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DEZVOLTARE ECONOMICĂ 

Puncte tari 
 amplasare teritorială favorabilă din punct de vedere al accesibilităţii rutiere (comuna Râmnicelu este 

situată la doar 40 km de Buzau, 37 km de Focsani, 5 km de mun. Râmnicul Sărat si E85 și 148 km fata de 
capitala, accesul rutier relizandu-se prin DN22 si DJ202; 

 intreprinzătorii locali desfăşoară activităţi în domenii diverse, cum ar fi confecţii, agricol, zootehnic, cât şi 
în comerţ; 

 existenţa unei forţe de muncă disponibilă, aptă, pregatită pentru integrarea pe piaţa muncii;  
 existenţa unei suprafeţe agricole extinse la nivelul comunei (3791 ha), care poate fi utilizată pentru o 

gamă largă de culturi agricole cerealiere si legumicole;  
 reţele de comunicaţii și IT dezvoltate, necesare pentru dezvoltarea antreprenorială a comunei;  
 infrastructură dezvoltată în domeniul comerţului și alimentaţiei publice;  
 existenţa potenţialului pentru obţinerea de produse agricole ecologice;  
 existenţa materiilor prime pentru dezvoltarea industriei alimentare;  
 preţul scăzut al forţei de muncă;  
 potenţialul demografic al comunei Râmnicelu în ceea ce priveşte populaţia activă tanăra, pregătită în 

domenii de activitate diverse, diponibilă pentru a fi inglobata in cazul demarării anumitor investitii sau 
dezvoltării de afaceri la nivel local; 

 cifră de afaceri ascendentă în ultimii ani, cu preponderenţă cea mai ridicată în domeniul agriculturii şi 
comerţului;  

 preocuparea pentru introducerea tehnologiilor noi şi pentru activitatea de cercetare-dezvoltare. 
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Puncte slabe 

 resurse financiare locale insuficiente;  
 orientarea agenţilor economici cu precădere spre comerţul din alimentaţia publică;  
 insuficienta promovare a IMM-urilor locale de a participa la licitaţii pentru derularea unor investiţii 

locale;  
 lipsa unui sistem de sprijin pentru implementarea noţiunilor de marketing, management, asigurare a 

calităţii în IMM-urile din judeţ;  
 ponderea ridicată a populaţiei ocupate în agricultură și administraţia publică locală;  
 informare precară a operatorilor economici activi pe raza comunei referitor la normele europene din 

domeniul de activitate;  
 lipsa infrastructurii de asistenţă pentru afaceri necesară antreprenorilor actuali și potenţiali;  
 ponderea redusă a investiţiilor străine și a agenţilor economici în sectorul productiv și de servicii;  
 lipsa unor iniţiative antreprenoriale de prelucrare și industrializare a produselor agricole obţinute pe 

plan local;  
 lipsa promovării oportunităţilor de finanţare a afacerilor prin accesarea fondurilor europene;  
 capacitatea redusă a mediului de afaceri local de a susţine investiţii cu potenţial inovativ;  
 promovarea redusă a produselor alimentare tradiţionale obţinute pe plan local;  
 lipsa campaniilor de promovare a finanţării mediului de afaceri din fonduri nerambursabile;  
 interes scazut al agentilor economici locali pentru formarea profesionala a angajatilor; 
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Oportunităţi 

 utilizarea fondurilor nerambursabile europene pentru dezvoltarea IMM-urilor și pentru încurajarea de 
start-up-uri în vederea diversificării serviciilor oferite în spaţiul rural;  

 existenţa programelor guvernamentale de susţinere a sectorului privat și a creării de noi locuri de muncă;  
 cooperarea mediului privat cu autoritatea publică locală, unităţile de învăţământ pentru integrarea pe 

piaţa muncii a elevilor absolvenţi ai liceelor de profil tehnologic;  
 organizarea de evenimente, în parteneriat cu AJOFM pentru promovarea culturii antreprenoriale în 

rândul tinerilor 
 realizarea unui centru de consultanţă pentru Start-up; 
 modernizarea fermelor de ovine din comuna; 
 acordarea de sprijin crescatorilor de animale; 
 amenajarea pieţei en-gross pentru producătorii locali; 
 atragerea și sprijinirea întreprinzătorilor pentru construirea unei fabrici de procesare și uscare a 

legumelor și fructelor;  
 informarea cetăţenilor asupra programelor de finanţare nerambursabilă; 
 oferirea de facilităţi investitorilor locali si străini de către administraţia publică locală;  
 promovarea utilizării tehnologiilor moderne, performante în activităţile economice și în agricultură;  
 dezvoltarea pieţei de produse locale agricole ecologice si branduirea produsului traditional, “Usturoiul de 

