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PREAMBUL 
 
Documentul de față a fost elaborat in cadrul proeictului “Dezvoltarea capacității de 
planificare strategică la nivelul autorităților administrației publice locale ale orașelor din 
România, cod SMIS 27520”, proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul 
Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative 2007-2013. Obiectivul general al 
proiectului este întărirea capacităţii administrative a autorităţilor administraţiei publice 
centrale şi locale. În acest sens proiectul își propune, pe termen lung dezvoltarea capacităţii de 
planificare strategică la nivelul oraşelor din România. 
 
Strategia de Dezvoltare Durabila a Orașului Pogoanele 2015-2020, realizată sub îndrumarea 
experților MDRAP, devine parte a rezultatelor proiectului, obținute în cadrul Regiunii de 
Dezvoltare Sud Est. 
 
Strategia de Dezvoltare Durabila a Orașului Pogoanele 2015-2020 a fost elaborată, respectând 
principiile Egalității de Șanse, propunându-și intervenții pe termen lung prin care sa asigure 
politicile şi practicile prin care să nu se realizeze nicio deosebire, excludere, restricţie sau 
preferinţă, indiferent de: rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, 
gen, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, 
apartenenţă la o categorie defavorizată, precum şi orice alt criteriu care are ca scop sau efect 
restrângerea, înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării, în condiţii de egalitate, a 
drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în 
domeniul politic, economic, social şi cultural sau în orice alte domenii ale vieţii publice. 
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CAP. I PREZENTARE GENERALA 
 

Amplasare geografică şi relief  
 
Oraşul Pogoanele este aşezat în Câmpia Română, în partea central-sudică a județului Buzău, în 
cadrul Câmpiei Bărăganului de Mijloc. Oraşul este aşezat la intersecȚia drumurilor 
BucureştiUrziceni-Brăila, 
drum ce face legătura între DN2 şi DN2B şi drumul naȚional 2B(E87) şi drumul 
naȚional 2C care leagă oraşul Buzău de oraşul Slobozia. 
Drumul naȚional 2B întăreşte conexiunea coridoarelor Pan Europene IX, VII şi IV pe teritoriul 
României, iar pe plan local, DN 2B se va racorda la DN 22 (Râmnicu Sărat – Brăila – Tulcea).2 
Oraşul este situat la aproximativ 40 de km de municipiul Buzău iar partea sa sudică este 
străbătută de linia ferată ce leagă localităȚile Urziceni şi Făurei, aici fiind amplasată şi gara 
Pogoanele (la 3 km de oraş). 
Teritoriul administrativ al centrului urban Pogoanele se învecinează cu comunele Padina, 
Smeeni, Brădeanu, Luciu şi Scutelnici. 

 
 
Clima și relief 
Din punct de vedere al reliefului, oraşul Pogoanele este situat în totalitate în zona de câmpie. 
Relieful zonei face parte din Câmpia Bărăganului, subunitatea Câmpul Pogoanele, întinzându-se 
până la Valea CălmăȚui. SuprafaȚa câmpiei este relativ plană, cu zone foarte largi, ridicate sau 
coborate, rezultate în special în urma acumulărilor eoliene. Din loc în loc pe suprafaȚa câmpiei au 
apărut mici crovuri formate prin prăbuşiri locale ale unor pachete de loess. În această zonă 
câmpia este situată pe interfluviul CălmăȚui – IalomiȚa, având înclinare pe direcȚia sud-est. În 
regiune predomină solul de tip cernoziom, apt pentru cultura agricolă şi creşterea animalelor. 
Partea estică a oraşului are în componenȚă o fâşie lată de nisipuri în mare parte fixate. 
Petrografic, câmpia Bărăganului de mijloc este formată din loess-uri. Are o altitudine cuprinsă 
între 60-80m. Clima oraşului Pogoanele este temperat – continentală, specifică zonei de câmpie. 
Temperatura medie a solului este de 12,50 C, a aerului în luna ianuarie este de – 40 
 C, in iulie de 
220 C în aer şi 280 C la sol, temeperatura medie anuală a aerului fiind de 10,50 C, vântul făcându- 
şi prezenȚa simȚită mai ales în perioada rece a anului. 
PrecipitaȚiile atmosferice – cantitatea medie anuală este de 450 – 550 mm/an, iar grosimea 
stratului de zăpada fiind în medie de 5-7 cm. 
Fauna și flora 

Fauna este reprezentată prin prigorie, vrabie, șoarece de câmp, popândău, iepure, prepeliță, 
potârniche, graur, ciocârlie, greieri, dumbrăveancă, porumbel, guguștiuc, lăcustă, cosași,. 

