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În cursul lunii aprilie 2015 Primăria comunei Brusturoasa, jud.Bacau, în colaborare cu SC
Opportune Development Sistems a demarat, proiectul de elaborare a Strategiei de
dezvoltare locală a comunei Brusturoasa, pentru perioada 2015 -2020.
Proiectul a constat, în primă etapă, în elaborarea unei analize diagnostic a comunei, spre a
servi la fundamentarea strategiei de dezvoltare, după care s-a procedat la elaborarea
Strategiei de dezvoltare care cuprinde un set de obiective, proiecte strategice prioritare
precum și un plan de acțiune pentru perioada 2015 – 2020.
Strategia de dezvoltare locala constituie un document necesar administratiei
publice locale din Comuna Brusturoasa pentru a proiecta dezvltarea localitatii
pe termen scurt si mediu.
Identificarea resurselor si problemelor, constituirea unui portofoliu de solutii
posibile, aplicarea solutiilor celor mai potrivite cu ajutorul unor proiecte bine
fundamentate constituie baza de pornire pe un drum simplificat si potrivit in
politica de dezvoltare la nivel local pentru ridicarea standardului de viata al
cetatenilor comunitatii.
Odata elaborata o astfel de strategie este mult mai usor de stabilit o ordine de prioritati si
de alocare optima a resurselor financiare.
Pe baza stategiei se fundamenteaza si se justifica cererile de finantare pentru atragerea de
resurse financiare nerambursabile din diferitele fonduri disponibile. De aceea este
important sa se acorde o importanta deosebita elaborarii acestui document si sa se
asigure o participare cat mai larga cetatenilor la elaborarea lui si mai ales la
implementarea acestuia.
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1. Concluziile analizei socio-economice a situației existente în comuna
Brusturoasa
Comuna Brusturoasa este amplasată într-un cadru natural propice practicării zootehniei,
beneficiind de un climat montan.
Existența pășunilor și fânețelor favorabile creșterii animalelor, sunt factori atractivi pentru
dezvoltarea mediului de afaceri specific agriculturii.

DEMOGRAFIE
Principalii indicatori demografici ai comunei scot în evidență probleme importante legate
de scaderea sporului natural si de imbatranirea severa a populatiei.
Forța de muncă a comunei este ocupată în special în agricultură.
Din punct de vedere al pregătirii profesionale și educaționale, majoritatea populației are
studii sub nivelul mediu (primare și gimnaziale) remarcându-se o plafonare la acest nivel.
Ținând cont că populația îmbătrânită depășește ca pondere populația cu vârstă școlară, pe
viitor trebuie găsite soluții pentru a putea susține populația vârstnică.
La nivel social trebuie luate măsuri pentru a preîntâmpina tendința migratorie a populației.

ECONOMIE
Printre elementele reprezentative pentru comuna Brusturoasa pot fi enumerate potențialul
agricol ridicat, în special în domeniul creșterii animalelor. În ceea ce priveşte problemele
economice ale comunei, acestea sunt legate de faptul că agricultura este preponderent
reprezentată de exploatațiile de subzistență sau semi-subzistență, de investițiile sărace la
nivel de comună și de lipsa inițiativei private și a diversității economice.
La nivelul comunei Brusturoasa comunitatea locală nu utilizează eficient terenurile,
majoritatea exploatațiilor funcționand în regim de subzistență, iar valorificarea pe piață a
produselor obținute este deficitară.
O șansă de creștere economică o reprezintă intensificarea creșterii animalelor și
promovarea intensă a produselor de proveniență agricolă cu specific tradițional.

