 

criteriului Capital Uman, îndeplinește criteriul cu privire la ocuparea forței de muncă, iat în ceea ce 

privește criteriul de locuire îndeplinește 1 indicator din 2. 

2.3 Analiza diagnostic a nevoilor, resurselor și problemelor populației din teritoriului SDL  

2.3.1  Populaţia şi caracteristicile demografice 

Conform datelor furnizare de Institutul Național de Statistică, la 1 iulie 2017, în Municipiul 

Râmnicu Sărat erau 40.189 de locuitori, din care 19,241 bărbați și 20,948 femei.  

 În tabelul de mai jos sunt prezentate principalele caracteristici demografice, precum 

numărul total de locuitori, structura populației pe categorii de vârsta, gen și etnie pentru ZUM: 

Cartier 
Nr. 

locuitori 

Structură populație categorii vârstă Gen Etnie 

romă 0-17 18-64 65 și F B 
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peste 

Alecu 

Bagdat 
1280 634 589 57 65.63% 34.38% 76.72% 

Slam 

Râmnic 
730 183 363 184 58.77% 41.23% 4.79% 

Anghel 

Saligny 
1540 371 1047 122 45.45% 54.55% 12.79% 

Barasca 1315 554 605 156 68.37% 31.63% 92.93% 

Zidari 2800 1226 1144 430 72.25% 27.75% 94.46% 

Cătunul 

Morilor și 

Fundătura 

Morilor 

248 89 148 11 69.35% 30.65% 46.37% 

Extindere 

Slam 

Râmnic 

380 117 245 18 71.58% 28.42% 28.68% 

Ghetoul 

Focșani 7A 
54 10 38 6 40.74% 59.26% 20.37% 

 În tabelul de mai jos sunt prezentate nivelul de educație și calificare a adulților, 

participarea la educație a copiilor (0-17 ani), rata abandonului școlar și rata părăsirii timpurii a 

școlii 

Cartier 

Nivelul de 

educație  

Nivelul 

de 

calificare 

a 

adulților 

Participarea la 

educație a 

copiilor (0-17 

ani) 

Rata 

abandonului 

școlar 

Rata părăsirii 

timpurii a 

școlii 
(maximum 

8 clase)  

Alecu Bagdat 36.38% 11.88% 67.98% 32.02% 20.03% 

Slam Râmnic 28.15% 17.91% 43.17% 20.22% 12.57% 

Anghel Saligny 2.74% 5.25% 28.03% 40.16% 37.74% 

Barasca 39.16% 23.80% 41.16% 19.31% 12.09% 

Zidari 49.36% 19.32% 26.59% 12.48% 7.83% 

Cătunul Morilor și 

Fundătura Morilor 
29.56% 20.27% 46.07% 21.35% 13.48% 

Extindere Slam 

Râmnic 
22.05% 17.96% 54.70% 25.64% 16.24% 
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Ghetoul Focșani 7A 52.27% 26.32% 30.00% 20.00% 10.00% 

 Principalele motive în ceea ce privește abandonul școlar și rata părăsirii timpurii a școlii 

sunt dificultățile materiale, modelul educațional oferit de părinți, modelul educațional oferit de 

frați, dezorganizarea familiei, implicarea în activități aflate la limita legii (apartenența la găști de 

cartier), intrarea pe piața muncii, lipsa interesului față de educație.  

 În tabelul de mai jos sunt prezentate proporția populației de 15-64 de ani care a absolvit 

maxim 8 clase, proporția persoanelor cu dizabilități, boli cronice sau alte afecțiuni care le limitează 

activitățile zilnice, proporția copiilor (0-17) ani din populația totală: 

Cartier Proporția populației de 

15-64 de ani care a 

absolvit maxim 8 clase 

Proporția persoanelor cu 

dizabilități, boli cronice sau 

alte afecțiuni care le 

limitează activitățile zilnice 

Proporția copiilor 

(0-17) ani din 

populația totală 

Alecu Bagdat 36.45% 3.10% 49.56% 

Slam Râmnic 28.24% 11.46 20.38% 

Anghel Saligny 2.78% 8.38% 23.95% 

Barasca 39.22% 3.92% 42.16% 

Zidari 49.36% 2.16% 43.81% 

Cătunul Morilor și 

Fundătura Morilor 

40.00% 5.13% 35.90% 

Extindere Slam 

Râmnic 

22.03% 6.38% 30.85% 

Ghetoul Focșani 7A 53.33% 12.00% 36.00% 

2.3.2  Ocupare, mediul de afaceri și protecţie socială 

Activitățile economice desfășurate în Municipiul Râmnicu Sărat sunt variate, unitățile 

economice cele mai importante ca număr de angajați activând în industria textilă. Economia 

orașului depinde foarte mult de dezvoltarea rurală şi turistică a zonelor adiacente deoarece acesta 

este un oraș mic. Zona industrială a municipiului este caracterizată de următoarele probleme: 

dezechilibre sociale masive, calificări insuficiente și mono-direcționate ale forței de muncă. Mediul 

natural este puternic afectat de defrișările necontrolate realizate în ultimul deceniu, care au fost 

dublate de lipsa lucrărilor pentru limitarea alunecărilor de teren. În ceea ce privește personalul, 

industria locală duce lipsă de muncitori calificați în domeniul producției deoarece nu se 

organizează cursuri vocaționale în domeniile cerute de întreprinzători. Serviciile reprezintă doar 

0.8% din economia municipiului Râmnicu Sărat, printre care se evidențiază serviciile de 

telecomunicații, bancare, auto, consultanță în agricultură și IMM, alimentație publică, utilități 

publice și transport. Comerțul reprezintă 27.3% din economia municipiului, din totalul firmelor 
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profilate pe comerț, 63% focusându-se pe comerț cu produse alimentare, restul de 37% practicând 

comerț cu produse industriale. Piața en-gross este reprezentată de 20 de unități de desfacere în 

municipiu. În ceea ce privește forța de muncă, conform Anexei 26.9 – Evoluția nr. mediu de 

salariați în mun. Râmnicu Sărat în perioada 2010-2016, se poate observa că nr. mediu de salariați a 

fost într-o constantă creștere până în anul 2015, din anul 2016 putându-se observa o ușoară 

scădere. Această scădere se înregistrează pe fondul îmbătrânirii demografice și creșterea 

raportului de dependență. Profilul economic al municipiului este unul preponderent industrial, în 

special industria textilă și de confecții. Conform Anexei 27.8 – Primele 10 unități economice din 

mun. Râmnicu Sărat se poate oberva că cea mai mare întreprindere activă este o societate 

comercială din domeniul industriei confecțiilor, numărând 930 de angajați activi. Balanța public-

privat înclină spre sectorul privat, acesta fiind reprezentat de 62.4% din numărul total de angajați. 

 În tabelul de mai jos sunt prezentate informatii referitoare la totalul populației ocupate din 

ZUM, distribuită pe sexe, categorii de vârsta, tineri care nu sunt încadrate în muncă și nici nu 

urmează o formă de educație sau formare, șomeri, persoane inactive : 

Cartier 

Total 

populație 

ocupată 

Grupe de 

vârstă 

Distribuția 

pe sexe 

Tineri (16-24 ani) care nu sunt 

încadrate în muncă și nici nu 

urmează o formă de educație 

sau formare, șomeri, persoane 

inactive 

16 

– 

24 

25 

– 

54  

55 

– 

64 

F B 

Alecu Bagdat 70 34 32 4 46 24 278 

Slam Râmnic 65 18 31 16 38 27 131 

Anghel Saligny 55 14 36 5 25 30 106 

Barasca 144 60 67 17 98 46 486 

Zidari 221 90 99 32 159 62 775 

Cătunul Morilor și 

Fundătura Morilor 
30 10 17 3 21 9 87 

Extindere Slam 

Râmnic 
44 13 28 3 32 12 109 

Ghetoul Focșani 7A 10 2 7 1 4 6 15 

 În ceea ce privește proporția persoanelor de 15-64 de ani care nu sunt încadrate pe piața 

formală a muncii (salariați cu contract de muncă sau lucrează oficial pe cont propriu, cu sau fără 

angajați – patron sau administrator de firmă , PFA, AF, întreprindere individuală, liber profesionist) 

și nici nu urmează o formă de învățamânt, în Cartierul Alecu Bagdat este de 64.49%, în Cartierul 

Slam Râmnic este de 45.88%, în Cartierul Anghel Saligny este de 28.70%, în Cartierul Barasca este 

de 84.31%, în Cartierul Zidari este de 97%, pe strada Cătunul Morilor și Fundătura Morilor este de 
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37.66%, în Cartierul Extindere Slam Râmnic este de 38,98%, iar în Ghetoul Focșani 7A proporția 

este de 46.67%. 

 În anul 2016 la nivel de municipiul, numărul mediul al salariaților era de 6,649 persoane, în 

luna decembrie a aceluiași an erau înregistrați 656 șomeri ponderea acestor fiind de 2.4, în timp 

de în luna septembrie a anului 2017 erau înregistrati 892 de șomeri cu o pondere de 3.3. 

Principalele surse de venit ale populației sunt pensiile, alocațiile copiilor, ajutorul social, dar 

și veniturile în urma prestării muncilor ziliere. În tabelul de mai jos sunt prezentate principalele 

surse de venit pentru fiecare zona ZUM, conform datelor din chestionare: 

Cartier Pensie Alocație 

copii 

Ajutor 

social 

Munci 

ziliere 

Salariu Persoane 

ocupate 

Alecu 

Bagdat 

3 105 29 29 40 5 

Slam 

Râmnic 

51 23 1 11 52 28 

Anghel 

Saligny 

32 35 13 4 93 46 

Barasca 4 33 33 13 8 1 

Zidari 0 172 197 50 7 2 

Cătunul 

Morilor și 

Fundătura 

Morilor 

29 31 17 10 55 23 

Extindere 

Slam 

Râmnic 

16 16 5 5 37 9 

Ghetoul 

Focșani 7A 

0 4 9 4 8 2 

TOTAL 120 419 304 126 300 116 

 Facând o medie a aprecierii veniturilor pe gospodarie, rezultă că pe gospodărie venitul este 

de aproximativ 895 lei, în timp de aprecierea subiectivă a cheltuielilor pe gospodarie este în medie 

1,207 lei.  

2.3.3. Locuire și acces la utilităţi 

În timpul activităților de aplicare a chestionarelor, s-a identificat 1 persoană ce nu are 

adăpost, aceasta trăind pe străzile Cartierului Alecu Bagdat.   
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 În tabelul de mai jos sunt prezentate informații referitoare la numărul de locuințe, din care 

sociale sau locuințe ieftine/cu caracter social/închiriate de autoritatea publică locală sau cu titlu 

gratuit: 

Cartier Număr total de locuințe Sociale sau ieftine Titlu gratuit 

Alecu Bagdat 426 129 0 

Slam Râmnic 243 43 0 

Anghel Saligny 513 32 0 

Barasca 438 61 0 

Zidari 933 305 0 

Cătunul Morilor și 

Fundătura Morilor 
82 83 0 

Extindere Slam 

Râmnic 
126 25 0 

Ghetoul Focșani 7A 18 35 0 

 Tipurile de locuințe in ZUM sunt de tip casă, locuință socială sau apartament. Dintre cei 

chestionați, la întrebarea ”tipul de locuință” în Cartierul Alecu Bagdat 64 au răspuns că stau la 

casă, s-a identificat 1 persoană fără adăpost; în Cartierul Slam Râmnic 64 au răspuns că stau la 

casă; în Cartierul Anghel Saligny 55 au răspuns că stau la casă; în Cartierul Barasca 41 au răspuns 

că stau la casă; în Cartierul Zidari 197 au răspuns că stau la casă, iar o persoană locuiește în 

locuință socială, pe străzile Cătunul Morilor și Fundătura Morilor 41 de chestionați au răspuns că 

stau la casă și 2 în adăposturi improvizate, iar în Ghetoul Focșani 7A, toți locuiesc în locuințe 

sociale.  

 În ceea ce privește proprietatea asupra locuințelor, a nesiguranței locative, dar și a 

locuințelor supraaglomerate, informațiile sunt prezentate în tabelul de mai jos: 

Cartier Nesigurața locativa Locuințe supraaglomerate  

Alecu Bagdat 48.44% 48.44% 

Slam Râmnic 15.87% 25.40% 

Anghel Saligny 32.73% 21.82% 

Barasca 39.02% 85.37% 

Zidari 41.92% 87.88% 

Cătunul Morilor și 

Fundătura Morilor 

38.46% 46.15% 

Extindere Slam 

Râmnic 

46.43% 35.71% 

Ghetoul Focșani 7A 25.00% 100.00% 
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 Conform răspunsurilor celor chestionați, 17 gospodării au probleme cu încălzirea adecvată 

a locuinței, 344 de gospodării nu sunt conectate la gaze naturale, 31 de gospodării nu sunt 

conectate la electricitate, 37 de gospodării nu sunt conectate la rețeaua de apă, 321 de gospodării 

nu sunt conectate la rețeaua publică de canalizare, 137 de gospodării nu îți permit echiparea 

locuinței corespunzător cu bunuri, 220 de gospodării nu sunt considerate a fi calitative, iar 274 de 

gospodării au datori la plata utilităților sau a chiriilor.  

 Informațiile de mai sus sunt prezentate pentru fiecare zona ZUM în tabelul de mai jos: 

Cartier Încalzire

a 

neadecv

ată a 

locuinței 

Neconec

tat 

Gaze 

naturale 

Neconec

tat 

Electricit

ate 

Neconec

tat 

Rețeaua  

de apă 

Neconec

tat 

Canaliza

re 

Neechipa

rea 

locuinței 

bunuri 

Gospodă

rii 

necalitat

ive 

Datori la 

plata 

utilitățilo

r/a 

chiriilor 

Alecu 

Bagdat 

4 63 2 3 54 33 38 41 

Slam 

Râmnic 

2 12 1 1 17 7 17 16 

Anghel 

Saligny 

3 23 5 5 16 5 8 15 

Barasca 2 38 1 5 34 10 15 29 

Zidari 3 171 4 5 145 58 99 144 

Cătunul 

Morilor 

și 

Fundăt

ura 

Morilor 

1 17 6 7 26 7 29 7 

Extinde

re Slam 

Râmnic 

0 10 3 3 18 4 3 13 

Ghetou

l 

Focșani 

7A 

1 12 9 8 12 11 11 7 
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2.3.4 Accesul la instituții și servicii publice 

Rețeaua stradală are o lungime de aproximativ 105 km și este formată din străzi încadrate 

în categoriile II-IV, conform clasificării din Norma tehnică privind proiectarea și realizarea străzilor 

în localitățile urbane publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 138bis din 06/04/1998. Sistemul 

rutier are îmbrăcăminte din asfalt pentru 62% din lungimea totală a străzilor, restul fiind balast 

(38% din lungimea totală a străzilor) și pavaj (0.35% din lungimea totală a străzilor). 

 Accesibilitatea şi mobilitatea este mai redusă în Râmnicu Sărat, în comparație cu oraşele 

mijlocii, transportul public în comun neputând ajunge în toate cartierele acetuia, în condiţiile în 

care sărăcia populaţiei îngrădeşte accesul la serviciile de transport private. Calitatea spaţiului 

public construit şi neconstruit (de ex. trotuare, spații verzi) sunt într-o stare de degradare gravă, 

lucrările de întreţinere limitându-se în majoritatea cazurilor doar la zonele centrale din oraş. 

 Privind accesul la serviciile sociale/medicale/socio-medicale a zonelor ZUM, locuitorii 

zonelor au acces la Serviciul Public de Asistență  Râmnicu Sărat și la Spitalul Municipal, dar aceste 

instituții nu au adresele in ZUM, acestea aflându-se in afara ZUM. Locuitorii Cartierului Alecu 

Bagdat au acces la 1 școala și 2 grădinițe, în aceeași situație se află și Cartierele Anghel Saligny, 

Slam Râmnic, Extindere Slam Râmnic și Ghetoul Focșani 7 A; locuitorii de pe strada Cătunul Morilor 

și Fundătura Morilor și din Cartierul Zidari au acces la 2 școli și 1 grădinița, iar locuitorii Cartierului 

Barasca nu au acces la serviciile educaționale.  