Vegetația este formată din șofran, păius, negară, pir crestat, colilie, maturi trifoi, vișini de stepă, 
măzăriche, tufisuri de porumbari, migdal pitic, răsură, stejarul pufos, stejarul brumariu, stejarul 
pedunculat, ulm, păr, păducel, măceș, lemn câinesc, porumbar, smiger, soc, mur. 
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Populaţie 
În anul 2011 populația orașului Pogoanele avea 7.275 de locuitori, în scădere față de 

recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 7.795 de locuitori. Majoritatea locuitorilor 
sunt români (91,82%), cu o minoritate de romi (3,04%). Pentru 5,11% din populație, apartenența 
etnică nu este cunoscută.  
 
 
Căi de transport 

Oraşul este traversat de şoselele județene DN 2C și DJ 203I.  
Transportul feroviar este asigurat de CNCFR prin staţia CFR Pogoanele (la 3 km de oraș) pe 

ruta ce leagă localitățile Urziceni și Făurei. 
Transportul interjudețean este asigurat prin intermediul microbuzelor firmelor private. 
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CAP. II INDICATORII DE REFERINȚĂ PRIVIND SITUAȚIA 

ACTUALĂ 

 
2.1 SUPRAFAȚA ADMINISTRATIVĂ 

Orașul Pogoanele ocupă o suprafaţă de 12.414  hectare (9 .% din suprafaţa totală a Judeţului 

Buzau  din care cea mai mare suprafață (91 .%) o reprezintă terenul agricol. 

După forma de proprietate, terenul agricol este deținut în proporție de peste 98% de proprietari 

privați, în timp ce terenul neagricol este deținut într-o proporție de peste  0,02 % de stat. 

Tabel nr.1- Impărțirea suprafeței administrative, după forma de proprietate 
 

Specificaţie 
Teren agricol Teren neagricol Total 

ha % ha % ha 
Proprietate publica a UAT 0 0 376 0,3 376 
Proprietate privată a UAT 12017 96 21 0 12038 

Proprietate privată      
TOTAL 12017  397  12414 

Sursa – Biroul Urbanism, Primăria Pogoanele  
 

Din punct de vedere al evoluției terenului, în ultimii 5 ani structura suprafeței 

administrative a orașului s-a menținut constantă. 

Tabel nr.2 - Evoluția terenului pe categorii de folosință 

Categorie de folosință 
Suprafața (ha / km) 

An 2014 An 2013 An 2012 An 2011 An 2010 
Teren agricol, din care: 11034 11034 11034 11034 11034 
- arabil 9709  9709 9709 9709 9709 
- pășuni și fânețe 1219 1219 1219 1219 1219 
- vii și livezi 106 106 106 106 106 
Păduri si alte terenuri cu 
vegetație forestieră 337 337 337 337 337 

Ape și bălți - - - - - 
Teren intravilan 1022 1022 1022 1022 1022 
Drumuri (km) 206 206 206 206 206 
Neproductiv 21 21 21 21 21 

Suprafața totală 12414 12414 12414 12414 12414 
Sursa- Biroul Urbanism Primăria  Pogoanele  
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Suprafața agricolă totală este alcatuită din teren arabil în cea mai mare parte – 11034 ha 

(89 %), pășuni și fânețe 1219 ha (10 %) și vii si livezi 106  ha (1 %). 

Fondul forestier acoperă 337 hectare, ocupând locul 4 in structura suprafeței administrative 

a orașului (3 % din totalul suprafeței administrative) și este reprezentată de păduri și alte terenuri cu 

vegetație forestieră.  

Luciul de apa care se află pe întinderea orașului Pogoanele este de 0 hectare, reprezentând 

0% din suprafața totală a orașului. 

 

2.1.1  Intravilanul localității 

Terenul intravilan al orașului Pogoanele  ocupă în prezent o suprafaţă de 1022  hectare (8 % 

din total suprafață administrativă). 