INFRASTRUCTURĂ
Comuna Brusturoasa este deficitară din punct de vedere al dezvoltării infrastructurii de
alimentare cu apă și canalizare.
Deși comuna este traversată de drumuri județene și rețeaua rutieră este semnificativă,
acestea prezintă un nivel crescut de deteriorare, prin urmare sunt necesare proiecte de
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îmbunătățire a infrastructurii rutiere pentru a facilita accesul populației către zonele mai
dezvoltate.
Lungimea totala a drumurilor nationale, comunale si satesti de pe teritoriul
comunei Brusturoasa este de 46,7 km; drumurile locale si comunale sunt
asfaltate pe o distanta de 7,5 km, pietruite pe o distanta de 2,4 km si de
pamant pe o distanta de 13 km.
In profil teritorial situatia drumurilor publice este urmatoarea:
-

Satul Brusturoasa are o retea stradala in lungime de 12,52 Km;
Satul Camenca are o retea stradala in lungime de 10,01 km;
Satul Hinganesti are o retea stradala in lungime de 3,84 km;
Satul Buruienis are o retea stradala in lungime de 1,2 km.
Satul Cuchinis are o retea stradala in lungime de 1,17 km.
Satul Buruienisul de Sus are o retea stradala in lungime de 3,9 km.

DOTARI TEHNICO-EDILITARE SI SERVICII PUBLICE
ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA – Satele componente ale Comunei Brusturoasa sunt
racordate integral la Sistemul Energetic National.

ALIMENTAREA CU APA POTABILA – Comuna Brusturoasa nu dispune inca de un sistem
centralizat de alimentare cu apa pentru toate localitatatile arondate. Pentru alimentarea cu apa
locuitorii comunei utilizeaza apa din fantanile special amenajate. In prezent doar in localitatea
Brusturoasa se afla in implementare proiectul de construire a retelelor de alimentare cu apa, retea
cu o lungime de 2,5 km. Pentru localitatea Brusturoasa este intocmit studiul de fezabilitate.

GAZE NATURALE – Comuna Brusturoasa nu dispune in prezent de un sistem centralizat de
incalzire centrala. Locuintele si dotarile social-culturale, precum si obiectivele industriale existente
pe teritoriul comunei utilizeaza pentru caldura surse locale de incalzire precum sobele cu
combustibili solizi ( lemne), deseuri agricole sau carbuni.

ILUMINAT PUBLIC – Reteaua de iluminat public acopera toate cele 6 sate componente ale
Comunei Brusturoasa. Cate localitati nu beneficiaza de retea de iluminat public?
CHESTIONAR:
Cat de multumit sunteti de acoperirea retelei de iluminat public la nivel local?
-foarte multumit - multumit - asa si asa - nemultumit -

SIGURANTA PUBLICA
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CHESTIONAR:
La nivel local exista o zona deficitara din punct de vedere al sigurantei si ordinii
publice?
DaNu -

DEMOGRAFIE SI INFRASTRUCTURA SOCIO-ECONOMICA
CHESTIONAR:
Care dintre cele sase sate componente ale Comunei Brusturoasa considerati ca este cel
mai putin dezvoltat?
BrusturoasaCamenca BuruienisHinganesti –
Cuchinis –
Buruienisul de Sus Care este principalul motiv al subdezvoltarii?

-

populatia este imbatranita;
drumurile sunt nepietruite/ anevoioase;
scoala este intr-un stadiu avansat de degradare.

FORTA DE MUNCA – Ocupatia de baza a locuitorilor Comunei Brusturoasa o constituie
agricultura.La nivelul comunei, in cadrul unor proiecte europene au fost realizate cursuri de
calificare a populatiei in domeniul agriculturii.
Pentru a folosi resursele umane existente este necesar ca in urmatorii ani sa se dezvolte activitatile
neagricole locale ce pot absorbi un numar mai mare de persoane din satele componente ale
comunei.

INDICATORII SARACIEI –

Comuna Brusturoasa are o rata a saraciei inferioara celei
inregistrate la nivel national si la nivelul spatiului romanesc, ceea ce inseamna ca 2% dintre
locuitorii comunei traiesc sub pragul saraciei. Profunzimea saraciei ( deficitul de consum) ce poate
fi explicata prin valoarea resurselor care ar trebui transferate persoanelor sarace, astfel incat
acestea sa-si depaseasca situatia de saracie, prezinta valori ce depasesc media pe tara si pe
spatiul rural.
Gospodariile cu risc ridicat de saracie sunt cele in care venitul este asigurat de o singura persoana
sau venitul este format doar din ajutoarele sociale, respectiv alocatii in cazul in care in gospodarie
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exista copii. In functie de statutul ocupational al capului gospodariei, riscul cel mai mare de saracie
severa il au gospodariile lucratorilor pe cont propriu din agricultura, somerilor si in special cele
apartinand femeilor casnice cu copii.
Variabilele ce determina ca o gospodarie sa fie expusa unui grad sever de saracie sunt marimea
gospodariei si numarul persoanelor inactive ( batrani si copii).
Principalele probleme cu care se confrunta locuitorii din satele comunei Brusturoasa sunt: lipsa
locurilor de munca, veniturile mici – populatia fiind saraca, resusele financiare locale insuficiente.
CHESTIONAR:
Care sunt principalele probleme cu care se confrunta locuitorii comunei Brusturoasa?