Atât școlile cât și grădinițele nu se afla în ZUM, copiii fiind nevoiți să facă naveta în alte 

zone ale municipiului pentru a beneficia de serviciile educaționale. De asemenea zonele urmane 

marginalizate au acces la serviciile culturale și recreaționale prin Centrul cultural Florica 

Cristoforeanu. Din cele 8 ZUM, dar 2 au acces la transportul public, și anume Cartierul Sârbi (str. 

Cătunul Morilor și str. Fundătura Morilor) și Ghetoul Focșani 7A. În ceea ce privește accesul la 

spațiile de recreere și de petrecere a timpului liber, parcuri, terenuri de sport, locurile de joacă 

pentru copii, nici o zonă urbană marginalizată din ele 8 nu are acces la astfel de spații de recreere, 

dar nici locuri de parcare special amenajate.  

 Distanțele dintre centru ZUM și instituțiile de sănătate, educație, sport și recreere sunt 

cuprinse între 1 km și 4 km. 

 Informațiile prezentate mai sus se regăsesc și în Anexa 6. Tabelul 2 completat cu date 

referitoare la principalele servicii de sănătate, educație, recreere, precum și la infrastructura 

medico-socială existentă.  
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2.3.5. Analiza problemelor comunitare ale diferitelor zone distincte din teritoriul SDL, cu accent 

pe ZUM 

2.3.5.1. Persoanele aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială 

 În categoria în risc de sărăcie sunt incluse persoane care au venit disponibil echivalat situat 

sub pragul riscului de sărăcie, care este stabilit la 60% din mediana la nivel național a venitului 

disponibil (după transferurile sociale) per adult echivalent, această sumă fiind de aproximativ 

1,800.00 lei în România. Conform calculelor din Studiul de referință făcute în baza chestionarelor 

situația se prezintă astfel: În cartierul Alecu Bagdat, din totalul de 226 de persoane chestionate, 

191 au estimat un venit sub 1,000 lei/lună, semnificând 85%. La nivel de gospodărie, 89% din 

totalul de 64 de gospodării, au venitul lunar de sub 1,000 lei. Cu venituri între 1,000 și 2,000 lei s-

au declarat 35 de pesoane din 7 gospodării, semnificând 15% din totalul persoanelor chestionate, 

iar venituri peste 2,000 lei/lună nu au fost declarate. În cartierul Slam Râmnic (fost 7 Noiembrie) 

au fost chestionate 179 de persoane din 70 de gospodării, din care 67 de persoane (37%) au 

estimat un venit lunar sub 1,000 lei, 62 de persoane (35%) au între 1,000 și 2,000 lei/lună, iar 

restul de 50 de persoane (28%) au estimat un venit lunar de peste 2,000 lei. În cartierul Anghel 

Saligny au fost chestionate 182 de persoane din 60 de gospodării din care, 29 de gospodării (48%) 

au un venit lunar sub 1,000 lei, 18 gospodării (30%) au venitul lunar estimat între 1,000 și 2,000 lei, 

iar restul de 13 gospodării (22%) au estimat peste 2,000 lei venitul lunar. În cartierul Barasca, din 

totalul de 102 persoane chestionate, 84 au estimat un venit sub 1,000 lei/lună, semnificând 82%. 

La nivel de gospodărie, 90% din totalul de 41 de gospodării, au venitul lunar de sub 1,000 lei. Cu 

venituri între 1,000 și 2,000 lei s-au declarat 18 pesoane din 4 gospodării, semnificând 18% din 

totalul persoanelor chestionate, iar venituri peste 2,000 lei/lună nu au fost declarate. În cartierul 

Zidari, din totalul de 509 persoane chestionate, 451 au estimat un venit sub 1,000 lei/lună, 

semnificând 89%. La nivel de gospodărie, 92% din totalul de 198 de gospodării, au venitul lunar de 

sub 1,000 lei. Cu venituri între 1,000 și 2,000 lei s-au declarat 58 de pesoane din 15 gospodării, 

semnificând 11% din totalul persoanelor chestionate, iar venituri peste 2,000 lei/lună nu au fost 

declarate. În cartierul Sîrbi (ZUM Str. Cătunul Morilor și Fundătura Morilor), din totalul de 39 

persoane chestionate, 17 au estimat un venit sub 1,000 lei/lună, semnificând 44%. La nivel de 

gospodărie, 54% din totalul de 13 gospodării, au venitul lunar de sub 1,000 lei. Cu venituri între 

1,000 și 2,000 lei s-au declarat 19 pesoane din 5 gospodării, semnificând 49% din totalul 

persoanelor chestionate, iar venituri peste 2,000 lei/lună nu au fost declarate. În cartierul 

Extindere Slam Râmnic au fost chestionate 96 de persoane din 29 de gospodării, din care 47 de 

persoane (49%) au estimat un venit lunar sub 1,000 lei, 18 persoane (19%) au între 1,000 și 2,000 

lei/lună, iar restul de 31 de persoane (32%) au estimat un venit lunar de peste 2,000 lei. În ghetoul 

Focșani 7A (din cartierul 1 Mai) din totalul de 25 de persoane chestionate, 17 au estimat un venit 

sub 1,000 lei/lună, semnificând 68%. La nivel de gospodărie, 83% din totalul de 12 gospodării, au 



 

35 
 Strategia de Dezvoltare Locală Râmnicu Sărat 

 

venitul lunar de sub 1,000 lei. Cu venituri între 1,000 și 2,000 lei s-au declarat 8 pesoane din 2 

gospodării, semnificând 32% din totalul persoanelor chestionate, iar venituri peste 2,000 lei/lună 

nu au fost declarate. 

Astfel, în toate cartierele menționate anterior, proporția persoanelor care înregistrează 

venituri de sub 1,800 lei/lună este majoritară, în unele cazuri fiind de 100%. Cheltuielile din 

gospodăriile chestionate sunt mai mari decât veniturile și se ajunge frecvent la situații în care 

locuitorii beneficiază de porții de hrană de la cantina socială, acumulează datorii, aceștia declarând 

că veniturile sunt insuficiente pentru un trai decent. Acest lucru reiese și din focus-grupurile cu 

reprezentanții domeniului privat și public din municipiu, majoritatea lor descriind starea în care se 

află locuitorii din zonă ca fiind oameni săraci și nevoiași.  

 Deprivarea materială severă, conform definiției Eurostat, este reprezentată de persoanele 

care dispun de condiții de trai extrem de limitate. Astfel, având în vedere faptul că toate cartierele 

menționate au venit lunar minim (sub 1,800 lei/lună în gospodării și cu 10 persoane) se consideră 

că aceste persoane nu își pot permite să facă față unor cheltuieli neprevăzute, să mănânce carne, 

pește sau un echivalent proteic în fiecare zi sau o săptămână de vacanță departe de casă. Conform 

focus-grupurilor, multe persoane nu își permit nici un loc de muncă decent din cauză că nu dețin o 

calificare sau au abandonat școala. Mai sunt situații în care elevii sunt nevoiți să lipseasă de la 

școală cu săptămânile (mai ales primăvara) pentru a munci cu ziua alături de părinții lor. 

 Tot în situație de deprivare materială severă se află și persoanele care nu își permit dotarea 

locuinței cu bunuri (un autoturism, o mașină de spălat, un TV color sau un telefon), astfel: 55% din 

persoanele chestionate din cartierul Alecu Bagdat nu își permit echiparea cu bunuri a locuinței, 11 

% în cartierul Slam Râmnic, 8% în cartierul Anghel Saligny, 24% în Barasca, 36% în Zidari, 59% pe 

străzile Cătunul Morilor și Fundătura Morilor (Cartier Sîrbi), 9% în Extindere Slam Râmnic și 84% în 

ghetoul Focșani 7A (Cartier 1 Mai). Ținând cont de faptul că bunurile de care nu beneficiază aceste 

persoane nu sunt foarte greu de obținut, și 11% dintre persoanele care nu își pot permite este un 

procent prea mare.  

 Datoriile la utilități se prezintă în felul următor: în cartierul Alecu Bagdat 138 de persoane 

(61.06% din total persoane chestionate) din 41 de gospodării (64.06% din total gospodării) nu își 

permit plata utilităților sau a chiriei; în cartierul Slam Râmnic 39 de persoane (21.79%) din 16 

gospodării (22.86%); în Anghel Saligny 47 de persoane (25.82%) din 15 gospodării (25%); în 

cartierul Barasca 69 de persoane (68.65%) din 29 de gospodării (70.73%); în Zidari 350 de 

persoane (68.76%) din 144 de gospodării (72.73%); pe str. Cătunul Morilor și Fundătura Morilor 

(cartier Sîrbi) 27 de persoane (69.23%) din 7 gospodării (53.85%); în Extindere Slam Râmnic 44 de 

persoane (45.83%) din 13 gospodării (44.83%), iar în ghetoul Focșani 7A (cartier 1 Mai) 14 

persoane (56%) din 7 locuințe sociale (58.33%). 
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 Media persoanelor care nu își pot permite încălzirea locuinței în toate cartierele din 

teritoriul SDL este de 2%. Acest procent foarte mic este datorat faptului că majoritatea locuitorilor 

beneficiază de ajutor social (inclusiv ajutor de încălzire), astfel: în cartierul Alecu Bagdat 45% din 

totalul gospodăriilor chestionate beneficiază de ajutor social; în cartierul Slam Râmnic, doar 1% din 

gospodării beneficiază de ajutor social; în Anghel Saligny 8%; în Barasca 68% dintre gospodării 

beneficiază de ajutor social; în Zidari 83%; pe str. Cătunul Morilor și Fundătura Morilor (cartier 

Sîrbi) 15%; în Extindere Slam Râmnic 17%, iar în ghetoul Focșani 7A 75% dintre gospodării 

beneficiază de ajutor social. Încălzirea locuinței este singurul crieriu pe care îl înregistrează ca și 

adecvat persoanele din teritoriul SDL și se confruntă cu o deprivare materială severă. 

Persoanele care trăiesc în gospodării cu o intensitate extrem de redusă a muncii sunt cele 

cu vârstă cuprinsă între 0-59 ani care locuiesc în gospodării în care adulții (cu vârstă între 18-59 

ani) au lucrat în anul anterior la mai puțin de 20% din potențialul lor total.  

Intensitatea redusă a muncii (max. 20% din potențial) este un indicator foarte greu de 

calculat, în cazul de față făcându-se ponderea persoanelor inactive (respectiv la 0% din potențialul 

lor de muncă), din totalul persoanelor cu vârstă de muncă (18-59 ani), ajungându-se la 

următoarele valori: în cartierul Alecu Bagdat, din totalul de 104 persoane cu vârstă de muncă, 63% 

(66 persoane inactive, inclusiv șomeri de lungă durată și șomeri înregistrați) nu au lucrat deloc (0% 

din potențialul lor); în cartierul Slam Râmnic, din 75 de persoane (18-59 ani), 41% (31 persoane); în 

Anghel Saligny, din 93 persoane, 32% (30 persoane); în Barasca, din 49 persoane, 84% (41 

persoane); în Zidari, din 206 persoane, 98% (201 persoane); pe Str. Cătunul Morilor și Fundătura 

Morilor, din 23 de persoane, 39% (9 persoane); în Extindere Slam Râmnic, din 57 de persoane, 39% 

(22 persoane), iar în ghetoul Focșani 7A, din 15 persoane cu vârstă de muncă, 47% (7 persoane 

inactive, inclusiv șomeri de lungă durată și înregistrați) nu au lucrat deloc (respectiv la 0% din 

potențialul lor de muncă). Ținând cont de metoda de calcul, aceste procente ar fi fost mult mai 

mari, în unele cazuri, având în vedere situția persoanelor ce locuiesc în aceste zone. 

Cartierul 1 Mai nu se confruntă cu o deprivare materială severă și nu este în risc de sărăcie 

(nicio persoană nu beneficiază de ajutor social, 4% dintre gospodării nu beneficiază de încălzirea 

locuinței, doar 8.70% dintre gospodăriile chestionate nu își pot permite plata chiriei/utilităților, 

doar 26% dintre persoanele chestionate sunt persoane inactive, 9% dintre gospodării nu își pot 

echipa cu bunuri gospodăria, iar 53% dintre persoanele chestionate au declarat venitul estimat 

lunar între 1,000 și 2,000 lei). Astfel, se consideră necesară declararea cartierului ca fiind teritoriu 

SDL (acesta având totuși probleme destul de grave), iar ghetoul Focșani 7A ZUM. Aceeași situație 

este și în cazul cartierului Sîrbi care se va declara teritoriu SDL (Primăria urmând să rezolve 

problemele cu care se confruntă locuitorii din alte fonduri), iar Ghetoul Fundătura Morilor - Str. 

Cătunul Morilor și Fundătura Morilor va fi declarat ZUM. 
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2.3.5.2. Problemele comunitare din perspectiva cetățenilor și a autorităților/instituțiilor 

Metodele utilizate pentru identificarea problemelor comunitare au fost de două tipuri: 

cantitative (chestionare aplicate) și calitative (focus grupuri). 

În urma analizei chestionarelor s-a întocmit o bază de date care se va constitui ca Anexă a 

prezentei, precum și o sinteză care va constitui de asemenea o anexă a prezentei strategii. 

Numărul chestionarelor aplicate a fost de 707. 

Materialele elaborate în cadrul focus grupurilor vor fi anexate de asemenea prezentei. 

În cadrul focus grupurilor au fost prezenți atât reprezentanți ai societății civile din ZUM cât 

și reprezentanți ai sectorului privat și ai sectorului public. 

Problemele identificate atât în cadrul focus grupurilor, cât și în cadrul chestionarelor 

aplicate sunt legate de: infrastructură, utilități, locuire, mobilitate urbană, acces la servicii (atât 

publice cât și private), ocupare și situația câinilor vagabonzi. 

În cadrul chestionarelor, la întrebarea „Ce anume credeți că va trebui schimbat în zona dvs. 

pentru a îmbunătăți condițiile de viață ale rezidenților?” majoritatea respondenților (68%) au 

identificat ca și probleme comunitare accesul la servicii, referinduse la accesul la infrastructuri de 

educație, de sănătate, piețe agroalimentare și market-uri. Următoarele probleme comunitare 

identificate prin metoda cantitativă au fost necesitatea îmbunătățirii infrastructurii și lipsa 

utilităților (în proporție de 43% pentru ambele aspecte). 

În cadrul chestionarului, un set de întrebări relevante și corelate cu aspectele identificate și 

în cadrul focus-grupurilor au fost în ceea ce privește nemulțumirea participanților intervievați 

pentru: situația școlilor existente - 12%;  situația grădinițelor/creșelor existente - 13%;  situația 

oportunităților de angajare în zonă - 21%;  transportul în comun - 2%;  iluminatul stradal - 11%;  

accesul la carosabil - 14%;  accesul pe trotuare - 18%;  colectarea gunoi - 17%;  lipsa locurilor de 

joacă pentru copii - 0.23%;  lipsa spațiilor verzi - 23%;  lipsa parcurilor - 23%;  liniștea și ordinea 

publică - 11%;  lipsa locurilor de parcare - 19%;  lipsa piețelor - 68%;  aspectul general al zonei - 

46%. 

În cadrul focus-grupurilor, abordând metoda calitativă, fiind prezenți reprezentanții 

societații civile marginalizate precum și reprezentanți ai instituțiilor publice și private, problemele 

comunitare în esență, au rămas aceleași (infrastructura, utilitățile, aspecte de locuire, mobilitate 

urbană, acces la servicii (atât publice cât și private), ocupare și situația câinilor vagabonzi) însă 

clasamentul problemelor fiind puțin diferit în sensul că problema ocupării, respectiv lipsa locurilor 

de muncă și lipsa unor calificări corelate cu piața muncii a fost considerată la fel de importantă ca 

și problema infrastructurii și a utilităților.  

De asemenea, problema locuirii a fost adusă în prim-plan având în vedere condițiile 

improprii de locuire. 
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2.4. Acțiunile desfășurate anterior în teritoriul SDL 

În ultimii 5 ani în teritoriul SDL au fost implementate 7 proiecte, dintre care 3 pentru 

reabilitarea rețelor de utilități din comunitate, 3 pentru construirea unor grădinițe în comunitățile 

marginalizate și 1 proiect pentru prevenirea abandonului școlar. 