Tabel nr.3 - Bilanțul teritorial intravilan  

ZONE FUNCTIONALE 

An 2014 An 2006 

Suprafata 
(ha) 

Procent (% ) 
din total 

intravilan 

Suprafata 
(ha) 

Procent (% ) 
din total 

intravilan 
Locuinte si functiuni 

complementare 0 0 0 0 

Unitati industriale si depozite 0 0 0 0 

Unitati agro-zootehnice 23 2 23 2 

Institutii si servicii de interes 
public 12 1 12 1 

Cai de comunicatie si 
transport (rutier) 27 3 27 3 

Spatii verzi, sport, agrement, 
protectie 2 0 2 05 

Constructii tehnico-edilitare si 
zone protectie 21 2 21 2 

Gospodarire comunala, 
cimitire 7 0 7 0 

Destinatie speciala 0 0 0 0 

TOTAL INTRAVILAN     

Sursa: Registrul agricol      
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2.1.2 FONDUL LOCATIV 

 

Tabel nr. 4 - Evoluția fondului locativ din orașul Pogoanele în perioada 2010-2014 

An Total locuințe 
(numar) 

Total suprafață 
locuibilă  

(mp) 

Proprietate 
publică 
(numar) 

Proprietate 
privată 
(numar) 

Proprietate 
privată 
(mixtă) 

2002 2624 67637 5480 62157 0 
2010 2638 68357 5157 63200 0 
2011 2652 69477 5157 64320 0 
2012 2712 74277 5157 69120 0 
2013 2767 71277 5157 66120 0 
2014 2785 72348 5157 67191 0 

Sursa: Birou Urbanism, Primăria POGOANELE  

 

 

2.2 DEMOGRAFIE 

Reperele demografice ale evoluției la nivelul Primăriei Pogoanele reprezintă elemente de 
interes major pentru definirea obiectivelor strategice și a planurilor de acțiune pe termen mediu și 
lung. Din acest motiv am sintetizat următoarele informații ca fiind relevante. 

 
Tabel nr.5 - Populația stabilă din mediul urban al judetului Buzău 

Localitatea 

Populație stabilă 
(numar persoane) 

 

RPL 2011 
Reactualizare RPL 

2014 prin serviciul de 
evident a populatiei 

JUDET BUZAU  134.227 129.115 

ORAS POGOANELE 7.795 7.611 
Raportat la nr total al populatiei, orasul Pogoanele  se afla pe locul 7 la nr de 

locuitori 
Sursa: Recensământul populației 2011 sau actualizat de la Serviciul de Evidența a Populației 
 

Densitatea populației în orașul  este de 61 locuitori/kmp, situându-se sub media pe județ (98 

locuitori/kmp).  

După etnie, locuitorii din Pogoanele  sunt în proporție de peste 99,98% români si doar 0,02% 

reprezintă populația de etnie romă sau alte etnii. (de menționat care sunt acestea). La recensământul 

din octombrie 2011, înregistrarea etniei, limbii materne şi a religiei s-a făcut pe baza liberei 

declaraţii a persoanelor recenzate. Pentru persoanele care nu au vrut să declare aceste trei 
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caracteristici, precum şi pentru persoanele pentru care informaţiile au fost colectate indirect din 

surse administrative, informaţia nu este disponibilă pentru aceste caracteristici. 

Comparativ cu recensamăntul anterior situația este în scădere. 

 

Impărțirea populației pe grupe de vârstă 

 

Tabel nr.6 - Populația din orașul Pogoanele pe grupe de vârstă 

Grupa de vârstă Nr. persoane Procent % 

sub 5 ani 306 3,75	
5 – 9 ani 351 4,30	
10-14 ani 390 4,78	
15-19 ani 490 6,00	
20-24 ani 690 8,45	
25-34 ani 1072 13,13	
35-49 ani 1731 21,20	
50-59 ani 1104 13,52	
60-64 ani 500 6,13	
65-74 ani 784 9,68	
75-84 ani 609 7,46	

peste 85 ani 141 1,73	

TOTAL POPULATIE 8168  

Sursa: Recensământul populației 2011  
 

Starea civilă a populației din orașul Pogoanele 
 

Tabel nr.7 - Starea civilă a populației din orașul Pogoanele 
 

Orașul 
Pogoanele 

POPULATIA 
STABILA  

 
TOTAL 

S T A R E A    C I V I L Ă    L E G A L Ă STAREA 
CIVILA 

DE FAPT 
Persoane care 

traiesc in uniune 
consensuala 

Necasatorit(a) Casatorit(a) Vaduv(a) Divortat(a) Informatie 
nedisponibila 

Ambele sexe 7275 2810 3409 870 186 . 314 
Masculin 3603 1623 1717 168 95 . 157 
Feminin 3672 1187 1692 702 91 . 157 