Lipsa locurilor de munca –
Populatie saraca – venituri mici –
Resurse financiare locale insuficiente –
Lipsa retelei de apa-canal –
Lipsa retelei de gaz metan -

SOCIAL
CHESTIONAR:
Comuna Brusturoasa dispune de o infrastructură de învățământ suficient de

dezvoltată pentru mediul rural?
DaNu –
CHESTIONAR:

Considerati necesara infiintarea unei unitati de invatamant secundar cu profil
tehnico-agricol in comuna?
DaNuDeși infrastructura educațională este un punct forte al comunei, s-a pierdut din vedere
necesitatea formării profesionale continue a adulților și reconversia profesională adaptată
tendințelor de pe piața muncii.
Analizând infrastructura în domeniul sănătății, constatăm că situația nu este la fel de
îmbucurătoare ca în învățământ, comuna nu dispune de unități medicale și personal
medical suficient pentru întreaga populație, iar nivelul de dotare a cabinetelor existente
este foarte scăzut.
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MEDIU
Comuna Brusturoasa este beneficiară a proiectului derulat la nivel județean ce vizează
implementarea unui sistem de management integrat al deșeurilor.
Zona este recunoscută pentru caracterul preponderent zootehnic al activităților
desfășurate și datorită acestui fapt nu s-au semnalat factori de poluare a mediului la
nivelul comunei.

ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ
Primăria comunei Brusturoasa are în componență un aparat format din mai multe
compartimente, însă nu deține compartiment aferent scrierii și implementării proiectelor cu
finanțare europeană.
Rezultatele anuale financiare se exprimă prin excedente bugetare.
Există oportunități de dezvoltare datorită aderării comunei la diverse forme de asociere
având ca obiectiv dezvoltarea regională.
Comuna Brusturoasa face parte din Asociația GAL „Valea Muntelui”, dispunând de un
cadru strategic comun, care poate oferi numeroase oportunități în realizarea unor proiecte
de investiții semnificative pentru comunitatea locală.

PRINCIPALELE TREI SECTOARE CE AR TREBUI DEZVOLTATE CU PRECADERE
IN COMUNA BRUSTUROASA
CHESTIONAR:
Care sunt principalele sectoare ce are trebui dezvoltate cu precadere in Comuna

BRUSTUROASA?
Infrastructura locala –
Economia si dezvoltarea de noi locuri de muncaAgricultura ( ZOOTEHNIA)Silvicultura Educatia si cultura –
Sanatatea –

TURISM – In Comuna Brusturoasa nu exista nici o structura de primire turistica?
La nivelul zonei exista potential de dezvoltare pentru agroturism.
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Etnografia si folclorul contribuie la cresterea potentialului turistic, arealul comunei fiind
unul in care traditiile populare sunt bine pastrate.

ABORDAREA STRATEGICĂ PROPUSĂ

Dezvoltarea armonioasă și durabilă reprezintă realizarea unei calităţi mai bune a vieţii în
prezent, fără a compromite şansa generaţiilor viitoare la un trai cât mai bun. Aceasta
înseamnă realizarea unui echilibru între dezvoltarea economică, cea socială şi protecţia
mediului înconjurător. În viziunea dezvoltării durabile, progresul integrează obiective
imediate şi pe termen lung, acţiuni locale şi globale, probleme economice şi de mediu,
toate fiind inseparabile. Dezvoltarea durabilă urmăreşte şi încearcă să găsească un cadru
teoretic stabil pentru luarea deciziilor în orice situaţie în care se regăseşte un raport de
tipul om/mediu, fie că e vorba de mediul înconjurător, economic sau social.
Astfel, în viziunea de dezvoltare a comunei Brusturoasa ne propunem ca aceasta să devină
până în anul 2020 o comunitate dinamică și competitivă, în care bunăstarea să fie
resimțită de către toți locuitorii săi, iar inițiativele antreprenoriale să fie susținute de către
administrația publică locală prin oferirea de servicii publice la standarde europene.