Ramnicel”; 
 Concesionarea terenurilor agricole degradate pentru practicarea unei agriculturi ecologice;  
 promovarea și stimularea asociaţiilor agricole pentru o exploatare intensivă a terenurilor;  
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 asigurarea de suport pentru angajatorii locali care organizează cursuri de calificare/ recalificare 
profesională 

 dezvoltarea meseriilor tradiţionale;  
 existenţa programului Rabla pentru achiziţionarea de tractoare/utilaje agricole;  
 promovarea oportunităţilor locale de afaceri în rândul potenţialilor investitori români şi străini; 
 identificarea oportunităţilor de parteneriat public-privat în vederea demarării de activităţi in  

     domeniul  industrial; 
 potential pentru utilizarea surselor regenerabile de energie(solara, biomasa). 
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Riscuri 
 
 menţinerea crizei economice sau sanitare mondiale cu efecte negative asupra puterii de cumpărare a 

populaţiei;  
 adaptabilitatea scăzută la schimbare a agenţilor economici și a forţei de muncă;  
 existenţa importurilor de produse agricole din ţări beneficiare a unor fonduri substanţiale de sprijinire a 

sectorului agricol, care împiedică producătorii locali în desfacerea produselor proprii;  
 nivelul ridicat de fiscalitate și birocraţie care pot determina orientarea investitorilor străini spre alte 

zone;  
 blocarea creditării cauzată de climatul de criză mondial;  
 lipsa lichidităţilor care conduc la falimentarea unor microîntreprinderi;  
 practicarea agriculturii cu utilaje uzate fizic și care au o productivitate scăzută;  
 continuarea fenomenului de migrare a forţei de muncă către zone mai dezvoltate;  
 reducerea ponderii populaţiei active şi îmbătrânirea acesteia; 
 scăderea calitativă a pregătirii profesionale a resurselor umane;  
 instabilitate legislativă cu repercusiuni asupra activităţii agenţilor economici;  
 lipsa de receptivitate a populaţiei din mediul rural la programele de finanţare din fonduri 

guvernamentale sau europene;  
 lipsa retelei de gazificare, ceea ce poate conduce la pierderea unor potentiali investitori; 
 resurse financiare insuficiente în cofinanţarea proiectelor finanţate din fonduri europene 

nerambursabile.  
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INFRASTRUCTURĂ 
Puncte tari 

 
 accesul rutier se realizează prin DN22 si DJ202 si trecerea prin imediata apropiere(la o distanta de 5 

km) a drumului European E85; 
 distanta de doar 5 km pana la cea mai apropiata gara, respectiv oras – Municipiul Râmnicu Sărat; 
 acesibilitate facila la reteaua rutiera si feroviara; 
 infrastructura rutiera locala mult imbunatatita, la acest moment nu exista drumuri de pamant; 
 asfaltarea a aproximativ 80% din reteaua de drumuri a comunei; 
 distanţă relativ apropiată faţă de aeroportul Otopeni (150 km faţă de comuna Râmnicelu);  
 existenţa unei infrastructurii a telecomunicaţiilor dezvoltată;  
 existenţa unui spatiu suficient pentru dezvoltare unei infrastructuri economice; 
 sistem de energie electrică si iluminat public la nivelul intregii comune(100 %);  
 existenţa unei infrastructuri educaţionale, sociale, sportive, medicale, bune comparativ cu alte localităţi 

din judeţ; 
 comuna detine o infrastructura rutiera locala, mult imbunatatita si asupra careia se intervine anual prin 

asfaltarea de noi km; 
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Puncte slabe 
 

 
 prezenta retelei de canalizare si a unei statii de epurare in proportie de doar 35% la nivelul comunei 