Sursa: Recensământul populației 2011 
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Tabel nr. 9 - Mișcarea naturală a populației (număr persoane) 

 An 
Născuți vii Decedați Sporul natural 

Jud. 
BUZĂU 

Oraș 
POGOANELE 

Jud. 
BUZĂU 

Oraș 
POGOANE

LE 

Jud. 
BUZĂU 

Oraș 
POGOANELE 

2010 4306 67 6724 133 -2418 -66 
2011 3844 72 6666 123 -2822 -51 
2012 3792 63 6565 128 -2773 -65 
2013 3719 64 6671 113 -2952 -49 
2014 3604 64 6681 122 -3077 -58 

Sursa – INSSE Tempo online 

 

 

Tabel nr. 12 - Numărul mediu al salariaţilor  

AN Oraş POGOANELE 
(număr persoane) 

JUD. BUZĂU 
(număr persoane) 

2010 792 75.015 
2011 941 74.588 
2012 990 76.101 
2013 771 76.289 
2014 621 77.878 

Sursa – INSSE Tempo online 

 

Numărul mediu la salariaților din orașul Pogoanele este în scădere în ultimii 2 ani deși la 

nivelul județului acest număr este în creștere. 

 

Tabel nr. 13 -  Evolutia numarului Şomerilor înregistraţi 

 Şomerii înregistraţi la din care: 

Anii Agenţiile pentru ocuparea femei 
 forţei de muncă (număr 
 (număr persoane) persoane) 

2010 601 199 

2011 550 192 

2012 569 175 

2013 676 224 

2014 777 258 
Sursa – INSSE Tempo online 

 



 
 
 

11 
 

Dezvoltarea capacității de planificare strategică la nivelul autorităților 
administrației publice locale ale orașelor din România 

Strategia de dezvoltare durabilă 
a oraşului Pogoanele 

 
 

 

2.3 INFRASTRUCTURA ŞI ECHIPAREA EDILITARĂ  

 

2.3.1 Căile de acces 

Transportul rutier 

Principalele căi de acces sunt reprezentate de DN 2C., care realizează legătura orașului 

POGOANELE cu municipiul BUZAU și, DJ .203I. Pogoanele  care străbate orașul de la sud la 

nord, intersectând DN 2C în interiorul localității. Aceste drumuri sunt foarte importante pentru 

circulaţie, importanţă sporită și de numărul mare de navetişti care folosesc aceste drumuri. 

Reţeaua de străzi mici, parcări, trotuare, administrată de Consiliul Local POGOANELE  este 

în prezent în lungime de aproximativ 32 km, din care 29 km drumuri și 2 km trotuare. 

 

Tabel nr.15 - Structura rețelei de străzi mici, parcări, trotuare din orașul Pogoanele 

 
Categorie drum 

 
Număr 

 
Total km 
drumuri 

 

 
Total  km 
trotuare 

 

Total km alei 
pietonale 

Număr 
locuri de 
parcare 

Drum comunal 2 5 0 0 0 
Drum vicinal 0 0 0 0 0 

Străzi 45 29 2 0 0 
TOTAL 47 34 2 0 0 

Sursa – Biroul Urbanism, Primăria  POGOANELE  
 

Starea tehnică a drumurilor în localitatea Pogoanele este precară, doar 60% din drumuri 

fiind asfaltate. Practic, cea mai mare parte din drumuri nu este modernizată, drumurile sunt 

pietruite, cu balast sau balast în amestec cu pietriș și se încadrează in categoria de trafic ușor. 

Accesul pietonal este slab dezvoltat, nu sunt amenajate trotuare decât pe 2. km, acostamentele sunt 

în marea majoritate din pământ înierbat.  

Din cauza lucrarilor de canalizare si alimentare cu apa strazile si trotuarele sunt distruse . 