Trei obiective majore de dezvoltare:

1. Dezvoltarea infrastructurii locale și creșterea confortului
locuirii;
2. Creșterea competitivității economice a comunei
(dezvoltarea zootehniei);
3. Dezvoltarea și modernizarea capacității administrației
publice locale.
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1. Dezvoltarea infrastructurii locale și creșterea confortului
locuirii;

Dezvoltarea infrastructurii locale (infrastructura tehnico-edilitară, de transport și de servicii
publice) este o necesitate care influențează nivelul de trai al locuitorilor și potențialul
economic al comunității locale.

Un obiectiv principal al comunei Brusturoasa este întreţinerea, consolidarea şi dezvoltarea
infrastructurii, ca fundament pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii şi implicit a activităţilor
economice şi sociale.
Prioritizarea extinderii și modernizării infrastructurii rurale reprezintă o măsură firească în
contextul în care dezvoltarea economică a comunei Brusturoasa este condiționată în
măsură semnificativă de existența unei infrastructuri publice moderne, cu o răspândire
uniformă și cu un grad ridicat de acoperire.

2. Creșterea competitivității economice a comunei (dezvoltarea
zootehniei)
Deoarece în comună principalele ramuri ale economiei sunt zootehnia si prelucrarea
lemnului menţinerea activităţilor corespunzătoare acestora şi eficientizarea lor necesită o
intervenţie care să activeze resursele umane care desfăşoară activităţi de acest gen, cu
atât mai mult cu cât există tradiţii seculare în acest sens şi zona dispune de resurse
naturale bogate (păşuni, fâneţe).
Modernizarea activităților agricole și zootehnice prin susținerea investițiilor în domeniu
(achiziționare de mașini și echipamente agricole moderne, materialelor biologice de
calitate, construcții agricole) și sprijinirea agriculturii ,,verzi” se constituie ca prioritate
majoră a perioadei următoare. În planul de eficientizare a activităților economice trebuie
pus accentul și pe o valorificare superioară a resurselor locale. Economia locală își poate
mări eficiența dacă are la dispoziție forță de muncă specializată domeniilor de activitate,
iar eforturile membrilor comunității și partenerilor implicați trebuie să se îndrepte către
prioritizarea actului educativ centrat pe capital uman concomitent cu dezvoltarea
activităților non agricole locale - ca factor strategic al dezvoltării viitoare.
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3. Dezvoltarea și modernizarea capacității administrației publice
locale
Pentru atingerea standardelor europene, este necesară modernizarea și dezvoltarea
administrației publice locale pentru a fi capabilă să ofere comunității servicii de calitate,
eficiente, bazate pe transparență, integritate și responsabilitate. Administrația publică
locală deține un rol cheie în dezvoltarea durabilă a regiunii pe care o administrează,
modernizarea acesteia fiind prioritară pentru realizarea progresului economico-social al
comunității.
Adoptarea unui sistem de management eficient presupune atât pregătirea funcţionarilor
publici şi a persoanelor cu putere de decizie, care să asigure operativitatea serviciilor
oferite către cetăţeni precum şi a politicilor publice implementate, cât şi abordarea unor
tehnici de management care să se bazeze pe eficienţă şi competenţă.