Râmnicelu; 
 lipsa accesului direct care drumul European E85; 
 existenta unor resurse naturale limitate; 
 lipsa sau proportia scazuta a izolaţiei termice a clădirilor din comuna Râmnicelu (publice şi private);  
 contaminarea pânzei freatice din cauza scurgerilor din fosele septice ale gospodăriilor datorită lipsei 

reţelei de canalizare centralizată;  
 inexistenţa unei reţele de distribuţie a gazului metan; 
 se doreste reabilitarea retelei electrice prin lampi economice, cu leduri; 
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Oportunităţi 

  existenţa fondurilor europene nerambursabile pentru dezvoltare și modernizarea infrastructurii rutiere 
și a infrastructurii tehnico-edilitare;  

 realizarea reţelei de distribuţie gaz metan pe 35 km; 
  modernizarea drumurilor comunale;  
 realizarea de alei pietonale în comună;   
 infiinţarea reţelei de canalizare, in celelalte 3 sate: Stiubei, Colibasi si Fotin; 
 parcelarea terenurilor intravilane și extravilane ale locuitorilor comunei; 
 montarea unui post de transformare în vederea îmbunătăţirii parametrilor curentului electric; 
 potenţial de dezvoltare a surselor alternative de energie;  
 existenţa unor programe guvernamentale pentru reabilitarea termică a clădirilor;  
 existenţa Programului Prima Casă/Noua Casă, care sprijină tinerii în achiziţionarea sau construirea unei 

locuinţe, inclusiv in mediul rural;  
 parteneriatul public-privat;   

Riscuri 
 

 lipsa capacităţii de cofinanţare și/sau a capacităţii de asigurare a TVA-ului aferent, în implementarea 
unor proiecte de reabilitare a infrastructurii rutiere din fonduri nerambursabile;  

 întârzierea implementării unor proiecte investiţionale în infrastructura fizică de bază din cauza 
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contestaţiilor la procedurile de achiziţii publice organizate pentru contractarea lucrărilor de construcţii;  
 interesul scăzut al potenţialilor investitori cauzat de starea precară a infrastructurii;  
 fonduri insuficiente de la bugetul local pentru modernizarea infrastructurii rutiere;  
 cunoştinţe insuficiente legate de elaborarea şi administrarea proiectelor finanţate din Fondurile      

Europene pentru proiecte de infrastructură; 
 tendinţa de creștere a preţurilor la sistemul centralizat de furnizare a agentului termic și a energiei 

electrice. 
 
 

EDUCAŢIE, CULTURĂ ȘI SĂNĂTATE  

Puncte tari 

 derularea în cadrul unităţilor de învăţământ a unor programe de incluziune socială a elevilor cu părinţi 
plecaţi în străinătate, proiecte de implicare a părinţilor în actul educaţional precum și proiecte de intervenţie 
pentru reducerea agresivităţii;  

 implementarea programelor de integrare a copiilor de etnie în unităţile învăţămantului obligatoriu; 
 frecvenţa ridicată a elevilor în unităţile de învăţământ din comuna Râmnicelu;  
 nivel bun de dotare a unitatilor educationale(scoala + gradinite) de pe raza localitatii Râmnicelu;  
 existenţa cadrelor didactice calificate și dedicate procesului educaţional din comuna Râmnicelu;  
 implicarea unităţilor educaţionale în activităţi și evenimente culturale;  
 existenţa a doua cămine culturale dar şi a unei biblioteci, toate funcţionale în cadrul comunei Râmnicelu; 
 păstrarea şi conservarea unor evenimente si tradiţii locale, in comuna Râmnicelu; 
 accesul facil la servicii medicale, prin distanţele relativ scurte până la cel mai apropiat spital (Râmnicu 
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Sarat  – 5 km  sau Buzău – 40 km); 
 populaţie şcolară importantă în raport cu totalul populaţiei(860 elevi); 
 existenţa în comună a trei cabinete medicale;  
 existenţa în comună a doua farmacii;  
 existenţa unui cabinet veterinar si a unei farmacii veterinare; 

Puncte slabe 

 
 tendinţa de scădere a populaţiei școlare și a cadrelor didactice din mediul rural;  
 insuficienţa numărului de calculatoare din instituţiile educaţionale;  
 fonduri insuficiente pentru premierea performanţei școlare a elevilor si a sportivilor;  
 starea motivaţională scăzută a cadrelor didactice cauzată de lipsa unor facilităţi pentru predarea actului 

educaţional în mediul rural;  
 stare materială precară şi nivel scăzut de cultură şi instruire al unor familii;  
 rată medie a abandonului scolar în ciclul gimnazial 
 activitatea managerială axată preponderent pe domeniul administrativ în detrimentul asigurării calităţii 

demersului didactic (număr insuficient de asistenţe la ore, instrumente perimate de evaluare a calităţii actului 
didactic, monitorizare formală a îndeplinirii sarcinilor profesionale); 

 multe dintre proiectele curriculare cuprinse în programul de dezvoltare al şcolii nu au fost aplicate 
(ex:proiecte de prevenire a eşecului şcolar, de instruire a personalului didactic în utilizarea echipamentelor IT, 
programe educaţionale adresate adulţilor etc.); 