Toate proiectele s-au implementat în urma identificări nevoilor comunității prin 

organizarea de întâlniri cu societatea civilă și membrii comunităților. Impactul și rezultatele pe 

care proiectele le au asupra calității vieții locuitorilor este foarte mare, în urma implementări lor 

toți membrii vizați având acces la utilități, copii cu vârsta preșcolară având o grădiniță în zona în 

care locuiesc dar a fost și redus riscul abandonului școlar în cartierul Zidari. 

Proiectele implementate în ultimii 5 ani în teritoriul SDL sunt prezentate în tabelul de mai 

jos: 

Tabel 1. Proiectele desfășurate în teritoriul SDL în ultimii 5 ani 

Titlul proiectului: 

„Extinderea rețelei de canalizare în cartierul Anghel Saligny 

din municipiul Râmnicu Sărat” - cod PERSEUS RO 

2006/018-147.04.01.01.01.48 

Perioada: 01.12.2008 – 31.06.2010 

Bugetul (în lei): 969,275.59 

Sursa de finanțare: PHARE 2006 – Coeziune Economică și Socială 

Aplicantul: Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Sărat 

Partenerii: Nu e cazul 

Principalele activități: 
Lucrări de extindere a rețelei de canalizare în cartierul 

Anghel Saligny 

Numărul și tipul grupului țintă vizat: Toți locuitorii cartierului 

Zona distinctă din teritoriu: ZUM Anghel Saligny 

Stadiul: Finalizat 

Titlul proiectului: Proiectul privind Reforma Educaţiei Timpurii (PRET) 

Perioada:  25.03.2011 - 31.12.2016 

Bugetul (în lei): - 

Sursa de finanțare: 
Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului 

Europei (BDCE) 

Aplicantul: Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice 

Partenerii: Nu este cazul 

Principalele activități: 

Obiectivul principal al acestei componente este construirea/ 

reabilitarea şi utilarea a 750 unităţi de educaţie preșcolară 

în vederea îmbunătăţirii infrastructurii actuale a sistemului 



 

39 
 Strategia de Dezvoltare Locală Râmnicu Sărat 

 

de educaţie timpurie pentru copiii de la 3 la 6/7 ani, fiind de 

asemenea analizată posibilitatea dotării claselor 

pregătitoare cu echipamente speciale. Grădinița din 

Cartierul Alecu Bagdat este una dintre cele 750 de unități de 

educație preșcolară incluse în proiect. 

Numărul și tipul grupului țintă vizat: Peste 100 de copii de etnie romă 

Zona distinctă din teritoriu: ZUM Alecu Bagdat 

Stadiul: Finalizat 

Titlul proiectului: 
Lucrări de construcţii, instalaţii, utilităţi pentru GPN din 

cartier Slam Râmnic, municipiul Rm. Sărat 

Perioada: Finalizat în septembrie 2015 

Bugetul (în lei): 168,496,000.00 lei 

Sursa de finanțare: Bugetul Local 

Aplicantul: Primăria Mun. Râmnicu Sărat 

Partenerii: Nu este cazul 

Principalele activități: Lucrări de construcţii, instalaţii, utilităţi pentru GPN 

Numărul și tipul grupului țintă vizat: Locuitorii cartierului Slam Râmnic 

Zona distinctă din teritoriu: ZUM Slam Râmnic 

Stadiul: Finalizat 

Titlul proiectului: 
“Extindere  şi reabilitare a infrastructurii de apă şi apă 

uzată în judeţul Buzău” 

Perioada: 02.2011 - 04.2014 

Bugetul (în lei): 
Valoarea totală a proiectului – 423,083,382.00 lei, pentru 

Mun. Râmnicu Sărat fiind alocați 148,089,402.00 lei. 

Sursa de finanțare: Programul Operațional Sectorial de Mediu 

Aplicantul: Compania de Apă Buzău 

Partenerii: - 

Principalele activități: 

Proiectul cuprinde şi municipiul Râmnicu Sărat, unde s-a 

extins şi reabilitat infrastructura  de apă şi apă uzată în 

cartierul Bariera Focşani și se va extinde și reabilita și în 

cartierele Alecu Bagdat, Slam Râmnic, Barasca. 

Numărul și tipul grupului țintă vizat: 47.724 de râmniceni 

Zona distinctă din teritoriu: 

Teritoriu SDL Bariera Focșani și vor beneficia de rezultatele 

proiectului și Teritoriile ZUM Alecu Bagdat, Slam Râmnic și 

Barasca. 
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Stadiul: În desfășurare 

Titlul proiectului: Proiectul privind Reforma Educaţiei Timpurii (PRET) 

Perioada:  25.03.2011 - 31.12.2016 

Bugetul (în lei): - 

Sursa de finanțare: 
Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului 

Europei (BDCE) 

Aplicantul: Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice 

Partenerii: Nu este cazul 

Principalele activități: 

Obiectivul principal al acestei componente este construirea/ 

reabilitarea şi utilarea a 750 unităţi de educaţie preșcolară 

în vederea îmbunătăţirii infrastructurii actuale a sistemului 

de educaţie timpurie pentru copiii de la 3 la 6/7 ani, fiind de 

asemenea analizată posibilitatea dotării claselor 

pregătitoare cu echipamente speciale. Grădinița din 

Cartierul Extindere Slam Râmnic este una dintre cele 750 de 

unități de educație preșcolară incluse în proiect. 

Numărul și tipul grupului țintă vizat: 
Capacitate de 40 de locuri pentru copii cu vârstă preșcolară 

din comunitate 

Zona distinctă din teritoriu: ZUM Extindere Slam Râmnic 

Stadiul: Finalizat 

Titlul proiectului: Proiectul privind Reforma Educaţiei Timpurii (PRET) 

Perioada:  25.03.2011 - 31.12.2016 

Bugetul (în lei): - 

Sursa de finanțare: 
Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului 

Europei (BDCE) 

Aplicantul: Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice 

Partenerii: Nu este cazul 

Principalele activități: 

Obiectivul principal al acestei componente este construirea/ 

reabilitarea şi utilarea a 750 unităţi de educaţie preșcolară 

în vederea îmbunătăţirii infrastructurii actuale a sistemului 

de educaţie timpurie pentru copiii de la 3 la 6/7 ani, fiind de 

asemenea analizată posibilitatea dotării claselor 

pregătitoare cu echipamente speciale. Grădinița din 

Cartierul Bariera Focșani este una dintre cele 750 de unități 

de educație preșcolară incluse în proiect. 
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Numărul și tipul grupului țintă vizat: 
Capacitate de 40 de locuri pentru copii cu vârstă preșcolară 

din comunitate 

Zona distinctă din teritoriu: Teritoriu SDL Bariera Focșani 

Stadiul: Finalizat 

Titlul proiectului: ,,Să învățăm împreună – pentru a nu abandona școala” 

Perioada: Februarie 2015-Decembrie 2015 

Bugetul (în lei): 6,577,151.12  

Sursa de finanțare: 
Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial 

Dezvoltarea Resurselor Umane 

Aplicantul: Școala Gimnazială nr.3 „Dr. Ilie Pavel” Râmnicu Sărat 

Partenerii: Școala Gimnazială Coțofănești, Bacău 

Principalele activități: 

Activitățile proiectului au constat atât în remediere școlară 

cât și în cercuri educative în cadrul cărora   s-au desfățurat 

activități de limbă franceză, origami, aplicații pe calculator, 

cântec, joc și voie bună, geografia județului etc. 

Numărul și tipul grupului țintă vizat: 

300 de elevi (200 de elevi care au urmat programul „școală 

după școală” și 100 de elevi care au urmat programul „a 

doua șansă” 

Zona distinctă din teritoriu: ZUM Zidari, locuintă de persoane majoritare de etnie romă 

Stadiul: Finalizat 

2.5. Elemente complementare privind prezentarea teritoriului SDL 

 Așa cum a fost prezentat în capitolele anteriore, cele 9 cartiere incluse în teritoriul SDL și 

cele 8 teritorii declarate zone urbane marginalizate se confruntă cu un nivel scăzut de capital 

uman, un nivel scăzut de ocupare în sectorul formal și are condiții de locuire precară. 

 Deși unele cartiere sunt mai dezavantajate pe anumite planuri decât celelalte, prin 

Strategia de Dezvoltare Locală se dorește ajungerea la un numitor comun, astfel încât activitățile și 

intervențiile din viitoarele proiecte POCU și POR să reușească să ridice comunitățile pe toate 

planurile unde se înregistrează deficite. 

 Prin proiectul POCU se dorește combarea marginalizării sociale cu care se confruntă 

locuitorii ZUM, ajutorarea elevilor care se află în risc de abandon școlar și celor care au părăsit deja 

sistemul de învățământ și nu în ultimul rând creșterea ocupării. 

 Prin proiectul POR se dorește rezolvarea unora dintre cele mai grave probleme cu care se 

confruntă comunitățile urbane marginalizate – străzile neasfaltate, locuințele sociale, amenajarea 

spațiilor verzi și a locurilor de joacă pentru copii și înființarea unui Centru Comunitar Integrat 

Râmnicu Sărat. 



 

42 
 Strategia de Dezvoltare Locală Râmnicu Sărat 

 

3. Analiza SWOT 

Aceasta evidențiază în conformitate cu dimensiunile ce caracterizează nivelul de dezvoltare al 

oricărei regiuni/localități/zone aspectele pozitive și negative ale creșterii integrate precum și 

oportunitățile și riscurile întâmpinate. 

DIMENSIUNI PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

Poziționarea 

geografică 

- Zonele ZUM sunt situate ca o 

centură în jurul orașului, nefiind 

o imagine bună pentru localitate 

Populația și 

caracteristicile 

demografice 

- Populație cu tendințe de 

îmbătrânire 

Ocuparea, 

mediul de 

afaceri la nivel 

local și 

protecția 

socială 

- -49% rată de ocupare 

-80% din populația de etnie romă 

nu lucrează, fiind asistați social 

- Mediul de afaceri slab 

reprezentat, iar protecția socială 

este reprezentată doar de 

Serviciul Public de Asistență 

Socială  Râmnicu Sărat 

Educația - -Nr. redus de unități școlare în 

teritoriul SDL/ZUM (doar 3) și 

slab dotate  

-Rata de neînrolare în sistemul 

educațional - 10.34% în 2016 

-Rata medie a abandonului școlar 

în ZUM – 23.9%  

Locuirea și 

accesul la 

utilități 

- -locuințe improprii și 

supraaglomerate, străzi 

neasfaltate 

-Utilitățile (apa-canal, gaze, 

iluminat public) lipsesc sau sunt 

prezente doar pe cateva străzi (în 

unele cazuri casele nu sunt 

conectate le energie electrică) 

Accesul la 

instituții și 

Serviciile publice sunt poziționate în centrul 

localității și au acces la ele toate categoriile 

- Nu există cabinete medicale în 

ZUM, serviciile sociale fiind 
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servicii publice  de populație asigurate doar de SPAS 

Organizarea și 

coeziunea 

comunității și 

relațiile cu 

exteriorul 

- Înființarea GAL a realizat încă de la primele 

întâlniri coeziune în comunitate prin faptul 

că la sedințe și focus grupuri au fost 

prezenți și reprezentanții ZUM 

- 

Proiecte 

desfășurate 

anterior în zonă 

-„Extinderea rețelei de canalizare în 

cartierul Anghel Saligny din municipiul 

Râmnicu Sărat” - PHARE 2006 

-“Extindere  şi reabilitare a infrastructurii de 

apă şi apă uzată în judeţul Buzău”- POS 

Mediu (SDL Bariera Focșani, ZUM Barasca, 

Alecu Bagdat și Slam Râmnic 

-Proiectul privind Reforma Educaţiei 

Timpurii (PRET) – MEN si BDCE (gradinițele 

din Extindere Slam Râmnic și Alecu Bagdat) 

-,,Să învățăm împreună – pentru a nu 

abandona școala”- POSDRU, beneficiari: 

copii romi din ZUM Bariera Focșani și Zidari 

Nu au putut fi adresate toate 

problemele comunităților 

marginalizate din Municipiul 

Râmnicu Sărat incluse în ZUM și 

SDL în urma analizei de validare 

DIMENSIUNI OPORTUNITĂȚI RISCURI 

Poziționarea 

geografică 

Creșterea atractivității mun. Râmnicu Sărat 

prin asfaltarea străzilor aparținând zonelor 

ZUM 

Imagine negativă a orașului prin 

neasfaltarea străzilor identificate 

ca fiind parte din SDL/ZUM) 

Populația și 

caracteristicile 

demografice 

 

-Creșterea nr. de persoane integrate social 

și pe piața muncii 

-Creșterea nivelului de integrare a 

persoanelor de etnie romă în comunitate 

- 

Ocuparea, 

mediul de 

afaceri la nivel 

local și 

protecția 

socială 

-Creșterea nr. de locuri de muncă în zonă 

prin înființarea de noi afaceri cu ajutorul 

SDL 

-Creșterea nr. persoanelor ocupate prin 

programe de subvenționare/ucenicie (POCU 

AP5) 

-Înființarea de noi afaceri/întreprinderi 

sociale de inserție 

- 

Educația -Creșterea nr. de persoane incluse în - 
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programe educaționale din ZUM/SDL 

-Reducerea ratei abandonului școar la 

nivelul zonelor SDL/ZUM  

Locuirea și 

accesul la 

utilități 

-Creșterea nr. beneficiarilor de locuințe 

adecvate (POR AP9) 

-Creșterea nr. celor care vor avea current 

electric prin montarea de panouri 

fotovoltaice 

-Mare parte din populația ZUM 

va rămâne neconectată la utilități 

(fonduri insuficiente POR AP9) 

-O parte din străzi vor rămâne 

neasfaltate (fonduri insuficiente 

POR AP9) 

Accesul la 

instituții și 

servicii publice  

-Îmbunătățirea accesului la servicii socio-

medicale prin înființarea Centrului 

Comunitar Integrat Râmnicu Sărat (clădire 

dezafectată în ZUM Zidari) 

-Desegregare rezidențială prin participarea 

la activități organizate în CCI Râmnicu Sărat 

- 

Organizarea și 

coeziunea 

comunității și 

relațiile cu 

exteriorul 

CCI Râmnicu Sărat cu: centru pt. tineret, 

centru educațional și centru antreprenorial 

în vederea coeziunii comunității 

-Initiațivele CCIRS vor implica și alte 

comunități din alte localități  

- 

Proiecte 

desfășurate 

anterior în 

zonă/ce se vor 

desfasura in 

zona 

-„Extinderea rețelei de canalizare în 

cartierul Anghel Saligny din municipiul 

Râmnicu Sărat” - PHARE 2006 

-“Extindere  şi reabilitare a infrastructurii de 

apă şi apă uzată în judeţul Buzău”- POS 

Mediu (SDL Bariera Focșani, ZUM Barasca, 

Alecu Bagdat și Slam Râmnic 

-Proiectul privind Reforma Educaţiei 

Timpurii (PRET) – MEN si BDCE (gradinițele 

din Extindere Slam Râmnic și Alecu Bagdat) 

-,,Să învățăm împreună – pentru a nu 

abandona școala”- POSDRU, beneficiari: 

copii romi din ZUM Bariera Focșani și Zidari 

-Se vor depune proiecte 

ERASMUS+ pentru elevi și cadre 

didactice cu ajutorul GAL (CCIRS– 

secțiunea Educație) 

- Proiect de cooperare Elvețiano-

Română pt. componenta 

infrastructură - iluminat public 
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4. Procesul de implicare a comunităţii 

4.1. Formarea și organizarea Grupului de Acțiune Locală (GAL) 

În vederea formării și organizării GAL-ului s-a pornit de la identificarea nevoilor de către  

UAT Municipiul Râmnicu Sărat. Acesta, în calitate de inițiator a cooptat atât parteneri din 

societatea civilă cât și alte instituții publice, în vederea formării Grupului de Acțiune Locală. 