 

În ceea ce privește sistemul de colectare și evacuare ape pluviale aferent drumurilor, acesta 

este ineficient, deoarece este realizat din șanțuri de pământ, in mare parte colmatate. În aceste 

condiții, nu se realizeaza un drenaj corespunzător al apelor pluviale și prin urmare starea drumurilor 

este direct afectată. 
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Tabel nr.16 - Detalierea structurii rețelei de drumuri din orașul Pogoanele   

Categorie drum 

Lungime drumuri (km) 

Total (km), 

Drumuri 
asfaltate 

Drumuri 
de 

pamant 

Drumuri  

din care: 

Reabilitate* / 
modernizate 
in perioada 
2008-2013 

Drum comunal 5 5 0 0 

Drum vicinal 0 
0 

0 0 

Străzi 29 19 10 22 
TOTAL 34 24 10 22 

Sursa – Biroul Urbanism, Primăria Pogoanele  
 

 

Transportul  

Transport feroviar în orașul Pogonale există, cea mai apropiată stație feroviară fiind în 

orașul, Pogoanele  la circa 5, km. 

Transportul public de persoane interjudeţean pe ruta Pogoanele - celelalte localități vecine 

este asigurat de mai multi operatori privaţi cu mașinile din dotare- autocare, autobuze, microbuze. 

Pe teritoriul orașului sunt amenajate 5 stații de autobuz. 

 
 

2.3.2 Alimentare cu apă si apă uzată 

Surse de poluare a apei in oraș 

Poluarea apei subterane se datorează folosirii îngrășămintelor chimice în agricultură, 

existenței unor fose rudimentare folosite de gospodăriile locale, dar și datorită structurii solului. 

Elementele cele mai poluante sunt fierul, manganul, nitrații și cei mai periculoși nitriții. 

 

2.3.3 Rețeaua de iluminat public 

Sistemul de iluminat public reprezintă ansamblul format din puncte de aprindere, cutii de 

distribuţie, cutii de trecere, linii electrice de joasă tenșiune subterane sau aeriene, fundaţii, stâlpi, 

instalaţii de legare la pământ, console, corpuri de iluminat, accesorii, conductoare, izolatoare, 

cleme, armături, echipamente de comandă, automatizare și măsurare utilizate pentru iluminatul 

public. 

Reţeaua de iluminat public din orașul Pogoanele  aparţine unei staţii  și are o lungime de 29 . 

km.  
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Tabel nr.19 - Infrastructura reţelei de alimentare a iluminatului public  
 

Denumire An 2010 An 2011 An 2012 An 2013 An 2014 

Stâlpi de iluminat aparţinând 
primariei 937 937 937 937 937 

Corpuri de iluminat 325 330 413 413 413 
Sursa: Primăria Pogoanele  

 

Din cele 413 corpuri de iluminat existente ăn anul 2014 un număr de 60 bucăți sunt 

fluorescente  și 353 bucăți economice. 

 

 
2.3.4 Poșta si telecomunicații 

Pe teritoriul orașului Pogoanele funcționează 1 oficiu poștal. Orașul este conectat la 

serviciile de telefonie fixă ROMTELECOM, serviciile de telefonie mobilă cu acoperire 

corespunzătoare pentru toate zonele din localitate - VODAFONE, ORANGE, COSMOTE, servicii 

de televiziune prin satelit, DOLCE, FOCUS SAT și BOOM TV, televiziune prin cablu S.C. 

DIGICTV S.R.L. 

 

Rețeaua de internet este asigurată de ROMTELECOM, , SC DIGITAL CABLE SISTEMS SRL . 

 

 

 

2.4 INFRASTRUCTURA DE SĂNĂTATE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ 

2.4.1 Serviciile de sănatate 

 

Pentru asigurarea sănătăţii umane, în localitate funcționează 3 cabinete medicale familiale,  

patru cabinete de specialitate şi 1 cabinet medical stomatologic individual. 

 
Tabel nr.21 -  Furnizori de servicii de sănătate 
 

NR. 
CRT. 