 dotarea partiala cu sisteme de  supraveghere şi securitate din unităţile de învăţământ;  
 dezinteres ridicat pentru cultură și evenimente culturale;  
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 frecvente schimbari legislative privind sistemul de invatamant romanesc; 
 migrarea persoanelor talentate spre mediul urban;  
 posibilităţi reduse de susţinere din bugetul local a evenimentelor culturale locale;  
 lipsa unei programări anuale a unor evenimente cultural-recreative;  
 insuficienţa numărului de medici la nivelul comunei Râmnicelu;  
 insuficienţa cabinetelor medicale de familie; 
 lipsa unor programe educaţionale pentru sănătate, în special de diseminare a informaţiilor privind 

prevenirea bolilor;  
 lipsa dotărilor de specialitate în cabinetele medicale existente la nivel local cat si absenta reabilitarii si 

modernizarii generale a acestora(satele Stiubei si Râmnicelu);   
 lipsa unui centru de analize medicale în comuna Râmnicelu;  
 lipsa unui cabinet stomatologic in comuna Râmnicelu; 
 lipsa interesului locuitorilor pentru efectuarea analizelor perioadice;  
 existenţa unei suprasolicitări a cadrelor medicale.  
 sistemul de ajutor social nu încurajează reintegrarea activă; 
 personal insuficient pentru asistenţă socială; 
 dificultăţi în asigurarea unei protecţii sociale adecvate din cauza cadrului legislativ legal restrâns; 
 fondurile reduse destinate asistenţei sociale sunt depăşite de numărul populaţiei; 
 creşterea riscului de marginalizare socială a persoanelor în vârstă; 
 lipsa modernizarii caminelor culturale din satele Râmnicelu si Ştiubei(proiect depus la CNI); 
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Oportunităţi 

 promovarea derulării unor programe de dezvoltare a resurselor umane în acord cu cerinţele de pe piaţa 
muncii din fonduri nerambursabile;  

 existenţa programelor de formare continuă a cadrelor didactice;  
 posibilităţi reale de accesare a fondurilor europene pentru dotarea cu echipamente IT și didactice a 

unităţilor educaţionale;  
 existenţa Programului Guvernamental de acordare a unei mese in cadrul scolilor si gradinitelor; 
 colaborare bună cu Inspectoratul Școlar Judeţean Buzău;  
 dezvoltarea de parteneriate pe teme educaţionale cu instituţii publice, ONG-uri;  
 organizarea mai multor activităţi extraşcolare în cadrul instituţiilor educaţionale existente;  
 posibilitatea accesării fondurilor europene  nerambursabile pentru activităţi culturale precum și pentru 

reabilitarea monumetelor istorice;  
 valorificarea sărbătorilor locale ca și evenimente culturale(Memorialul de oina Balan Mihalache);  
 realizarea unor parteneriate de promovare cu instituţii culturale din alte localităţi sau din alte ţări;  
 existenţa fondurilor europene pentru reabilitarea structurilor sanitare şi dotarea corespunzătoare;  
 îmbunătăţirea comunicării/colaborării dintre cabinetele medicale din spaţiul rural şi spitalele de la nivel 

judeţean;  
 înfiinţarea de ateliere vocaţionale, centre de zi, centre comunitare, unde persoanele cu nevoi speciale să 

desfăşoare activităţi care să le faciliteze reintegrarea;  
 modernizarea cabinetelor centrului medical; 
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 finalizarea centrului medical cu cabinete pentru medicina de familie, stomatologie, medicină de 
specialitate și farmacie; 

 infiintarea unei sali de sport pentru elevi, in sat Râmnicelu(prin CNI); 

Riscuri 

 modificările legislative frecvente ale sistemului educaţional la nivel naţional;  
 programe școlare încărcate și greoaie, neadaptate cerineţelor de pe piaţa muncii;  
 scăderea nivelului de trai atât pentru profesori cât și pentru elevi și părinţi;  
 reducerea populaţiei şcolare datorată declinului natalităţii; 
 birocraţie excesivă în accesarea fondurilor guvernamentale și europene;  
 motivaţie scăzută a elevilor pentru educaţie;  
 riscul de abandon scolar;   
 instabilitatea cadrelor didactice cauzată de migrarea acestora spre mediul urban;  
 lipsa condiţiilor atractive pentru cadrele didactice tinere (salarizare, condiţiile din şcoli, locuinţe sociale 

etc.);   
 scăderea interesului actorilor locali pentru cultură, din cauza nivelului scăzut de trai;  
 diminuarea fondurilor publice pentru instituţii culturale.  
 costurile ridicate ale serviciilor medicale;  
 număr restrâns de furnizori privaţi de servcii medicale în spaţiul rural;  
 deprecierea stării de sănătate a populaţiei din mediul rural;  
 politica de salarizare în domeniul sănătăţii slab motivantă pentru specialişti.  
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RESURSE UMANE, PIAŢA MUNCII  