Astfel, membrii fondatori au fost:   

1. Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Râmnicu Sărat, reprezentată de dl. Ceparu Florin – 

administrator public, desemnat prin HCL nr. 306/10.10.2017; 

2. Serviciul Public de Asistenţă Socială a Municipiului Râmnicu Sărat, reprezentată de dna. Lepădat 

Florentina – inspector de specialitate, desemnată prin HCL nr. 306/10.10.2017; 

3. Centrul Cultural "Florica Cristoforeanu" Râmnicu Sărat, reprezentată de dna. Andrei Ioana 

Carmen – contabil şef, desemnată prin HCL nr. 306/10.10.2017; 

4. Transport Urban de Călători S.A., reprezentată de dl. Ciobotă Sandu, în calitate de Director, 

desemnat prin HCL nr. 306/10.10.2017;   

5.  Federația Organizațiilor Râmnicene de Tineret Educație și Sport, reprezentată de dl. Mateevici 

Volodea, în calitate de Președinte, 

6. Dugheana De Printuri SRL-D, reprezentată de dl. Holban Traian, în calitate de Administrator; 

7. Asociația Pro-Info, reprezentată de dl. Dițoiu Ionel, în calitate de Președinte; 

8. Asociația Construim Împreună Viitorul în Comunitatea Actuală, reprezentată de dl. Stan Sorin-

Valeriu, în calitate de Președinte; 

9. Asociația Club Sportiv Perfect Fit, reprezentată de Vîlceanu Sorin Eduard - vicepreşedinte, 

desemnat prin Hotărârea AGA nr. 1/25.09.2017; 

10. Romtel Impex SRL, reprezentată de dl. Stuparu Gheorghe, în calitate de Administrator, 

11. Dl. Banu Nicușor, persoană fizică. 

Astfel, a fost înființată ASOCIAȚIA “GRUPUL DE ACȚIUNE LOCAL  SUS R MNICUL” care și-a 

asumat ca durată de funcționare o perioadă nedeterminată, încercând ca obiectivele, scopul și 

acțiunile sale să transceadă perioada alocării 2014-2020 și să urmărească conform statutului 

asociației îndeplinirea obiectivelor și după această perioadă. 

Asociația s-a înființat având ca scop principal sprijinirea dezvoltării locale a comunității 

marginalizate din municipiul Râmnicu Sărat, combaterea sărăciei și a excluziunii sociale, printr-o 

abordare integrată și multisectorială, cu respectarea principiilor DLRC (Dezvoltare Locală plasată 

sub Responsabilitatea Comunității). 

Obiectivele adoptate de către GAL-ul nou înființat sunt: 

a. asociaţia îşi asumă Planul de delimitare a teritoriului vizat de Stategia de Dezvoltare Locală 

(SDL), asumarea realizându-se în baza deciziei GAL înfiinţat, pe baza rezultatelor studiului de 

referinţă, pe modelul PUG; 
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b. elaborarea strategiei de dezvoltare locală - prin mecanismul DLRC; 

c. implementarea, monitorizarea, evaluarea și actualizarea periodică a strategiei de 

dezvoltare locală – DLRC; 

d. stimularea participării membrilor comunității marginalizate la procesul de dezvoltare 

locală; 

e. creșterea participării pe piața muncii (inclusiv prin sprijinirea activităților antreprenoriale) 

îmbunătățirea nivelului educațional și accesul la servicii de bază (sociale și/sau medicale) 

f. îmbunătățirea condițiilor de locuire pentru membrii comunității marginalizate; 

g. dezvoltarea spațiilor publice urbane prin creeare, reabilitare, modernizare – străzi 

nemodernizate, utlități publice, spații verzi, terenuri abandonate, zone pietonale și comerciale 

h. facilitarea creării întreprinderilor sociale; 

i. încurajarea și organizarea unor cursuri de instruire / calificare; 

j. promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a diverselor forme de discriminare; 

k. desfășurarea de activități de dezvoltare și întărire a comunității marginalizate – activități 

artistice, activități culturale, călătorii, activități sportive, activități educative; 

l. promovarea potențialului și resurselor locale; 

m. creșterea coeziunii socio-economice; 

n. încurajarea inovării sociale – dezvoltarea de idei, servicii, și modele prin care pot fi mai 

eficient abordate problemele sociale, prin implicarea actorilor publici, privați și societate civilă; 

o. încurajarea actorilor de la nivel local de a lucra împreună în vederea atingerii scopului 

asociației; 

p. stimularea și atragerea capitalului/investiții; 

q. atragerea de fonduri și implementarea programelor de integrare socială pentru grupuri 

vulnerabile; 

r. dezvoltarea de programe/proiecte culturale, educaționale și sociale; 

s. dezvoltarea de programe/ proiecte pentru grupuri dezavantajate; 

Pentru formarea GAL-ului, autoritățile locale împreună cu partenerii asociați au lucrat  

împreună cu facilitatorul comunitar, iar în procesul de animare/mobilizare a comunității (întruniri 

publice, ședințe ale Comitetului Director GAL) au fost invitați, în calitate de observatori, 

reprezentanți ai ADR şi din partea AM/ OI POCU. 

4.2 Animarea partenerilor locali și mobilizarea/facilitarea persoanelor aflate în risc de sărăcie 

sau excluziune socială din teritoriul SDL 

4.2.1 Animarea partenerilor locali 

Activitățile întreprinse de GAL și membrii săi au fost în special animarea/consultarea 

reprezentanților instituțiilor publice (de la nivel național, regional, județean sau local), a sectorului 
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privat sau ONG-urilor și altor reprezentanți ai societății civile, precum și activitățile de informare, 

comunicare adresate publicului larg, acțiunile de construcție instituțională și de creare/ participare 

la rețele si s-au axate pe intalniri interne intre membrii GAL si focus grupuri cu reprezentanti 

economici, reprezentanti ai societatii civile si reprezentanti ai institutiilor publice. Aceste activități 

au influențat inclusiv componența GAL prin faptul că a fost prezentată modalitatea de accedere în 

GAL și au fost invitați în special reprezentanții comunităților marginalizate și în general ai societății 

civile. Aceștia au înțeles abordarea participativă promovată de GAL. 

În cadrul acțiunilor au fost inițiate chestionare pentru Grupul Țintă, fișe de interviu pentru 

agenți economici, instituții de cultură, poliție, primărie, școală, etc. 

Agenda consultărilor a cuprins o arie largă, consultările având fiecare în parte obiective 

specifice după cum urmează: 

 Întrunire privind delimitarea teritoriului, identificarea zonelor distincte incluse în teritoriul 

vizat de SDL și declararea zonei/zonelor marginalizate, precum și organizarea Studiului de 

referință 

 Întrunire ce vizează principalele rezultate ale analizei diagnostic a nevoilor, problemelor și 

resurselor identificate în teritoriul SDL, și specific în ZUM, pe baza datelor din Studiul de 

referință;  

 Întrunire privind identificarea soluțiilor posibile si organizarea consultărilor publice în întreg 

teritoriul SDL;  

 Întrunire privind prioritizarea intervențiilor propuse prin consultări în teritoriu, cu 

precădere în zonele marginalizate; 

 Întrunire privind decizia finală cu privire la conținutul strategiei de  dezvoltare locală și cu 

lista indicativă de intervenții (1); 

 Întrunire privind decizia finală cu privire la conținutul strategiei de dezvoltare locală și cu 

lista indicativă de intervenții (2). 

În vederea animării, în cadrul întâlnirilor care au avut un grafic de realizare prestabilit s-a 

urmărit în special: Strângerea de informații despre ZUM (delimitări, caracteristici fotografii); 

Informarea locuitorilor din ZUM cu privire la proiectul de constituire GAL, SDL și întrunirile de 

consultări (discuții, materiale de informare); Informarea locuitorilor din ZUM cu privire la 

întrunirea privind delimitarea teritoriului, identificarea zonelor distincte incluse în teritoriul vizat 

de SDL si declararea zonei/zonelor marginalizate, precum si organizarea Studiului de referința 

(discuții, materiale de informare, invitații); Atragerea a noi membri GAL Sus Râmnicul. 

Toate întâlnirile, consultările și ședințele s-au încheiat cu minute și liste de prezență și după 

caz, raport al consultărilor pentru toate cele cinci teme abordate după cum urmează: 
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 Raport asupra întâlnirii/consultării privind delimitarea teritoriului, identificarea zonelor 

distincte incluse în teritoriul vizat de SDL si declararea zonei/zonelor marginalizate, precum 

si organizarea Studiului de referința. 

 Raport asupra întâlnirii privind principalele rezultate ale analizei diagnostic a nevoilor, 

problemelor și resurselor identificate în teritoriul SDL, si specific în ZUM, pe baza datelor 

din Studiul de referință. 

 Raport asupra întâlnirii privind identificarea soluțiilor posibile și organizarea consultărilor 

publice în întreg teritoriul SDL. 

 Raport asupra întâlnirii privind prioritizarea intervențiilor propuse prin consultări în 

teritoriu, cu precădere în zona/zonele marginalizate 

 Raport asupra întâlnirii privind decizia finală cu privire la conținutul Strategiei de dezvoltare 

locală și cu lista indicativa de intervenții 

4.2.2 Mobilizarea/facilitarea persoanelor aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială  

 Este bine cunoscut faptul că persoanele din comunitățile marginalizate trebuie să participe 

activ în cadrul tuturor intervențiilor SDL. Astfel, au fost organizate activități de animare a 

persoanelor aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială, sub forma consultărilor publice cu 

membrii ZUM. 

 Prima consultare a avut ca subiect delimitarea teritoriului SDL și identificarea zonelor 

distincte incluse, dar și declararea zonelor marginalizate și consultarii privind Studiul de referință. 

În urma consultărilor au fost declarate ca teritoriu SDL următoarele cartiere: 1 Mai, Alecu Bagdat, 

Anghel Saligny, Barasca, Zidari, Bariera Focșani, Slam Râmnic și Extindere Slam Râmnic. La finalul 

consultărilor, unii participanți din ZUM/SDL s-au oferit să participe în procesul de strângere a 

datelor, de identificare a problemelor și a soluțiilor ce trebuiesc adoptate. 

 A doua consultare s-a focusat asupra principalelor rezultate ale analizei diagnostic a 

nevoilor, problemelor și resurselor identificate în teritoriul SDL. În urma consultărilor, toți 

participanții au fost de acord că instrumentele folosite pentru strângerea datelor sunt concludente 

și eficace, iar nevoile identificate sunt exacte. 

 La cea de-a treia consultare a fost pusă în discuție identificarea unor soluții posibile și o 

eventuală extrapolare a consultărilor la nivel de întreg teritoriu SDL. După ce au fost prezentate 

soluțiile identificate ca urmare a analizei nevoilor, toți participanții au fost de acord cu ele, cu mici 

modificări și îmbunătățiri. Unii dintre reprezentanți ai comunității s-au arătat interesați să facă 

parte din GAL. Pentru ei, s-a urmat procesul de includere în comitetul director al GAL. 

 A patra consultare a avut ca subiect prioritizarea intervențiilor propuse și s-a concluzionat 

prin anexele la SDL în ceea ce privesc intervențiile în comunitate. 
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 Ultima consultare publică a avut ca scop luarea unei decizii finale în ceea ce privește 

conținutul SDL, validarea teritoriului SDL și ZUM și de către membrii comunităților implicate. 

 În urma consultărilor cu membrii ZUM, așa cum am menționat anterior, unii participanți s-

au arătat interesați cu privire la includerea lor în comitetul director al GAL. Astfel, au fost incluse în 

GAL 17 persoane, în conformitate cu tabelul de mai jos: 

 

 Tabel 2. Evoluția numărului de membri ai Adunării Generale GAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parteneri locali Număr membri 

AGA  la data 

înființării 

(24 – 10 - 2017) 

Număr membri 

AGA după 

implementarea 

activităților de 

animare/mobilizare 

(24.11.2017) 

Autorităţi locale 1 1 

Sector public 3 3 

Sector privat 2 4 

Societate civilă 4 7 

Cetățeni de pe raza ZUM 1 3  

Cetățeni de pe raza teritoriului SDL 1 3 

Persoane aparținând minorității roma 1 2 

Tineri (16-29 ani) 0 2 

Reprezentanţi ai grupului țintă (persoane aflate în risc 

de sărăcie  sau excluziune socială) 

1 2 

Femei 0 4 
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5. Obiectivele SDL 

Obiectivul general al SDL este reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau 

excluziune socială în ZUM, alături de îmbunătățirea calității vieții, creșterea coeziunii sociale, 

îmbunătățirea mediului de viață și creșterea economică în teritoriul SDL. 

Obiectiv specific 1 – Îmbunătățirea infrastructurii stradale în ZUM prin asfaltarea a 5 km de 

străzi și montarea a 69 de stâlpi fotovoltaici pentru iluminat public stradal; 

Obiectiv specific 2 – Reabilitarea unei clădiri publice ce va găzdui Centrul Comunitar 

Integrat Râmnicu Sărat destinat activităților cu grupurile vulnerabile din ZUM; 

Obiectiv specific 3 – Reabilitarea unei clădiri publice și schimbarea destinației în locuințe 

sociale precum și renovarea Ghetoului Focșani 7A și asigurarea unei surse alternative de energie 

electrică; 

Obiectiv specific 4 – Implementarea de măsuri de mobilitate urbană pentru populația 

marginalizată (închiriere autovehicule de transport pentru Centrele Integrate și Caravana Socială în 

ZUM); 

Obiectiv specific 5 – Amenajarea spațiului public urban prin realizarea a 6 parcuri/zone 

verzi în ZUM; 

Obiectiv specific 6 – Crearea a 3 terenuri sintetice multifuncționale pentru desfășurarea de 

activități sportive în ZUM; 

Obiectiv specific 7 -  Amenajarea spațiului public urban pentru activități de recreere a 

copiilor prin înființarea a 3 locuri de joacă în curtea unor instituții publice de învățământ din ZUM; 

Obiectiv specific 8 – Implementarea de măsuri de îmbunătățire a condițiilor de locuire în 

ZUM prin reabilitarea de locuințe/asigurare energie electrică ale persoanelor defavorizate și 

oferirea de consultanță juridică pentru reglementarea actelor de proprietate  ale acestora; 

Obiectiv specific 9 – Implementarea de măsuri integrate de ocupare (formare profesională, 

calificare, consiliere profesională și mediere pe piața muncii, stimularea antreprenoriatului local și 

social, programe de ucenicie) pentru populația din ZUM, precum și crearea de parteneriate cu 

mediul de afaceri pentru crearea de noi locuri de muncă în localitate; 

Obiectiv specific 10 - Implementarea de măsuri de prevenire a abandonului școlar și 

creștere a numărului de persoane intergrate/reintegrate în educație provenind din ZUM; 

Obiectiv specific 11  - Îmbunătățirea accesului la servicii a populației din ZUM, prin 

înființarea unui ,,Centru Comunitar Integrat’’ pentru servicii socio-medicale, de tineret, 

educaționale, culturale, sportive și de afaceri; 

Obiectiv specific 12 – Implementarea ,,Platformei Sociale Râmnicu Sărat’’ ca măsură 

inovativă de soluționare a problemelor de natură socială și comunitară din localitate. 

Obiectivele specifice propuse prin SDL sunt complementare obiectivelor incluse în Strategia 

de Dezvoltare Locală a Municipiului Râmnicu Sărat 2014-2020 în ceea ce privește infrastructura, 
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protecția mediului, domeniul economic și mediul de afaceri, domeniul educațional, sport, 

dezvoltarea de servicii sociale și de sănătate și amenajarea teritoriului. Toate aceste priorități ale 

Strategiei generale de dezvoltare a localității sunt corelate cu obiectivele prezentei SDL. 

SDL a ZUM din municipiul Râmnicu Sărat vizează, așa cum rezultă și din obiectivele specifice 

definite, măsuri de natură soft ce se vor concretiza în cadrul proiectului POCU, AP5, dar și măsuri 

hard de îmbunătățire a infrastructurii locale din zonele marginalizate identificate în urma Studiului 

de referință ce fundamentează prezenta strategie. 

În acest caz, Municipiul Râmnicu Sărat beneficiază deja de ,,Sprijin pregatitor pentru 

elaborarea strategiei de dezvoltare locală prin proiectul POCU/137/5/1/114204 – „Elaborarea 

strategiei de dezvoltare locala si infiintarea unui grup de actiune locala la nivelul municipiului 

Ramnicu Sarat”.  