Furnizori de servicii de sănătate 
 

Unitate de stat / 
Privată 

1. Centrul de permanenta  De stat  
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2. Dispensar medicale  Private  
3. Centrul de  asistenta medico- sociala  De stat  

Sursa - DSP Buzau  
 
 
Tabel nr.22 -  Indicatori servicii de sănătate 
 

Indicatori 
Spitale 

Cabinete 
Medicale 

Stomatologice 
Individuale 

Cabinete Medici 
de Familie Farmacii 

De stat Particulare De stat Particulare De stat Particulare De stat Particulare 

Numărul 
unităților 0 0 0 1 0 3 0 3 

Numărul de 
paturi 0 0 0 0 0 0 0 0 

Numărul de 
medici 

specialiști 
0 0 0 2 0 3 0 3 

Numărul de 
asistente 0 0 0 1 0 3 0 5 

Sursa - DSP Buzau  

 

 

 

Nr. 
Crt. Indicatori 2014 2013 2012 2011 2010 

1 Număr medici de familie 3 3 3 3 2 
2 Număr medici specialisti 0 0 0 0 0 

 

Sistemul sanitar cuprinde în momentul de față un centru medical şi două dispensare, deservite de 

trei medici şi patru cadre sanitare cu pregătire medie. În urma restructurării sistemului sanitar, 

Spitalul din oraş a fost desființat, lasând locuitorii din zonă şi comunele învecinate fără asistență 

medicală specifică. 

În localitate există o stație de ambulanță care deserveşte întreaga zonă învecinată oraşului 

Pogoanele, zonă formată din 9 localități totalizând un număr de aproximativ 45.000 persoane. 

În oraşul Pogoanele funcționează 3 cabinete medicale individuale, unde îşi desfăşoară activitatea 

2 medici şi un dispensar TBC dotat cu aparat RX. 

În cursul anului 2006, din fonduri proprii s-a demarat construcția unui dispensar orăşenesc, care 
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se va finaliza în anul 2007 şi care va reuni toate cabinetele medicale, inclusiv secția TBC, cât şi 

un cabinet stomatologic. În total în oraş există 4 medici de familie. Oraşul dispune de farmacii şi 

puncte farmaceutice umane şi veterinare, precum şi un cabinet veterinar. 

Nu există centre de permanență, centre de tip familial şi nici centre de plasament sau pentru 

recuperarea persoanelor cu nevoi speciale. Există în schimb un Centru de asistență medicosocială, 

în subordinea Consiliului JudeŃean Buzău, amplasat pe vechea structură a Spitalului 

orăşenesc Pogoanele, unde sunt internate persoane cu afecțiuni grave, inclusiv minori; fiind una 

dintre cele 5 unităŃi de acest fel pentru care Guvernul a alocat fonduri pentru finanțarea lucrărilor 

de reabilitare (reparații şi amenajarea clădirilor), în valoare de 4,121 miliarde lei. 

. 

La nivel local nu există ONG-uri care să sprijine activitățile de asistență socială.  

 

2.4.2 Serviciile de asistenţă socială  

 

În baza O.U.G. nr. 27/27.08.2013, pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr. 70/2011 şi 

a H.G. nr. 778/09.10.2013, Primăria acordă ajutoare pentru încalzirea locuinţelor. Numărul 

cererilor anuale pentru acordarea ajutorului la încălzire a fost de 330.  

 

Prin desfiinţarea spitalului orăşenesc a fost amenajat un cămin pentru persoane vârstnice. 

Căminul „O nouă şansă” funcţionează de 4 ani. Schema de persoanl a centrului este acoperita ]n 

proporție de 82% din cele 22 de poziții din schemă. 

 

Există și un centru de zi socio-educațional care are acoperită schema de funcționare în 

proporție de 78% din cele 9 posturi. 

 

De asemenea posturile pentru Compartimentul Romi - 1 post, Compartimentul Protecția 

Copilului – 2 posturi, Compartimentul Ajutor Social – 2 posturi, Compartimentul Protecție 

Persoane Vârstnice – 1 post și Compartimentul Mediator Sanitar – 1 post sunt ocupate 

 

 

 

2.5 CULTURĂ, CULTE, AGREMENT 

 

Număr biblioteci= 3 
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Număr case de cultură= 1 

Cămine culturale şi muzee= 1 

Monumente istorice= 1 

Număr ONG= 0 

Publicatii şi reviste= 0 

Formatii de dans (popular, modern)= 0 

Sărbători şi traditii cu specific local - ziua localitatii in prima duminica din luna octombrie a fiecarui 

an. 