Puncte tari 

 
 existenţa unei forţe de muncă tinere, disponibile în comuna Râmnicelu(60% din totalul populatiei active);  
 gradul de pregatire destul de ridicat din punct de vedere educational al populatiei active din comuna 

Râmnicelu; 
 repartizarea echilibrată a populaţiei pe sexe;  
 disponibilitatea populaţiei active de angajare în diverse domenii / meserii;  
 context natural favorabil dezvoltării afacerilor în domeniul agricol, dar și în domeniul serviciilor, oferite 

populaţiei locale;  
 

Puncte slabe 

 
 populaţie neomogenă din punct de vedere etnic si religios; 
 migrarea persoanelor cu pregătire profesională, în special în străinatate;  
 capacitatea financiară relativ scazută a locuitorilor comunei Râmnicelu;  
 pierderea progresivă a resursei umane calificate din cauza lipsei de oportunităţi și a unei perspective de 

dezvoltare economico-sociale;   
 ponderea  ridicata a persoanelor asistate financiar prin sistemul de prestaţii sociale(lg. 416 – 1250 pers);  
 grad scăzut de diversificare a structurii ocupaţionale;  
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 lipsa cunoştinţelor specifice necesare demarării unei afaceri;  
 lipsa programelor de formare profesională continuă a angajaţilor din diferite domenii;  
 adaptarea mai lentă a populaţiei rurale mature şi vârstnice la schimbările şi provocările lumii actuale, în 

general, şi la fenomenul mobilităţii şi reconversiei profesionale, în special;dezvoltarea scăzută a mediului de 
afaceri de la nivel local ce cauzează lipsa locurilor de muncă;  

 lipsa ofertelor locurilor de muncă pentru persoanele vulnerabile;  
 slaba inserţie pe piaţa muncii a persoanelor cu handicap. 

Oportunităţi 
 existenţa unor reglementări care stipulează acordarea de facilităţi angajatorilor care creează noi locuri de 

muncă pentru șomeri, tineri absolvenţi sau persoane cu handicap;  
 implicarea autorităţilor locale în problemele comunităţii, în vederea identificării de soluţii financiare, 

materiale;  
 promovarea programelor de reconversie profesională și atragerea de finanţatare europeană 

nerambursabilă în acest sens;  
 implicarea agenţilor economici în finanţarea serviciilor sociale și ca parteneri în proiectele sociale;  
 înfiinţarea de centre de instruire și formare profesională pentru persoanele mature cu handicap;  
 introducerea unor programe educative în vederea dezvoltării calităţilor anteprenoriale ale elevilor, 

tinerilor;  
 oferirea de facilităţi în vederea menţinerii resurselor umane cu studii superioare sau specializate;  
 dezvoltarea competenţelor anteprenoriale şi manageriale ale resurselor umane din IMM-uri;  
 adaptarea programei şcolare la cererea de pe piaţa muncii. 
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Riscuri 
 pierderea oportunităţilor de finanţare europeană din cauza slabei capacităţi de management de proiect a 

instituţiilor sociale beneficiare;  
 criza economică sanitara şi financiară de la nivel naţional dar si mondial, ce are impact asupra dezvoltării 

economice şi a pieţei locurilor de muncă;  
 creșterea ponderii muncii la negru, cu efecte negative asupra pieţei muncii, economiei locale și asistenţei 

sociale în perspectivă;  
 creșterea șomajului în rândul absolvenţilor de liceu;  
 câştigul salarial scăzut al angajaţilor ce determină exodul forţei de muncă calificată în ţări din Uniunea 

Europeană cat si spre zone/orase dezvoltate din tara;  
 instabilitatea economiei naţionale şi persistenţa crizei economico-financiare;  
 reticenţa/inadaptabilitatea populaţiei cu privire la programele de reconversie profesională, în funcţie de 

solicitările existente pe piaţa muncii.  
 