În vederea realizării integrării comunităţilor marginalizate din ZUM, prin AP 5 din POCU 

2014-2020 vor fi finanţate următoarele tipuri de acţiuni:  

 Sprijin pentru creşterea accesului și participării la educaţie şi formare de calitate şi  

reducerea părăsirii timpurii a școlii prin acordarea unor pachete integrate, (ex. costuri de transport 

şi masă, materiale educaţionale, accesul la servicii medicale si sociale, măsuri de prevenție, măsuri 

de acompaniere, adaptate nevoilor și specificului comunităţii etc)  

 Acordarea de stimulente financiare/ subvenții persoanelor din cadrul comunităţilor 

marginalizate în vederea încurajării intrării sau menţinerii pe piaţa muncii, precum şi pentru 

încurajarea participării la formarea profesională continuă sau la programe de ucenicie şi stagii, 

însoțite de măsuri de acompaniere și de alte tipuri de intervenții identificate ca fiind necesare (ex.: 

transport, îmbunătățirea calității spațiului de locuit și a condițiilor de igienă etc.) 

 Susţinerea antreprenoriatuluiin general si antreprenoriatului social în cadrul comunităţii şi 

a creării de noi locuri de muncă, prin acordarea de micro-granturi, etc. 

 Sprijinirea dezvoltării de servicii sociale, precum si de servicii comunitare integrate medico 

sociale furnizate la nivelul comunității (acoperirea costurilor aferente funcţionării, inclusiv 

cheltuieli de personal aferente înrolării graduale a asistenților sociali, asistenţi medicali comunitari 

şi a mediatorilor sanitari) precum si a altor servicii locale educationale, de tineret si 

antreprenoriat. 

 Îmbunătățirea condițiilor de locuit în ZUM prin acordarea de locuințe sociale (realizate prin 

proiecte POR) sau sprijin pentru renovarea locuințelor din aceste zone și conectarea la rețele de 

utilități (energie electrică – panouri fotovoltaice). 

 Campanii de conștientizare a nevoii de educație, formare profesională și ocupare în 

vederea creșterii calității capitalului uman din ZUM și ieșirea acestora din categoria ,,asistați 

social’’, categorie ce generează costuri enorme pentru bugetul de stat și bugetele locale și are 
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urmări nedorite în ceea ce privește creșterea nivelului de frustrare în rândul grupurilor de 

populație afectate. 

 Campanii de informare și conștientizare privind creșterea stimei de sine, reducerea 

discriminării și respectarea principiilor egalității de șanse și de gen între toate categoriile de 

populație care trăiesc în municipiul Râmnicu Sărat. 

 Campanii de conștientizare privind protecția mediului din ZUM și din întreaga localitate, 

pentru ca populația să trăiască în condiții mai bune, factorii de mediu fiind deosebit de importanți 

pentru sănătate. 

Toate aceste măsuri ce sunt propuse spre implementare prin proiectul POCU sunt corelate 

cu Obiectivele specifice ale SDL: OS4 (închiriere autovehiule pentru cetățenii din ZUM și Caravana 

socială), OS9, OS10, OS11, OS12. 

Măsurile sunt complementare celor prevăzute în Proiectul hard POR AP 9 - ce vizează: 

 Dezvoltarea infrastructurii locale – în sensul de reabilitare a unor străzi din ZUM și 

asfaltarea altora și montarea panourilor fotovoltaice pentru iluminatul public local 

 Imbunatățirea spațiilor publice urbane prin amenajarea a 6 parcuri în ZUM 

 Reabilitarea unei clădiri ce va include locuințe sociale 

 Reabilitarea unor clădiri legate de ZUM ce vor găzdui un Centru integrat socio-medical, 

educațional, pentru tineret și dezvoltarea antreprenoriatului social local 

 Crearea a 3 terenuri sintetice multifuncționale pentru desfășurarea de activități sportive în 

ZUM pentru a oferi posibilitatea locuitorilor in special copiilor si tinerilor de a practica diverse 

sporturi și de a se integra în comunitate participând la evenimente comune cu ceilalți membri ai 

comunității râmnicene. 

Toate aceste măsuri de infrastructură propuse prin proiectul POR din SDL sunt corelate cu 

obiectivele specifice ale strategiei locale OS1, OS2, OS3, OS4, OS5, OS6, OS7, OS8. 

Obiectivele României în cadrul acestei strategii vizează: îmbunatățirea funcționării pieței 

muncii; facilitarea tranziției de la șomaj către ocupare în domeniile competitive SNC 2014-2020; 

consolidarea competențelor profesionale ale tinerilor; creșterea ocupării celor din medii 

marginalizate, tinerilor și femeilor. Toate aceste aspecte se regăsesc in prezenta strategie de 

dezvoltare cu precădere în măsurile propuse pentru proiectul 5.1 POCU. 

SDL contribuie la realizarea obiectivelor Strategiei Guvernului României de Incluziune a 

Cetățenilor Români aparținând Minorității Romilor 2012-2020, prin propuneri de acțiuni de 

educare a romilor și măsuri de limitare a riscului de abandon școlar a copiilor romi; identificarea de 

oportunități pe piața muncii pentru romii din grupul țintă–ucenicie și ocupare prin identificarea 

unui loc de muncă, consilierea-orientarea pentru a-l obține; servicii sociale și de sănătate acordate 

prin intermediul unor structuri deja existente sau înființate în cadrul proiectului, romilor din 

comunitate; îmbunătățirea condițiilor de trai și locuire a persoanelor aparținând comunității 
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defavorizate. 

Principalele obiective ale Strategiei Naționale de Sănătate sunt îmbunătățirea stării de 

sănătate a cetățenilor români indiferent de etnie, creșterea calității în prestarea serviciilor 

medicale și creșterea gradului de conștientizare a autorităților în probelemele de sănătate ce 

privesc grupurile vulnerabile. SDL promovează serviciile medico-sociale ce vor fi prestate pentru 

membrii ZUM și nu numai. 

SDL contribuie la îmbunătățirea condițiilor de muncă și viață a persoanelor cu dizabilități 

aparținând grupului țintă, confom Strategiei Naționale privind Incluziunea Socială a Persoanelor cu 

Dizabilități 2014-2020. Vor fi oferite oportunități egale de educație și formare profesională 

membrilor grupului țintă cu dizabilități (OS 2.5 al Strategiei pt persoane cu dizabilități) și 

oportunități egale de ocupare (OS 2.4 al Strategiei pentru persoane cu dizabilități) corelate cu 

obiectivele orizontale ale SDL. 

Privitor la respectarea Strategiei Naționale pentru Protecția și Promovarea Drepturilor 

Copilului, SDL–RS contribuie la realizarea Ob 1 al acesteia prin servicii educaționale de tip after 

school, în cadrul cărora își vor îmbunătăți performanța școlară. De asemenea, răspunde Ob 2 al 

strategiei prin soluționarea problemelor de natură socială a parinților și reducerea diferențelor 

dintre copii din ZUM. 

SDL va răspunde prin propunerea de proiect POCU și cerințelor tuturor categoriilor de grup 

tinta din comunitatea de unde acesta provine, inclusiv persoanelor cu vârste mai înaintate pentru 

care se vor lua măsuri de reintegrare în societate și pe piața muncii conform Obiectiv 3.1. al 

Strategiei Naționale pentru Promovarea Îmbătrânirii Active și Protecția Persoanelor Vârstnice 

pentru perioada 2015-2020, OS  3.1.3 si 3.1.4. 

Referitor la Strategia Națională privind Reducerea Părăsirii Timpurii a Școlii in Romania, SDL 

contribuie la realizarea obiectivelor acesteia prin implicarea copiilor, tinerilor și persoanelor care 

au părăsit timpuriu școala aparținând ZUM în programe remediale. Acestea vor ajuta la integrarea 

și accesul mai facil la educație pentru cei care au părăsit școala din motive de sărăcie și 

incapacitate a familiei de a-i menține în sistemul educațional (OG al Strategiei și cei 4 Piloni).  

Strategia pentru Învățarea pe tot parcursul vieții presupune contribuția activităților 

proiectului POCU la realizarea pilonilor ei: acces la educație și învățare pe tot parcursul vieții și 

stimulente acordate în acest sens; calitate și relevanță a procesului de învățare, educație inițială și 

cursuri de formare profesională centrate pe cerințele pieței muncii și pe industriile dezvoltate în 

zonele de intervenție; parteneriate pt. o mai bună informare și colaborare cu parteneri economici, 

sociali și mediul academic în vederea creșterii numărului celor ce doresc să învețe. Proiectul 

include activități de formare profesionala (calificare) și ucenicie (învățare la locul de muncă). 
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6. Planul de acțiune SDL 

6.1 Ce măsuri sunt necesare 

6.1.1 Sinteza problemelor și măsurilor necesare, grupurile țintă 

Nr 

crt. 

PROBLEME 

IDENTIFICATE/ 

DOMENIUL DE 

INTERVENȚIE 

MĂSURI DE ÎNTREPRINS RESURSE UTILIZATE 

PENTRU 

SOLUȚIONAREA 

PROBLEMELOR 

(SOCIALE, UMANE, 

ECONOMICE, DE 

MEDIU) 

1 Străzi din ZUM 

neasfaltate total, 

pietruite sau asfaltate și 

deteriorate / 

INFRASTRUCTUR  

Identificarea sursei de finanțare – proiect 

POR AP9 la care se va aplica în urma 

realizării și aprobării SDL; Elaborarea C.F. 

POR AP9; Execuția lucrărilor de asfaltare 

Experți 

implementare; 

Finanțare 

europeană;  

Contribuție proprie 

2. Acces limitat la servicii 

sociale și medicale a 

populației aparținând 

grupurilor vulnerabile 

din ZUM din lipsa unor 

spații publice puse la 

dispoziția acestora/ 

INFRASTRCTUR  –

CL DIRI PUBLICE ȘI 

ACCES LA SERVICII 

(CCIRS) 

Reabilitarea Comandamentului – UM 

dezafectată în vederea găzduirii CCIRS (POR 

AP9); Activități de informare și comunicare 

cu membrii ZUM; Prestare de servicii 

medicale și sociale;  Programe de 

voluntariat; Programe educaționale și de 

parenting ; Programe culturale și sportive;  

Susținerea antreprenoriatului local, social și 

crearea de locuri de muncă; Acțiuni de 

inovare socială destinate membrilor 

comunităților marginalizate 

Experți 

implementare; 

Finanțare 

europeană;  

Contribuție proprie 

3 Condiții precare de 

locuire în ZUM și lipsa 

locuințelor sociale și a 

spațiilor de primire 

pentru persoanele fără 

adăpost 

/INFRASTRUCTUR  

SOCIAL  ȘI LOCUIRE 

Reabilitare fost Internat – Liceul Agricol 

pentru locuințe sociale și asigurare iluminat 

cu panouri fotvoltaice, care va include 

Centru de primire a persoanelor fără 

adăpost (parter clădire) – POR AP9; 

Reabilitare ghetou Focșani 7A (cartier 1 

Mai) și montare panouri fotovoltaice– POR 

AP9 ; Măsuri de îmbunătățire a condițiilor 

de locuire în ZUM – POR AP9 și POCU AP5 – 

Experți 

implementare; 

Finanțare 

europeană;  

Contribuție proprie 
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pentru asistență juridică; 

4 Mobilitate urbană 

redusă în 

ZUM/MOBILITATE 

URBAN  

Măsuri de mobilitate urbană; Închiriere 

microbuz pentru transport persoane din 

comunitatea marginalizată spre/dinspre 

CCIRS; Închiriere autoturism utilitar pentru 

,,Caravana socială’’  

Experți 

implementare; 

Finanțare 

europeană;  

Contribuție proprie 

5 Lipsa locurilor de 

muncă pentru 

categoriile de populație 

în vârsă de muncă din 

zonele urbane 

marginalizate 

/OCUPARE 

Sprijinirea iniţiativelor antreprenoriale; 

Crearea de întreprinderi sociale și 

acordarea de consultanță pentru 

menținerea afacerii precum și spații de 

desfășurare a activităților în CCIRS; 

Acordarea de subvenţii pentru angajatorii 

persoanelor din ZUM; Programe FPC;  

Sesiuni de consiliere/orientare profesională 

și mediere pe piața muncii; Programe de 

ucenicie și intership 

Experți 

implementare; 

Finanțare 

europeană;  

Contribuție proprie 

6 Abandon școlar ridicat 

și rezultate slabe la 

școală pentru copii și 

tinerii din 

ZUM/EDUCAȚIE 

Programe de tip școală după școală și a 

doua șansă; Sesiuni de consiliere de tip 

copil-parinte-școală pentru limitarea 

abandonului școlar; organizare de 

worshop-uri educaționale în CCIRS  

Experți 

implementare; 

Finanțare 

europeană;  

Contribuție proprie 

7 Lipsa unor spații verzi și 

parcuri în ZUM și 

existența unor terenuri 

părăsite fără nicio 

utilizare publică 

/SPAȚII PUBLICE 

URBANE 

Amenajare Parcuri/Zone verzi în zonele 

Alecu Bagdat, Anghel Saligny și Zidari –POR 

AP9; 

 

Experți 

implementare; 

Finanțare 

europeană;  

Contribuție proprie 

8 Lipsa locurilor de joacă 

pentru copii atât în 

cartierele marginalizate 

cât și în curtea 

instituțiilor de educație 

din ZUM /SPAȚII 

PUBLICE URBANE 

Locuri de joacă în cartierele Extindere Slam 

Râmnic (gradiniță publică), Alecu Bagdat, 

Sîrbi; Identificarea sursei de finanțare – 

proiect POR la care se va aplica în urma 

realizării SDL; Elaborarea C.F. POR AP9 

Experți 

implementare; 

Finanțare 

europeană;  

Contribuție proprie 

9 Lipsa unor terenuri de Amenajare terenuri sportive Experți 
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sport care să fie 

utilizate pentru 

activități sportive și de 

agrement de către 

cetățenii din ZUM 

/SPAȚII PUBLICE 

URBANE 

multifuncționale în zonele Alecu Bagdat, 

Barasca și Zidari; Identificarea sursei de 

finanțare; Elaborarea C.F. POR AP9; 

implementare; 

Finanțare 

europeană;  

Contribuție proprie 

10 Probleme sociale 

necunoscute și 

nesoluționate de către 

autoritățile publice din 

lipsa comunicării și 

centralizării acestora/ 

COMUNITATE ȘI 

IMAGINE PUBLIC  

Implementarea ,,Platformei Sociale 

Râmnicu Sărat’’ ca măsură inovativă de 

soluționare a problemelor de natură socială 

și comunitară din localitate  (POCU AP5) 

 

Experți 

implementare; 

Finanțare 

europeană;  

Contribuție proprie 

6.1.2 Corelarea cu documentațiile strategice, inclusiv cu Planul de Mobilitate Urbană 

Legat de măsurile de infrastructură propuse prin SDL, în speță asfaltarea unor străzi din 

ZUM, respectiv reamenajarea parcurilor/zonelor verzi, acestea sunt corelate cu măsurile propuse 

prin Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Râmnicu Sărat. Astfel, în conformitate cu 

Norma tehnică privind proiectarea și realizarea străzilor în localitățile urbane, se specifică faptul că 

municipiul Râmnicu Sărat are străzi de 3 categorii și anume: Categoria II – de legătură, Categoria III 

– colectoare și Categoria IV- de folosință locală.  

În SDL ne referim la străzile din Categoria IV, toate acestea fiind neasfaltate, pietruite și 

foarte puține asfaltate cu balast. Doar 62% din totalul străzilor din oraș sunt asfaltate și acestea 

sunt din categoriile II și III. 

Așa cum rezultă din Planul de Mobilitate Urbană, cartierele mărginașe (Bariera Focșani, 

Slam, Anghel Saligny, Alecu Bagdat, Barasca) au fost cele în care de mai mult de 5 ani nu s-au mai 

facut investiții în infrastructură – aproape toate fiind identificate ca făcând parte din ZUM.  

Legat de Parc, pentru acesta corespondența ca prioritate se face cu Strategia de Dezvoltare Locală 

2014-2020 Râmnicu Sărat. 

6.1.3 Contribuţia măsurilor la temele secundare FSE 

Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și eficientă din 

punctul de vedere al utilizării resurselor este corelată cu Măsurile 1, 3, 4 și 11 din planul de acțiune 

al Strategiei. De asemenea, SDL Râmnicu Sărat va urmări corelarea măsurilor de infrastructură și 

de afaceri ce pot produce emisii de carbon și utilizează resurse cu obiectivele Strategiei Europa 
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2020 și cu posibilitățile reale ale localității. Pe lângă astea,SDL Râmnicu Sărat își propune ca 

industriile existente cât și cele propuse a se înființa prin inițiativele DLRC să respecte condițiile de 

poluare redusă pentru cele vechi și achiziționarea de tehnologii ecologice cu emisii reduse de 

carbon pentru cele noi. 