Lacasuri de cult pe confesiuni= 4 

Locuri de agrement: Sali de sport - 2 din care una în reparatii  

Terenuri de joaca pentru copii = 1. 

 

 

 
 

 

2.6 ECONOMIA 

Tabel nr. 33 -  Lista cu agenţii economici de pe raza oraşului Pogoanelei 

Nr. 
crt. Denumire societate Localitatea Nr. 

angajati 
Cifra de 
afaceri Profit Domeniul de activitate 

1. 
S.C. DIGITAL CATV 

SRL  Pogoanele 27 2.375.906 Ron 422.497 
RON 

Activitati de telecomunicatii 
prin retele cu cablu 



 
 
 

17 
 

Dezvoltarea capacității de planificare strategică la nivelul autorităților 
administrației publice locale ale orașelor din România 

Strategia de dezvoltare durabilă 
a oraşului Pogoanele 

 
 

2. 
S.C. Advanced 

Comfort Sysytems 
Romania SRL  

Pogoanele 50 14.744.969 100.340 

Fabricarea altor piese si 
accesorii pentru 
autovehicule si pentru 
motoare de autovehicule 

3. 
S.C. ROXIMPEX 

2000 SRL  Pogoanele 0 188.863 2.953 

Comert cu ridicata al 
echipamentelor si 
furniturilor de fierarie 
pentru instalatii sanitare si 
de incalzire 

4. S.C. ANDO GAZ 
SRL  Pogoanele 5 2.248.295 104.768 

Comert cu amanuntul al 
carburantilor pentru 
autovehicule in magazine 
specializate 

5. S.C. FARMA STOP 
SRL Pogoanele 8 2.576.506 290.789 

Comert cu amanuntul al 
produselor farmaceutice, in 
magazine specializate 

6. S.C. AZEDRO 
TERRA SRL  Pogoanele 4 806.830 91.297 Cresterea bovinelor de lapte 

7. S.C. REL COM 95 
SRL  Pogoanele 8 14.032.981 1.257.269 

Comert cu ridicata al 
cerealelor, semintelor, 
furajelor si tutunului 
neprelucrat 

8. S.C. ANDRUTA 
COMP SRL  Pogoanele 2 448.519 48.820 Transporturi rutiere de 

marfuri 

9. S.C. DMV PROD 
SRL  Pogoanele 8 1.419.175 23.853 Comert cu amanuntul in 

magazine nespecializate 

10. S.C. AGRO RODION 
SRL  Pogoanele 11 2.989.081 299.214 

Cultivarea cerealelor 
(exclusiv orez), plantelor 
leguminoase si a plantelor 
producatoare de seminte 
oleaginoase 

 

În domeniul economic predomină societățile cu profil agricol – producție vegetală şi 

industrializarea produselor agricole, la care se adaugă zonele de depozitare – rampe de 

depozitare şi încărcare sfeclă şi depozite mari de grâu, porumb, floarea soarelui şi rapiță. Ramura 

conexă agriculturii, zootehnia este reprezentată în zonă de ferme organizate de bovine şi 

crescători individuali de porcine, păsări dar mai ales ovine, caprine şi bovine. 

În cadrul oraşului Pogoanele funcționează 108 societăți cu capital privat, o societate cu capital 

mixt şi 25 de persoane fizice autorizate să desfăşoare activități economice.  

 

Industria 

Sectorul industrial are în aceşti ani un aport de 5% la economia locală. Unitățile existente pe 

platforma industrială a oraşului Pogoanele s-au desființat sau şi-au redus activitatea. 

Ramura industrială a economiei locale este reprezentată de cele două turnătorii de feroase şi 
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neferoase, care furnizează locuri de muncă pentru 40-60 de persoane, dar care nu au flux 

continuu de operare. De asemenea mai exista unitatea de confecții şi mici unități de prelucrare 

primară a produselor animaliere – carne, lână, lapte, mici ateliere ce produc mobilier la comandă, 

brutării, secŃii de sifoane, unităŃi de construcții civile, tâmplării metalice, etc. 

Meştesugurile traditionale de la nivel comunal au disparut de-a lungul timpului. 

Până în prezent nu s-au realizat investiții străine. 

 

Comerț 

Activitățile comerciale reprezintă 35% din economia oraşului Pogoanele.  