 

 

 
 
 
 
 
 



Strategia de dezvoltare locală 2021 – 2030 
Comuna RÂMNICELU,  Judeţul Buzău 

 

Page | 114  
 

MEDIU  

Puncte tari 

 platformele de gunoi au fost închise iar serviciul de salubrizare este de 100% la nivelul comunei; 
 inexistenţa unor poluatori industriali la nivelul comunei Râmnicelu;  
 oportunităţi de valorificare a energiei alternative ;  
 existenta reţelei de alimentare cu apă pentru  100% dintre locuitorii comunei Râmnicelu; 
 potenţial ridicat pentru practicarea unei agriculturi ecologice durabile;  
 existenta perdelelor forestiere; 
 colectarea selectiva a deseurilor la nivelul comunei Râmnicelu ;   
 apariţia fermelor ecologice;   

Puncte slabe 

 reţeaua de canalizare este de doar 35% la nivelul comunei Râmnicelu; 
 neefectuarea de lucrări de stabilizare în zonele ce prezintă pericole de alunecări de teren; 
 risc de inundatii in toate cele 4 sate: Râmnicelu, Ştiubei, Colibasi si Fotin; 
 epurarea necorespunzătoare a apelor, cu efecte negative asupra mediului înconjurător;  
 calitatea apei de suprafaţă necorespunzătoare din cauza fenomenelor meteorologice care produc 

inundaţii sau alunecări de teren;  
 deversări necontrolate şi inexistenţa sistemului de canalizare conduc la poluarea apelor de suprafaţă şi 

subterane; 
 depozitare necorespunzatoare a deseurilor in vecinatatea zonelor rezidentiale; 
 insuficienta preocupare a agenţilor economici în recuperarea și refolosirea ambalajelor;  
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 lipsa unei infrastructuri de monitorizare permanentă a factorilor de mediu de către autoritatea publică 
locală;  

 slaba conştientizare a populaţiei şi a agenţilor economici în privinţa protecţiei mediului;   

Oportunităţi 
 existenţa fondurilor nerambursabile pentru dezvoltarea zonelor rurale și protejarea mediului 

înconjurător (împădurirea terenurilor degradate, eliminarea eroziunii și curăţirea cursurilor de apă, 
conservarea biodiversităţii, promovarea agriculturii ecologice, gestionarea deşeurilor reciclabile);  

 existenţa unor programe cu finanţare nerambursabilă pentru extinderea și modernizarea sistemelor de 
apă și apă uzată;  

 existenţa unor programe cu finanţare nerambursabilă pentru reabilitarea termică a clădirilor;  
 posibilitatea stabilirii de parteneriate între autoritatea locală și ONG-uri pentru promovarea 

responsabilităţii asupra mediului;  
 desfăşurarea de campanii de informare şi educare a populaţiei referitoare la principiile colectării 

selective a deşeurilor şi implementarea unui sistem eficient de colectare selectivă şi reciclare a deşeurilor;  
 receptivitatea populaţiei la campaniile prin care se promovează colectarea deşeurilor din echipamente 

electrice şi electronice;  
 posibilitatea practicării agriculturii şi turismului ecologic;  
 dezvoltarea pieţei de reciclare a deşeurilor/materiilor prime rezultate din procesarea deşeurilor;  
 amenajarea zonelor de camping, astfel încât să se minimizeze impactul acestor activităţi asupra comunei.  
 lucrări de regularizare a râului Râmnicu Sărat; 
 infiintarea unui crematoriu care sa distruga deseurile agricole transformandu-le in energie termica; 
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Riscuri 
 schimbări climaterice datorate încălzirii globale pot duce la inundaţii şi alunecări de teren;  
 lipsa receptivităţii populaţiei la campaniile de promovare a colectării selective a deșeurilor;  
 lipsa informaţiilor legate de normele europene de mediu în rândul micilor întreprinzători; 
 suport social foarte slab cu privire la colectarea selective; 
 reducerea spaţiului verde ca urmare a dezvoltării economice a comunei;  
 dezinteresul operatorilor economici de protejare a mediului înconjurător;  
 poluarea accidentală a apelor de suprafaţă;  
 exploatarea intensivă a fâneţelor; lipsa depozitelor de deşeuri conforme; 
 schimbari climatice care favorizeaza cresterea frecventei ploilor torentiale care genereaza inundatii si 

calamitarea culturilor agricole; 
 risc de eroziune si degradare a solului, situatie care a afectat fermele agricole de inundatii, in satele: 

Colibasi si Raâmnicelu; 
 
 

 
 

 
 
 
 