În ceea ce privește inovarea socială, SDL Râmnicu Sărat propune o serie de măsuri după 

cum urmează: realizarea și implementarea unei aplicații informatice (Măsura 24 din planul de 

acțiune – Implementare Platformei Sociale Râmnicu Sărat), ce va fi creată în cadrul proiectului 

POCU AP 5, cu ajutorul căreia vor fi gestionate problemele sociale, medicale, educaționale, de 

infrastructură ale comunității în general și care să servească autorităților la prioritizarea rezolvării 

problemelor locale ale grupurilor vulnerabile și nu numai. 

O altă măsură o va constitui ,,Caravana Socială’’  care va reprezenta o inițiativă a GAL și 

ONG-urilor din componența sa, prin care se va face informare și consiliere ,,door to door’’ pentru 

familiile din ZUM, pe teme privind sănătatea, igiena, planificarea familială și orice alte probleme 

de natură socio-medicală întâmpină respectivele persoane. Cu ocazia vizitelor se vor oferi pachete 

de igienă personală familiilor dezavantajate (Măsura 5 și 6 din planul de acțiune – închiriere 

microbuz și autoutilitară). Sursa de finantare pentru această măsură va fi POCU AP5. 

,,Ghiozdanul Social’’ este o altă initiațivă a GAL prin care în cadrul proiectului ce va fi scris 

pe POCU AP5 se vor achiziționa rechizite pentru copii și tinerii care frecventează programe 

remediale de tip ,,after school’’ și ,,a doua sansa’’(Măsurile 19 și 20 din planul de acțiune). 

Concurs ,,Cel mai bun plan de afaceri pentru o firmă socială de inserție’’ pentru viitori 

antreprenori în economia socială. Firmele nou înființate în cadrul proiectului ce va fi depus pe 

POCU AP5 vor fi găzduite în Centrul Integrat propus a fi înființat prin SDL (Măsura 23 din planul de 

acțiune). 

Principiul Nediscriminării va fi respectat în cadrul tuturor măsurilor din planul de acțiune, 

iar SDL Râmnicu Sărat va fi implementată cu respectarea principiului și se vor asigura condițiile pt 

prevenirea oricărei forme de discriminare în selectarea echipelor de proiect pentru POCU AP5 și 

POR AP9, a subcontractorilor, selectarea membrilor GT. Aceștia vor participa în mod egal la toate 

activitățile de sprijin desfășurate prin proiect: educație, prevenirea abandonului școlar și 

reducerea părăsirii timpurii a școlii; acces la informare, consiliere, orientare și mediere pentru 

găsirea unui loc de muncă, servicii de formare, programe de ucenicie la locul de muncă, asistență 

și consiliere pt inițierea unei afaceri, servicii sociale și socio-medicale implementate prin proiect, 

îmbunătățirea condițiilor de locuit pe de-o parte și intervențiile de infrastructură în ZUM care-i 

vizează direct. Aceștia beneficiază în mod nediscriminatoriu la sprijinul acordat (hrană, 

subvenții,ajutoare,cheltuieli transport,etc).       

Promovarea principiului nediscriminării referitor la persoanele aparținând comunității 

marginalizate și romilor din ZUM se va realiza prin ateliere de lucru ce prevăd acțiuni de implicare 
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activă în vederea incluziunii în societate și pe piața muncii a cetățenilor din comunitate pentru 

eliminarea discriminării pe criterii etnice și sociale, promovarea îmbătrânirii active și protecție 

socială a vârstnicilor destinate incluziunii sociale a acestora și accesul la servicii sociale, formare și 

locuri de muncă, inițiative pentru tineri. 

Accesul la sistemul educațional nediscriminatoriu a copiilor aparținând comunitățitor 

marginalizate  și  promovarea protecției drepturilor copilului, sănătatea mintală a copilului și 

adolescentului, reducerea și prevenirea părăsirii timpurii a școlii. Se vor organiza seminarii active și 

inovatoare pentru implicarea membrilor comunității în problemele sociale.  

Selecția pentru reamenajarea locuințelor, pentru a beneficia de locuință socială și de orice 

intervenții propuse prin intermediul SDL se vor face fără discriminare luând în considerare o serie 

de criterii care îi vor desemna pe cei mai saraci din comunitate pentru a fi ajutați.  

Se vor organiza ateliere de lucru pentru acțiuni de implicare activă și voluntariat în vederea 

incluziunii persoanelor cu dizabilități care de cele mai multe ori sunt excluse și marginalizate având 

în vedere  dizabilitatea de care sufera și reticența celor din jur la posibilitatea integrării  lor în 

societate. 

6.1.4 Contribuţia măsurilor la temele orizontale  

Dezvoltarea durabilă este un concept tridimensional ce vizează dezvoltarea ecologică, 

economică și umană sustenabila. 

Strategia de Dezvoltare Locală a Municipiului Râmnicu Sărat va fi implementată din punct 

de vedere economic cu respectarea Principiului “Poluatorul plătește”, ce stabilește răspunderea 

pentru prevenirea și repararea daunelor aduse mediului conform Directivei 2004/35/CE a 

Parlamentului European și a Consiliului din 21 aprilie 2004.  

Activitățile de îmbunătățire a condițiilor de locuit a persoanelor de grupul țintă (Măsura 12 

a planului de acțiune) implementate în cadrul proiectelor propuse vor fi realizate cu respectarea 

principiului “Poluatorul platește”, fiind utilizate toate tehnicile disponibile și cunoștințele 

referitoare la starea mediului, precum și tehnicile de prevenire a deteriorării mediului. Toate 

intervențiile asupra infrastructurii ZUM și întregii localități vor respecta mediul. Prin identificarea 

de surse alternative de energie (Măsurile 1, 3, 4 și 11 din planul de acțiune) se va contribui 

substanțial la protecția mediului și utilizarea durabilă a resurselor. 

Activitățile din cadrul SDL vor fi derulate cu protejarea capitalului natural al României în 

zonele unde acțiunile desfășurate prin proiect vor interveni asupra mediului. În implementarea 

proiectului vom lua în considerare respectarea legislației naționale și europene în domeniul 

protejării biodiversității. Vor fi respectate prevederile OUG nr. 57/2007, ca parte integrantă a 

reţelei ecologice europene Natura 2000. 

Dezvoltarea umană sustenabilă semnifică capital uman mai bine pregatit, care traiește în 

condiții mai bune. SDL Râmnicu Sărat, prin măsurile 4, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23 și 24 din 
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planul de acțiune și a proiectelor viitoare va contribui la formarea profesională a membrilor 

comunităților din ZUM, la îmbunătățirea condițiilor de locuire ale acestora prin renovarea 

locuințelor, a locuințelor sociale și la facilitarea accesului acetora la energie electrică (prin 

montarea panourilor fotovoltaice), dar și la oferirea oportunităților de angajare (prin programe de 

ucenicie și subvenționare locuri de muncă). 

Prin SDL Râmnicu Sărat se va respecta egalitatea de gen între femei și bărbați în toate 

procesele de implementare ale acesteia și raportat la toate persoanele care au legatura cu 

proiectul - grupul țintă selectat în proiect, experți implicați în proiect din partea beneficiarului și 

partenerilor, subcontractori, persoane aparținând instituțiilor finanțatoare și de coordonare a 

POCU.   

Referitor la acțiunile ce vizează egalitatea șanse și de gen, acestea sunt direct corelate cu 

activitățile proiectelor propuse: accesul egal al femeilor din ZUM în grupul țintă al proiectului, la 

formare, consiliere, orientare și mediere pe piața muncii, antreprenoriat și sprijin acordat pentru 

găsirea unui loc de muncă, condiții de locuire etc. Femeile vor avea acces la serviciile medico-

sociale destinate  persoanelor aflate în risc de sărăcie și excluziune socială.  

Măsurile de acces și participare la sistemul educațional le implică pe minorele de etnie 

roma și nu numai, care vor beneficia de consiliere pentru prevenirea abandonului școlar în cadrul 

comunităților vulnerabile, în special pentru grupurile defavorizate și de sprijin pentru reducerea 

părăsirii timpurii a școlii prin: programe de tip zone prioritare de educație/ școală după școală.  

6.1.5 Combaterea segregării rezidențiale 

Pentru evitarea formării de noi zone de segragare în ZUM Ramnicu Sarat, persoanele care 

vor participa la activitățile din cele 2 proiecte propuse spre a fi depuse și implementate prin SDL, 

vor fi angrenate în activități care vizeaza ieșirea din cartierele respective. 

Astfel, prin înființarea Centrului Comunitar Integrat, socio-medical, educațional, de tineret 

și antreprenoriat se vor închega și vor funcționa cabinete pentru servicii socio-medicale, se vor 

organiza activități de after school și consiliere parentală, concursuri sportive și activități culturale 

(cercuri de pictură, literatură, muzică) pentru tinerii aparținând grupurilor vulnerabile. Tot aici se 

vor regăsi și sediile firmelor nou înființate în economia socială. Toți participanții din ZUM vor 

părăsi zona de rezidență și vor participa la activitățile menționate anterior pentru a putea stopa 

procesul de segregare rezidențială.  

În școlile din ZUM sunt concentrați 561 de copii, din care 393 de etnie romă. Copii și tinerii 

se vor întâlni la after school, cercuri și concursuri și cu alti copii din oraș, de la alte școli, socializând 

și desfășurând activități împreună, ieșind astfel din zona de segregare. Această segregare 

educațională este dată de faptul că atât școala cât și locuința se află în zona marginalizată 

(conform prevederilor MEN care arondează copii la școlile cele mai apropiate din cartier). Se vor 

identifica prin proiecte și soluții de transport pentru acești copii, pentru ca aceștia să poată  
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participa la activitățile amintite. Prin aceste măsuri se reduce atât segregarea școlară cât și cea 

rezidențială. 

Adulții vor participa la activități de formare, la sesiuni de consiliere profesională și mediere 

pe piața muncii în spații diferite de zona în care locuiesc, la activități de consiliere parentală ce vor 

avea loc în Centrul Comunitar Integrat socio-medical, părăsind astfel zona de segregare 

rezidențială în care sunt în prezent. 

De asemenea, cei care își vor găsi locuri de muncă vor merge la sediile firmelor care se 

gasesc în întreg municipiul sau chiar în afara sa, iar cei care vor fi găzduiți în Centrul Integrat 

pentru afaceri vor părăsi locuințele pentru a merge la serviciu în altă zonă decât cea de segregare. 

În proiectul POCU AP5 propus se vor desfașura și o serie de seminarii și workshop-uri pe teme de 

nediscriminare, egalitate de șanse, desegregare și integrare în societate, în educație și pe piața 

muncii a tuturor membrilor grupului țintă din ZUM. Se va continua organizarea de consultări ale 

membrilor GAL cu societatea civilă, mediul de afaceri și reprezentanți APL, întocmai pentru a 

promova temele menționate anterior și pentru a preveni pe cât posibil apariția lor în comunitate. 

O parte din populația marginalizată va beneficia de locuințe sociale reabilitate prin 

intermediul proiectului POR AP9 propus prin SDL, acțiune ce-i va scoate din prezenta zonă de 

segregare rezidențială. Facilitarea mobilității urbane prin refacerea infrastructurii stradale în ZUM 

și înființarea de noi facilități (stații) de transport public vor fi de asemenea măsuri menite să 

reducă segregarea rezidențială. 

6.1.6 Asigurarea sustenabilității intervenției DLRC 

Sustenabilitatea intervențiilor incluse în SDL Râmnicu Sărat și continuate prin depunerea 

celor 2 proiecte DLRC (POCU AP5 si POR AP9) va fi realizată prin acțiuni concentrate ale tuturor 

membrilor comunității, nu numai a celor din ZUM. Tocmai de aceea a fost înfiinșat „Grupul de 

acțiune locala Sus Râmnicul”, care are scop principal soluționarea pe cât posibil a problemelor 

cetățenilor din comunitățile urbane marginalizate. Cu ajutorul APL, ONG-urilor din localitate și nu 

numai, al mediului de afaceri și al oricăror voluntari interesați, calitatea vieții grupurilor 

defavorizate va fi semnificativ îmbunătățită. Acest lucru va contribui la dezvoltarea întregii 

comunități râmnicene prin scoaterea din zona de saracie a cât mai multor persoane și integrarea 

lor în societate și pe piața muncii. 

Acțiunile de consolidare a comunităților marginalizate din ZUM Râmnicu Sărat se vor 

concretiza prin întânliri și consultări ale membrilor GAL cu societatea civilă, mediul de afaceri, 

reprezentanții instituțiilor publice locale și nu în ultimul rând cu reprezentanții comunităților 

marginalizate. În cadrul întâlnirilor vor fi identificate și alte probleme care nu se pot soluționa prin 

intermediul SDL din cauza lipsei resurselor financiare. În acest sens, se pot găsi soluții de finanțare 

locală, de sponsorizare din partea societății civile și a mediului de afaceri sau se pot face propuneri 

de proiecte finanțate din fonduri europene, structurale și de investiții. 
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În proiectul POCU AP5 propus prin SDL se vor organiza o serie de seminarii și workshop-uri 

pe teme de integrare a populației provenind din ZUM ce vor viza și nediscriminarea, egalitatea de 

șanse și de gen și incluziunea socială a acestora. Membrii comunității vor fi implicați în toate 

aceste acțiuni pentru a fi permanent informați de drepturile pe care le au și de oportunitățile ce li 

se oferă prin respectivul proiect. 

Prin implementarea proiectelor propuse în SDL, membrii comunităților marginalizate vor 

beneficia de intervenții atât de natură soft (educație, formare, consiliere profesională, mediere pe 

piața muncii, antreprenoriat) cât și de intervenții hard (îmbunătățirea condițiilor de locuire, 

reabilitarea locuințelor sociale, montarea panourilor fotovoltaice), ceea ce generează o serie de 

responabilități de menținere a structurilor ce le vor fi încredințate. De aceea, pentru a evita riscul 

de distrugere a proprietății, membrii ZUM ce beneficiază de aceste facilități îți vor asuma în scris 

responsabilitatea păstrării bunurilor primite și sanctiunile corespunzatoare pentru neîndeplinirea 

condițiilor impuse prin natura finanțării. Aceeași măsura se va aplica și pentru subvențiile și 

ajutoarele primite prin intermediul intervențiilor soft. 

Pentru sustenabilitatea comunicării membrilor ZUM cu restul comunității, „Grupul de 

Acțiune Locală Sus Râmnicul” va angaja un facilitator social (va rămâne angajatul GAL și după 

implementarea SDL și a proiectelor adiacente) care să noteze și să aducă în discuție doleanțele 

cetățenilor, să mobilizeze comunitatea atunci când este necesar și totodată să comunice eficient 

deciziile și măsurile adoptate de APL pentru a evita orice tip de conflict. 

Un element principal de sustenabilitate al SDL este propunerea pentru Centrul Integrat 

medico-social pentru educație, tineret și antreprenoriat care va fi înființat prin proiectul POCU 

AP5. Acesta va găzdui activități menite să implice copii, tinerii și adultii din ZUM Râmnicu Sărat, va 

îmbunătăți accesul acestora la servicii și va contribui la desegrarea rezidențială a populației 

marginalizate. Integrarea membrilor ZUM și reducerea disparităților la nivelul localității vor fi 

realizate prin efortul comun al conducerii și membrilor GAL, dar și al societății civile, mediului de 

afaceri, ONG-urilor și voluntarilor. Toți acești parteneri sociali vor face echipă pentru furnizarea 

continuă a serviciilor în comunitate și vor contribui la dezvoltarea sustenabilă a municipiului 

Râmnicu Sărat. Atât în perioada de implementare a SDL cât și ulterior, se vor depune eforturi 

pentru a menține și continua inițiativele de integrare a participanților la activități sociale, de 

ocupare, educaționale și nu în ultimul rând în comunitatea râmniceană. 