PORTOFOLIUL DE PROIECTE
Titlul proiectului
Proiecte directe
Reabilitarea și întreținerea drumurilor comunale pietruite
Construirea rețelei de alimentare cu apă
Construirea și extinderea sistemului de canalizare
Construirea unei stații de epurare a apelor uzate
Promovarea dezvoltării de lanțuri scurte de aprovizionare și de piețe locale de produse
alimentare
Stimularea parteneriatelor public privat pentru înfiinţarea centrelor de colectare, prelucrare şi
valorificare a producţiei agricole
Consilierea fermierilor pentru dezvoltarea și modernizarea exploatațiilor agricole
Promovarea transparenței administrației prin actualizarea permanentă a informațiilor paginii
oficiale web a primariei și introducerea unor noi secțiuni (informaţii privind obţinerea de
autorizaţii, adeverinţe, certificate, urmărirea soluţionării reclamaţiilor)
Proiecte suport
Actualizare PUG, elaborare PUZ și PUD pentru lucrări de interes public
Dezvoltarea rețelelor de drumuri pentru deservirea lucrărilor agricole
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Titlul proiectului
Modernizarea și întreținerea șanțurilor și rigolelor pentru colectarea apelor pluviale
Modernizarea și refacerea marcajelor și semnalizării rutiere în comuna Brusturoasa
Realizarea unei platforme de transfer a deșeurilor menajere
Amenajarea malurilor râurilor pentru prevenirea colmatării și întreținerea digurilor existente
Susținerea unor programe de calificare și recalificare pentru integrarea pe piata muncii
Informare și promovare a măsurilor prin care să se valorifice legal produsele de natură
vegetală sau animală de către persoanele neocupate
Sprijinirea dezvoltării si diversificării serviciilor medicale în comună
Realizarea unei strategii de dezvoltare locală
Înființarea unui centru de informare pentru accesarea schemelor de finanțare destinate
activităților non-agricole în mediul rural
Folosirea instrumentelor de comunicare națională pentru atragerea investitorilor (actualizarea
paginii web, broşurǎ de prezentare a comunei, pliante cu oportunitǎţile comunei)
Înființarea unui centru de informare și consultanță agricolă (Dezvoltarea competențelor
antreprenoriale ale tinerilor care vor să-și deschidă o afacere în domeniul agricol, informare
pentru accesarea schemelor de finanţare destinate grupurilor de producători agricoli)
Informarea micilor producători despre avantajele procesării producției primare (creșterea
prețurilor de vânzare, maximizarea profitului)
Promovarea dezvoltării relatiilor cu Grupul de Acțiune Locală Valea Muntelui pentru accesarea
de fonduri în vederea înființării de microîntreprinderi de procesare a producției primare
Dotarea primăriei cu tehnologie IT modernă și performantă
Crearea unui sistem informațional integrat pentru eficientizarea activității administrației
Postarea unor panouri informative în locuri cu vizibilitate maximă pentru afișarea informațiilor
noi, de interes general pentru comunitate
Pregătirea personalului din administraţia publică în domenii strategice, respectiv:
managementul proiectelor, achiziţii publice, management financiar, fonduri europene
Demersuri în vederea modernizării și reabilitării drumurilor nationale:
-

DN 12A ce face legătura între Bruturoasa și orașul Comanesti pe o lungime de 25 km
DN 12A ce face legătura între Brusturoasa și comuna Palanca

Modernizarea refugiilor stațiilor de autobuz din Brusturoasa
Susținerea unor programe de educație a cetățenilor pentru protecția mediului
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Titlul proiectului
Înlocuirea tâmplăriei degradate din școli/grădinițe
Achiziționarea unui mijloc de transport școlari
Modernizarea și dotarea laboratoarelor de fizică și chimie cu aparate, truse și echipamente
Modernizarea și dotarea bazei sportive
Organizarea unor competiții sportive de interes local
Implicarea cadrelor medicale in organizarea si sustinerea unor activitati de educatie sanitara a
populației
Sprijinirea organizării de activități culturale prin care sunt prezentate obiceiurile locale și portul
popular (festivaluri populare, ziua comunei,etc)
Construirea unui cămin cultural in comuna Brusturoasa
Sprijinirea organizării de evenimente care să promoveze schimburi de bune practici în afaceri
Sprijinirea persoanelor care practică agricultura de subzistență pentru a se asocia în grupuri de
producători
Participarea funcționarilor publici la cursuri/instruiri pentru îmbunătățirea continuă a
performanțelor profesionale
Organizarea de schimburi de experienţă cu autorităţi locale din România sau Uniunea
Europeană
Organizarea de cursuri în domeniul procedurilor administrative legate de înființarea unei noi
afaceri
1.
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