Centrul Integrat va deveni un reper al identității orașului și cu ajutorul membrilor GAL și 

reprezentanții societății civile acesta va organiza și alte proiecte de interes pentru localitate. În 

același timp, acesta își va lărgi spectrul de activități prin atragerea de voluntari și reprezentanți ai 

mediului de afaceri care să contribuie la devoltarea localității, rezolvarea cazurilor sociale și 

integrarea gruprilor vulnerabile. 
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De asemenea, pentru proiectele ce se vor depune AP9 POR si AP5 POCU aplicantul GAL va 

avea în vedere selecția unor parteneri care au mai implementat/implementează (proiecte similare 

AP 4 POCU și care au lucrat cu grupuri țintă mari). 

„Grupul de Acțiune Locală Sus Râmnicul” și membrii săi își asumă sustenabilitatea 

activităților din proiect pentru cel puțin 12 luni după finalizarea perioadei de finanțare DLRC. 

6.2 Măsuri prioritare 

6.2.1 Prioritizarea măsurilor 

 

Nr. 
Măsură 

Măsuri necesare pentru rezolvarea problemelor dintr-o 
zonă urbană marginalizată (ZUM) 

Proces implicare 
comunitate 

1 
Asfaltarea a 5 Km străzi în ZUM și 69 stâlpi iluminat 
fotovoltaic 

Comunitatea a fost 
implicată în procesul de 
stabilire și prioritizare a 
măsurilor prin intermediul 
consultărilor publice nr. 3 și 
nr. 4, în cadrul cărora au 
fost discutate următoarele 
aspecte: 
 
La cea de-a treia consultare 
a fost pusă în discuție 
identificarea unor soluții 
posibile și o eventuală 
extrapolare a consultărilor la 
nivel de întreg teritoriu SDL. 
După ce au fost prezentate 
soluțiile identificate ca 
urmare a analizei nevoilor, 
toți participanții au fost de 
acord cu ele, cu mici 
modificări și îmbunătățiri. 
Unii dintre reprezentanți ai 
comunității s-au arătat 
interesați să facă parte din 
GAL. Pentru ei, s-a urmat 
procesul de includere în 
comitetul director al GAL. 
 
 A patra consultare a avut ca 

2 

Reabilitare/dotare clădire Comandament – UM 
dezafectată care va găzdui Centrul Comunitar Integrat 
Râmnicu Sărat – Centrul educațional, pentru tineret și 
agrement, pentru afaceri și consultanță și Cultural 

3 
Reabilitare fost Internat – Liceul Agricol pentru locuințe 
sociale și asigurare iluminat cu panouri fotvoltaice, 
Centru de primire a pers. fără adapost  

4 
Reabilitare ghetou Focșani 7A și asigurare energie 
electrică verde 

5 Măsuri de mobilitate urbană pentru zona ZUM 

6 
Amenajare Parcuri/Zone verzi în zonele Alecu Bagdat, 
Anghel Saligny și Zidari (curte unitate militară 
dezafectată) 

7 
Terenuri sportive multifuncționale (minifotbal, volei, 
basket, tenis) în ZUM Alecu Bagdat, Barasca și Zidari 
(unitate militară dezafectată) 

8 
Locuri de joacă în cartierele Extindere Slam Ramnic, 
Alecu Bagdat, Sîrbi 

9 
Implementarea de măsuri de îmbunătățire a condițiilor 
de locuire în ZUM 

10 
Măsuri integrate de ocupare și creare de noi locuri de 
muncă în ZUM 

11 
Limitarea și prevenirea abandonului școlar în rândul 
copiilor din ZUM 

12 
Înființarea Centrului Comunitar Integrat Râmnicu Sărat în 
unitatea militară dezafectată (Zidari – Clădire 
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Comandament) și dotarea acestuia subiect prioritizarea 
intervențiilor propuse și s-a 
concluzionat prin anexele la 
SDL în ceea ce privesc 
intervențiile în comunitate. 

13 
Înființarea Centrului Educațional - Cultural în unitatea 
militară dezafectată (Zidari - Clădire Comandament) și 
dotarea acestuia 

14 
Implementarea ,,Platformei Sociale Râmnicu Sărat’’ ca 
măsură inovativă de soluționare a problemelor de natură 
socială și comunitară din localitate 

 

Măsurile și submăsurile, inclusiv prioritizarea lor se regăsește în Anexa 32 – Prioritizarea 

măsurilor. Tot acolo se pot observa și entitățile implicate în procesul de soluționare a problemelor 

din comunitățile vizate. 

 

6.2.2 Abordarea integrată 

Planul de acțiune al SDL se caracterizează printr-o abordare integrată la nivelul SDL corelată  

cu Obiectivele specifice așa cum au fost ele definite. 

Astfel, obiectivele specifice sunt atât de tip hard cât și soft. Obiectivele de tip hard sunt: 

Îmbunatatirea infrastructurii stradale in ZUM prin asfaltarea a 5 Km de strazi si montarea a 69 de 

stâlpi fotovoltaici pentru iluminat public stradal; Reabilitarea unei clădiri publice ce va găzdui 

Centrul Comunitar Integrat Râmnicu Sărat destinat activităților cu grupurile vulnerabile din 

ZUM;Reabilitarea unei clădiri publice și schimbarea destinației în locuințe sociale precum și 

renovarea Ghetoului Focsani 7A și asigurarea unei surse alternative de energie 

electrică;Amenajarea spațiului public urban prin realizarea a 6 parcuri/zone verzi în ZUM;Crearea a 

3 terenuri sintetice multifuncționale pentru desfășurarea de activități sportive în ZUM; 

Amenajarea spațiului public urban pentru activități de recreere a copiilor prin înființarea a 3 locuri 

de joacă în curtea unor instituții publice de învățământ din ZUM; Îmbunătățirea accesului la 

servicii a populației din ZUM, prin înfiițarea unui "Centru Comunitar Integrat" pentru servicii socio-

medicale, de tineret, educaționale, culturale, sportive și de afaceri. 

Obiective de tip soft: Implementarea de măsuri de mobilitate urbană pentru populația 

marginalizată (închiriere autovehicule transport pentru Centrele Integrate și Caravana Socială și 

înființarea de stații de transport public local în ZUM); Implementarea de măsuri de îmbunătățire a 

condițiilor de locuire în ZUM prin reabilitare de locuințe/asigurare energie electrică ale 

persoanelor defavorizate și oferirea de consultanță juridică pentru reglementarea actelor de 

proprietate ale acestora; Implementarea de măsuri integrate de ocupare (formare profesională, 

calificare, consiliere profesională și mediere pe piața muncii, stimularea antreprenoriatului local și 

social, programe de ucenicie) pentru populația din ZUM, precum și crearea de parteneriate cu 
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mediul de afaceri pentru crearea de noi locuri de muncă în localitate; Implementarea de măsuri de 

prevenire a abandonului școlar și creșterea numărului de persoane integrate/reintegrate în 

educație provenind din ZUM; Implementarea "Platformei Sociale Râmnicu Sărat" ca măsură 

inovativă de soluționare a problemelor de natură socială și comunitară din localitate. 

Caracterul multisectorial al măsurilor incluse este realizat printr-o abordare atât soft cât și 

hard în toate zonele ZUM identificate printr-o corelare obiectiv-măsură-intervenție după cum 

urmează: OS1-Măsura.1 -Intervenție POR ; OS2-Măsura.2-Intervenție POR ; OS3-Măsura.3 și 4-

Intervenție POR; OS4-Măsura.5 și 6- Intervenție  POCU; OS5-Măsura.7-Intervenție POR ; OS6-

Măsura.8-Intervenție POR ; OS7-Măsura.9-Intervenție POR; OS8-Măsura.10, 11 și 12-Intervenție 

POCU si GAL ; OS9-Măsura.13, 14, 15, 16, 17 și 18-Intervenție POCU; OS10-Măsura.19, 20, 21, și 

22-Intervenție POCU; OS11-Măsura.23-Intervenție POCU; OS12-Măsura.24-Intervenție POCU. 

Complementaritățile dintre investițiile în infrastructură și măsurile soft sunt structurate ca 

și matrice cadru logică plecând pe același circuit obiectiv-măsură-intervenție, așa cum este 

prezentat și în matricea de corespondență ce constituie anexă la prezenta strategie.  

Cartier 
Infrastructu

ră 

utilită

ți 

locuir

e 

mobilitat

e 

acces 

servicii 

ocupar

e 

Alecu Bagdat I.POR     I.POCU I.POR I.POCU 

Slam Râmnic I.POR     I.POCU I.POR I.POCU 

Anghel Saligny I.POR I.POR I.POR I.POCU I.POR I.POCU 

Barasca I.POR     I.POCU I.POR I.POCU 

Zidari I.POR I.POR I.POR I.POCU I.POR I.POCU 

Cătunul Morilor și Fundătura 

Morilor 
I.POR     I.POCU I.POR I.POCU 

Extindere Slam Râmnic I.POR     I.POCU I.POR I.POCU 

Ghetoul Focșani 7A I.POR I.POR I.POR I.POCU I.POR I.POCU 

6.3 Lista indicativă de intervenții 

 În conformitate cu cele menționate anterior, au fost identificate o serie de intervenții 

absolut necesare în vederea rezolvării problemele grave cu care se confruntă persoanele din ZUM. 

Cele 24 de intervenții sunt prezentate în cele ce urmează, iar pe baza lor au fost constituite 

Anexele 20 – Matrice de corespondență și 21 – Fișele intervențiilor din lista indicativă. 

 Intervenție POR - Execuție lucrări de asfaltare în ZUM și montare stâlpi pentru iluminat 

 Intervenție POR - Execuție lucrări reabilitare clădire comandament unitate militară pentru 

Centru Comunitar Integrat Râmnicu Sărat 

 Intervenție POR - Execuție lucrări reabilitare clădire și montare panouri fotovoltaice 
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 Intervenție POR - Renovare clădire ghetou Focșani 7A și montare panouri fotovoltaice 

 Intervenție  POCU - Închiriere microbuz 

 Intervenție POCU - Închiriere autoutilitară 

 Intervenție POR - Amenajare 6 parcuri/zone verzi 

 Intervenție POR - Execuție lucrări de amenajare 3 terenuri sintetice pentru activități sportive 

 Intervenție POR - Execuție lucrări de amenajare 3 locuri de joacă 

 Intervenție GAL (din alte surse) - Execuție lucrări de renovare pentru 35 de case deteriorate 

 Intervenție GAL (din alte surse) - Montare 35 de sisteme de panouri fotovoltaice 

 Intervenție POCU - Consultanță juridică pentru reglementare acte de proprietate 

 Intervenție POCU - Organizarea de cursuri de formare profesională continuă 

 Intervenție POCU - Organizarea de sesiuni de consiliere și mediere pe piața muncii 

 Intervenție POCU - Încurajarea antreprenoriatului local și social 

 Intervenție POCU - Organizarea de programe de ucenicie 

 Intervenție POCU - Subvenționare locuri de muncă 

 Intervenție POCU - Parteneriate pentru ocupare 

 Intervenție POCU - Organizare program "Școală după școală" 

 Intervenție POCU - Organizare program "A doua șansă" 

 Intervenție POCU - Organizare sesiuni de consiliere de tip "parinte-elev-școală" 

 Intervenție POCU - Încheierea de parteneriate pentru educație 

 Intervenție POCU - Înființarea Centrului Comunitar Integrat Râmnicu Sărat 

 Intervenție POCU - Crearea și implementarea platformei informatice 

7. Monitorizare și evaluare 

7.1 Monitorizarea și evaluarea continuă 

Monitorizarea implementării SDL se va face continuu pe toată durata derulării 

implementării celor 2 proiecte complementare POR AP9 și POCU AP5.  Acest proces va fi realizat 

cu ajutorul unor metodologii de management și implementare de tip ISO – Managementul 

Calității, care vor include: standardizare ședinte de lucru; managementul și controlul 

documentelor – modul de elaborare, analiză, difuzare și revizuire a documentelor pentru 

proiectele implementate prin intermediul SDL; controlul îregistrărilor- metodologie de identificare, 

colectare, indexare, acces, îndosariere, arhivare, distrugere a documentelor; metodologie de 

selecție grup țintă proiect POCU AP5; metodologii pentru activitățile de consiliere, mediere pe 

piața muncii, FPC, antreprenoriat – concurs planuri de afaceri; metodologie de control 

concomitent a lucrărilor implementate prin proiectul POR AP9; metodologie de selecție a familiilor 

ce vor beneficia de lucrări de reparații la locuințe și conectare la energie electrică alternativă; 
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produsul neconform – identificare, evaluare și eliminare a documentelor/produselor care nu 

corespund obiectivelor și standardelor de realizare a indicatorilor de proiect; acțiuni corective și 

preventive – stabilirea acțiunilor corective/preventive pentru eliminarea/minimizarea cauzelor 

neconcordanțelor; raportare lunară – conformă cu cerințele din ghidurile solicitantului și ale 

autorităților de gestionare a fondurilor europene. 

Monitorizarea va fi realizată atât independent de către managerii celor 2 proiecte POR și 

POCU ajutați de echipele proiectelor. 

Personalul GAL va fi implicat în acțiunile de monitorizare a implementării SDL prin 

intermediul celor 2 proiecte POR AP9 și POCU AP5. Managerul GAL și Facilitatorul social vor 

verifica modul în care se vor realiza obiectivele proiectelor. În mod special, facilitatorul social se va 

ocupa de populația din ZUM ce constituie grupul țintă pentru proiectul POCU. 

Scopul proiectului POCU este acela de a realiza intervențiile soft ce privesc în mod special 

grupul țintă copii și adulți ce participă la intervenții de tipul ocupare, educație, asistență socială 

etc. 

Experții și personalul GAL vor urmări realizarea indicatorilor de rezultat și de realizare 

imediată stabiliți prin SDL și prin cele 2 proiecte POR și POCU. Monitorizarea va viza și încadrarea 

implementării SDL în graficul de timp și în buget. 

La finalul etapelor de implementare se va realiza o evaluare pe parcurs dar și o evaluare 

finală a realizării obiectivelor, atingerii rezultatelor și realizării indicatorilor stabiliți în etapa de 

elaborare a SDL. 

Pentru a realiza o monitorizare eficientă, în proces vor fi implicați și reprezentanți ai 

comunității marginalizate. Astfel, va fi înființat un Comitet de monitorizare care va include 

personal GAL, experți în proiecte, reprezentanți ai APL și societății civile, ai mediului de afaceri din 

localitate, dar și reprezentanți ai cetățenilor din cartierele ZUM. Va fi elaborată în acest sens o 

procedură de admitere în Comitetul de monitorizare al inverstițiilor realizate de GAL. 

Membrii ZUM vor fi implicați în urmărirea realizării obiectivelor și indicatorilor SDL și vor 

avea posibilitatea de a-și exprima opinia cu privire la modul de abordare a oricărei probleme 

întâmpinate pe parcursul implementării. Aceștia vor fi consultați în procesul decizional și își vor 

exprima direct mulțumirea sau nemulțumirea față de o situație dată. 

Vor fi aplicate în continuare chestionare participanților la activitățile POR și POCU, inclusiv 

copiilor pentru a se analiza impactul intervențiilor asupra comunității marginalizate și gradul de 

implicare a societății civile, APL și mediului de afaceri în soluționarea problemelor comunităților 

marginalizate din Râmnicu Sărat. 

Instrumentele utilizate pentru monitorizare în stransă interacțiune cu populația din ZUM 

vor fi: 



 

67 
 Strategia de Dezvoltare Locală Râmnicu Sărat 

 

1. Registrul de sugestii și reclamații de la sediul GAL urmărit de catre Comitetul de 

monitorizare 

2. Pe Platforma Socială Râmnicu Sărat va fi inclusă o secâiune intitulată ,,Mesajul 

Cetățeanului’’ unde cetățenii își vor exprima opiniile în legătură cu implementarea SDL. 

De asemenea, elevii și profesorii vor putea utiliza platforma având în vedere faptul că li 

se asigură accesul la instrumente TIC prin intermediul proiectului POCU. 

7.2. Evaluarea de impact 

 În vederea evaluării obiectivelor SDL este necesară o serie de indicatorii prin care să se 

poată măsura corect impactul lor asupra comunităților marginalizate. Astfel, vor fi asumați de 

către GAL prin prezenta SDL următorii indicatori de rezultat: 

 

Tabel 8. Indicatori de rezultat (outcome) proprii SDL organizați pe formele de capital 

 UM Nivel 

de 

bază 

An 

de 

bază 

Țintă 

2020 

Reducerea ratei sărăciei (AROP) în rândul rezidenților din 

zona urbană marginalizată (ZUM) 

Pers. 8,347 2017 +16.77% 

Creșterea capitalului uman al comunității     

Creșterea ratei de participare la învățământ a copiilor din 

zonă 

% 70.71 2017 100 

Scăderea ratei abandonului școlar și a ratei de părăsire 

timpurie a școlii în rândul copiilor și tinerilor din ZUM 

% 5.86 2017 0 

Creșterea nivelului de calificare, al deprinderilor și abilităților 

relevante pentru intrarea pe piața muncii ale adulților din 

ZUM 

Pers. 7,835 2017 +14.36% 

Creșterea numărului de copii care beneficiază de servicii 

specializate și de beneficii sociale 

Pers. 0 2017 +150 

Scăderea numărului de copii aflați în situații de 

vulnerabilitate 

Pers. 512 2017 -29.3% 

Îmbunătățirea stării de sănătate a populației Pers. 8,347 2017 +16.77% 

Creșterea satisfacției rezidenților cu condițiile de trai și 

serviciile de care dispun în zonă (comunitare, medicale, 

educaționale, sociale) 

% 0 2017 100 

Creșterea nivelului de informare a populației și folosirea 

tehnicii moderne pentru obținerea de beneficii în diverse 

% 0 2017 100 
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 UM Nivel 

de 

bază 

An 

de 

bază 

Țintă 

2020 

sfere ale vieții 

Creșterea capitalului material/economic al comunității     

Creșterea ocupării în sectorul formal în rândul persoanelor 

din ZUM, din care femei, tineri, romi 

Pers. 1,125 2017 +27.11% 

Creșterea participării la scheme speciale de servicii active de 

ocupare individualizate, din care femei, tineri, romi 

Pers. 1,125 2017 +27.11% 

Creșterea accesului la drumuri pavate/ asfaltate % 0 2017 100 

Creșterea accesului la infrastructură apă-canal % 0 2017 100 

Creșterea satisfacției rezidenților cu accesul la infrastructură 

și curățenia zonei 

% 0 2017 100 

Creșterea numărului de locuitori ai zonei care au acte de 

proprietate asupra locuinței/ adăpostului 

% 7,835 2017 +15.95% 

Îmbunătățirea condițiilor de locuire Gospo 

darii 

487 2017 +7.19% 

Creșterea capitalului social al comunității     

Creșterea satisfacției cu nivelul de securitate din zonă % 0 2017 100 

Creșterea satisfacției privind relațiile în cadrul comunității și 

a nivelului de încredere în alte persoane, în ceilalți membri 

ai comunității, precum și în instituții  

% 0 2017 100 

Creșterea participării rezidenților la activități pentru 

atingerea unor obiective comune  

% 0 2017 100 

Creșterea capitalului simbolic al comunității     

Recunoașterea hărții zonei și includerea zonei în procesul de 

planificare urbană  

nr 0 2017 1 

Creșterea satisfacției locuitorilor municipiului, rezidenți în 

cartiere cu vedere directă la ZUM cu aspectul general al 

zonei 

% 10 2017 100 

Îmbunătățirea imaginii zonei la nivelul locuitorilor 

municipiului 

% 10 2017 100 
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8. Planul financiar 

 Așa cum a fost menționat și în capitolele anterioare, în urma realizării analizei diagnostic a 

comunității au fost identificate o serie de măsuri în vederea soluționării problemelor cu care 

aceștia se confruntă.  Estimarea bugetului per măsură identificată a fost efectuată cu analizarea 

pieței și solicitarea de oferte de preț de la societăți comerciale și actori cu experiență relevantă în 

domeniu.  

 Mărimea bugetului este în strânsă corelare cu mărimea grupului țintă și a numărului 

cartierelor integrate în teritoriul SDL și ZUM și deși nevoile indentificate pentru anumite situații 

(exemplu: asfaltare străzilor) erau pentru mai multe persoane, a trebuit bugetul încadrat în 

plafonul maximal stabilit de 7,000,000.00 euro. Astfel, pentru intervențiile soft, a fost identificat 

următorul grup țintă, care va beneficia de următoarele servicii/bunuri: 

 - 1,125 de persoane participante la cursuri de formare profesională continuă (inițiere, 

calificare sau perfecționare) și la sesiune de consiliere, orientare și mediere pe piața muncii. 

Aceștia vor primi pachete cu materiale de practică, subvenții pentru participare și hrană pentru 

fiecare zi de curs. 

 - 150 de participanți la programe de tip „școală după școală” care vor beneficia de hrană, 

subvenții și pachete de papetărie pentru participare. 

 - 30 de participanți la programe de tip „a doua șansă” care vor beneficia de hrană, 

subvenții și pachete de papetărie pentru participare. 

 - 65 de participanți la programe de ucenicie care vor beneficia și de transport către/de la 

angajator, iar angajatorii vor fi subvenționați pentru fiecare ucenic pe care îl ajută prin proiect. 

 - 30 de persoane care vor fi consiliate în vederea inițierii unei afaceri și care vor beneficia 

de micro-granturi pentru punerea în aplicare a planurilor de afaceri. 

 - toți membrii GT (1400 persoane) vor beneficia de pachete cu produse de igienă distribuite 

prin intermediul caravanei sociale, vor beneficia de funcționalitățile platformei sociale dar și de 

servicii de asistență juridică în vederea reglemntării actelor (fie ele de proprietate, stare civilă, 

identitate, etc.) și de site-ul web al proiectului 

 - 35 de locuințe vor fi selectate în vederea recondiționării lor și 35 de locuințe vor fi 

selectate în vederea montării a 35 de sisteme de panouri fotovoltaice (locuințele pot coincide și să 

beneficieze și de reabilitarea locuinței și de sistem de panouri fotovoltaice, iar selecția lor se va 

face prin intermediului experților angajați) – interventie din alte surse ale GAL 

 - câte 100 de persoane vor participa la 6 tipuri de ateliere în vedere implicării membrilor 

comunității în probleme sociale. În proiect vor fi organizate și 6 seminarii active și inovatoare, tot 

cu scopul de a angrena societatea și a o implica în probleme sociale cu care se confruntă membrii 

ZUM. 



 

70 
 Strategia de Dezvoltare Locală Râmnicu Sărat 

 

 - câte 100 de persoane vor participa la 2 evenimente (de lansare și finalizare ale 

proiectului) în cadrul cărora vor fi distrbuite câte 100 de pachete cu materiale de informare 

 Pe lângă toate chetuielile cu grupul țintă au fost bugetate și cheltuieli pentru activitățile de 

management și cheltuieli pentru organizarea și funcționarea GAL-ului. 

 În ceea ce privește proiectul POR, intervențiile hard din SDL, acesta va avea următoarea 

structură: 

 - asfaltarea a 5 km de străzi din ZUM 

 - montarea a 69 de stâlpi fotovoltaici pentru iluminatul public stradal 

 - amenajarea a 3 locuri de joacă pentru copii 

  - amenajarea a 6 parcuri/zone verzi  

 - amenajarea a 3 terenuri multifuncționale pentru activități recreative 

 - reabilitare și asigurare energie verde în ghetoul din Șos. Focșani, 7A, ce include cheltuieli 

pentru: reabilitare termică, proiectare și inginerie, consultață, asistență tehnică, organizare de 

șantier, diverse și neprevăzute, asigurare energie fotovoltaică 21KW 

 - reabilitare Centru Comunitar Integrat Râmnicu Sărat în clădirea dezafectată a unității 

militare din cartierul Zidari, ce include următoarele costuri: arhitectură, structură, instalații, utilaje 

tehnologice și funcționale cu montaj, proiectare și inginerie, consultanță, asistență tehnică, 

organizare de șantier, diverse și neprevăzute, asigurare energie fotovoltaică 21KW 

 - reabilitare cămin liceu agricol și transformarea lor în locuințe sociale și organizarea 

parterului clădirii pentru primirea persoanelor fără adăpost, incuzând următoarele cheltuieli: 

asrhitectură, structură, instalații, utilaje tehnologice și funcționale cu montaj, proiectare și 

inginerie, consultanță, asistență tehnică, organizare de șantier, diverse și neprevăzute, asigurare 

energie fotovoltaică 21KW. 

 Pe baza intervențiilor și informațiilor de mai sus a fost intocmită și Anexa 23 – Bugetul SDL, 

conform căruia se poate observa faptul că procentele de min. 10%, respectiv 30% ale bugetelor 

separate (POR/POCU) sunt respectate. Bugetul total pentru intevențiile din POR este de 

3,201,182.50 euro (47.06% din valoare totală), bugetul total pentru intervențiile din POCU este de 

3,202,975.30 euro (47.09%), iar restul de 397,490.96 euro sunt din alte surse (5.84%). Menționăm 

faptul că bugetul a fost estimat în euro la cursul Inforeuro 1 – 31 octombrie 2017: 1 EUR = 4.6003 

RON. 

 De asemenea, se poate observa din planul financiar faptul că intervențiile în infrastructură 

(asfaltare străzi și montare stâlpi fotovoltaici) în valoare de 950,029.30 euro, raportat la valoarea 

totală a intervențiilor de FEDR de 3,201,182.50 euro se încadrează în procentul maxim de 30% 

(respectiv 29.67%). Costurile pentru administrarea GAL sunt de 125,221,50 euro, raportat la 

valoarea intevențiilor din POCU de 3,202,975.26 euro, încadrându-se în procetul maxim de 15% 

(3.91%).  
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 Având în vedere faptul că nu există un ghid specific final pentru proiectele POCU AP5 și 

POR AP 9 în care să se specifice procentul cofinanțării pentru fiecare tip de intervenție, bugetul 

total estimat include confinațarea (indiferent de procent) pentru fiecare obiectiv și măsură. 

9. Lista de anexe ale SDL 

ANEXA 1: Planul cu delimitarea teritoriului vizat de SDL, pe modelul PUG, și fotografii 

relevante din zonele/comunitățile marginalizate vizate 

ANEXA 2 Declarație pe propria răspundere privind datele utilizate în cadrul Studiului de 

referință, cu asumarea faptului că, în situația în care, pe parcursul verificărilor, se 

vor identifica date incorecte/nereale, SDL va fi declarată neeligibilă 

ANEXA 3: Metodologia și instrumentele de cercetare (chestionarul/chestionarele și ghidurile 

de interviuri/focus grup) folosite în Studiul de referință 

ANEXA 4: Baza de microdate primare rezultată din Studiul de referință, în format .XLSX 

(Excel) 

ANEXA 5: Decizia GAL privind declararea zonei/lor urbane marginalizate vizată/ vizate din 

teritoriul SDL (care în prealabil au fost validate) 

ANEXA 6: Minimul de date privind accesul populaţiei din teritoriul GAL la servicii publice și 

infrastructură socială, în conformitate cu Tabelul 2 

ANEXA 7: Dovada referitoare la organizarea juridică a GAL în conformitate cu prevederile OG 

nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată prin Legea nr. 246/2005 cu 

modificările și completările ulterioare.  

ANEXA 8: Procesul verbal al ședinței Adunării Generale pentru alegerea Comitetului Director 

și lista participanților (cu semnături) 

ANEXA 9: Componența Comitetului Director, în conformitate cu Tabelul 4 

ANEXA 10: Documente suport care să dovedească organizarea funcțională a GAL-ului: (a) - (k) 

ANEXA 11: Dovada obținerii numărului de înregistrare în registrul electronic de evidență a 

prelucrărilor de date cu caracter personal de la Autoritatea Națională de 

Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, care atestă calitatea de 

operator de date cu caracter personal, pentru domeniul specific 

(http://www.dataprotection.ro/). 

ANEXA 12: Lista activităților desfășurate de GAL ce au avut în vedere îmbunătățirea 

competențelor în domeniile vizate de SDL/DLRC, în conformitate cu Documentul 
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suport C aferent Modelului Cadru de SDL (pentru GAL-urile beneficiare de sprijin 

pregătitor). În cazul GAL-urilor care nu au beneficiat de sprijin pregătitor, această 

anexă va conține dovada privind competențele personalului administrativ GAL 

(manager, asistent administrativ și, eventual, facilitator/facilitatori) în domeniile 

vizate de SDL/DLRC, inclusiv în managementul de proiect. 

ANEXA 13: Fișa postului și curriculum vitae al managerului GAL 

ANEXA 14: Documente suport privind conținutul și participarea la  ședințele obligatorii ale 

Comitetului Director GAL în care au fost abordate cele 5 teme obligatorii 

ANEXA 15: Fișa postului și curriculum vitae al facilitatorului comunitar, dacă a fost angajat un 

specialist, respectiv contractul pentru activitățile de facilitare comunitară, însoțit 

de acte doveditoare ale experienței relevante, dacă a fost contractată o firmă sau 

un ONG 

ANEXA 16: Documente suport privind conținutul (minutele întâlnirilor) și participarea la cele 

întrunirile publice organizate în zona/ele marginalizate adresate 

ANEXA 17: Identificarea și justificarea tipurilor de măsuri necesare pentru a rezolva 

principalele probleme din teritoriu 

ANEXA 18: Distribuția măsurilor de intervenţie pe zonele din teritoriul SDL, în conformitate cu 

Tabelul 6 

ANEXA 19: Distribuția măsurilor pe sectoare și tipuri de investiții, în conformitate cu Tabelul 7 

ANEXA 20: Matrice de corespondență privind complementaritatea intervențiilor propuse în 

cadrul listei indicative de intervenții cu finanțare din POR, POCU, alte surse 

ANEXA 21: Fișele intervențiilor din lista indicativă 

ANEXA 22: Procedura de monitorizare și evaluare, inclusiv indicatorii POCU și POR 

ANEXA 23: Bugetul SDL 

ANEXA 24: Hotărârea GAL de asumare a SDL 

ANEXA 25: Hărta localizării municipiului Râmnicu Sărat și a teritoriului SDL, inclusiv ZUM 

ANEXA 26: Grafice necesare realizării Stragiei de Dezvoltare Locală 

ANEXA 27: Tabele de referință 

ANEXA 28: Problemele comunitare din perspectiva cetățenilor 
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ANEXA 29: 

ANEXA 30: 

ANEXA 31: 

ANEXA 32: 

Focus-grupurile din comunitate și animările comunității 

Studiul de referință 

Analiza de validare a zonelor urbane marginalizate 

Prioritizarea măsurilor 

Referințe bibliografice 

1. Strategia de Dezvoltare Locală a Municipiului Râmnicu Sărat 2007-2013 

2. Strategia de Dezvoltare Locală a Municipiului Râmnicu Sărat 2014-2020 

3. Planul Urbanistic General al Municipiului Râmnicu Sărat 

4. Planul de Mobilitate Urbană Râmnicu Sărat 

5. Institutul Național de Statistică – pentru toate datele statistice prezentate în prezenta 

strategie 

6. Strategia Nationala privind Incluziunea Sociala si reducerea saraciei 2014-2020 

7. Atlasul Zonelor Urbane Marginalizate din Romania, Banca Mondiala, Regio 

8. Strategia Nationala de Ocupare a Fortei de Munca 2014-2020 

9. Strategia Națională privind Reducerea Părăsirii Timpurii a Școlii in Romania 

10. Strategia Guvernului României de Incluziune a Cetățenilor Români aparținând Minorității 

Romilor 2012-2020 

11. Strategia Naționala de Sănătate 

12. Strategia Naționala privind Incluziunea Socială a Persoanelor cu Dizabilități 2014-2020 

13. Strategia Naționala pentru Protecția și Promovarea Drepturilor Copilului 

14. Strategia Naționala pentru Promovarea Îmbătrânirii Active și Protecția Persoanelor Vârstnice 

pentru perioada 2015-2020 

15. Strategia pentru Învățarea pe tot parcursul vieții (Lifelong learning) 

16. www.insse.ro  

17. http://www.buzau.insse.ro 

18. http://www.primariermsarat.ro/ 

19. http://www.primariermsarat.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=210&Itemi

d=186 

20. https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2mnicu_S%C4%83rat#Geografie 

21. http://www.harta-romaniei.org/ 

22. http://tren.transira.ro/Harta_retelei.htm 

23. http://www.primariermsarat.ro/documente/Utile/2015/Strategia%20de%20Dezvoltare%20Lo

cala%202014-2020%20Rm%20Sarat.pdf 

24. http://www.brotacelul.ro/Orase/Ramnicu-Sarat.aspx 
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