Pe plan local funcționează 48 sunt magazine, care comercializează în proporție de 80% produse 

alimentare şi numai 20% bunuri de larg consum. De asemenea există şi un depozit de en-gross.  

 

Turism 

Din punct de vedere turistic se poate valorifica pădurea Văleanca, situată în nordul teritoriului 

localității, pădure ce reprezintă o rămăşiță a vestiților Codrii ai Vlăsiei. Pădurea este formată din 

specii de foioase, printre care şi stejari seculari cu dimensiuni impresionante. 

 

2.7 MEDIUL ÎNCONJURĂTOR 

 

2.7.1 Managementul deşeurilor 

 

Prin Hotărarea Consiliului Local Pogoanele nr.13 din 22 august 2011. a fost aprobată 

înființarea Serviciului de salubrizare al orașului Pogoanele  fiind stabilită ca formă de gestiune -  

gestiunea delegată. Ca urmare a îndeplinirii procedurii de achiziție publică, prin Hotărarea 

Consiliului Local Pogoanele  a fost atribuit contractul de gestiune către SC RER ECOLOGIC 

SERVICE BUZAU  SRL. 

 Pe de altă parte orașul s-a asociat cu alte localități din județul Buzau, în vederea 

elaborării unui proiect cu finanțare externă, privind managementul deșeurilor urbane. Astfel, în 

prezent, în judetul Buzau  se află în derulare proiectul „Sistemul Integrat de Management al 

Deşeurilor în judeţul Buzau”, finanţat prin POS Mediu 2007-2013. Contractul a fost semnat in 

2012. și prin acest proiect se vor achiziționa pubele necesare pentru dotarea gospodăriilor din 

întregul județ, containere pentru colectarea separată a materialelor reciclabile la compactoare și 

autospeciale pentru transportarea deșeurilor, vor fi construite stații de sortare, transfer și 

compostare, urmând să fie închise și ultimele depozite neconforme. 
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În acest moment SC RER ECOLOGIC SRL desfășoară activități de colectare și transport 

deșeuri menajere, deșeurile colectate de la populația din Pogoanele  fiind transportate la Rampa 

Buzau , fără a realiza și selectarea acestora. Autoritățile locale din orașul Pogoanele  fac eforturi 

în ceea ce priveste aplicarea legislației privind protecția mediului, precum și oferirea unei 

educații ecologice tuturor locuitorilor orașului. 

 

 Sursele de deșeuri din sunt: deșeuri menajere provenite de la populaţie şi agenţii 

economici, deșeuri stradale, deşeuri grădini, spaţii verzi, parcuri, deșeuri menajere spitaliceşti. 

Compoziţia deșeurilor menajere din orasul Pogoanele :  

- material organic cu umiditate ridicată 69%. 
- hârtie 5 % 
- metale 10% 
- sticlă 1% 
- cenuşă 0% 
- diverse alte reziduuri 0% 

 

Cantitatea de deșeuri menajere colectate anual in perioada 2009-2013 – cca. 67  tone/an 

 

2.7.1 Spațiile verzi 

Tabel nr. 44 - Repartiţia spaţiilor verzi 

Tipuri de spații verzi  

Spaţii verzi publice cu acces 
nelimitat 

Suprafata de 1,2 ha  

Spaţii verzi publice cu acces 
limitat 

Nu exista 

 

2.7.2 Riscuri naturale  

 
a) Riscuri generate de deșertificare- NU EXISTA	
b) Riscuri generate de inundaţii- NU EXISTA  
c) Incendii de pădure, pajişti comunale- RARE  
d) Alunecari de teren- NU EXISTA  
e) Cutremur- GENERAL  

 

  2.7.4 Situaţii de urgenţă 
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Situaţia de urgenţă reprezinta un eveniment excepţional, cu caracter non militar, care prin 

amploare şi intensitate ameninţă viaţa şi sănătatea populaţiei, mediul înconjurător, valorile 

materiale şi culturale importante, iar pentru restabilirea stării de normalitate sunt necesare 

adoptarea de măsuri şi acţiuni urgente, alocarea de resurse suplimentare şi managementul unitar 

al forţelor şi mijloacelor implicate. 

În Pogoanele funcţionează servicii de urgenţă profesioniste: 
 

1. Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă (SVSU), organizat pe cele două activităţi 

principale: 

- informare publică şi prevenire; 
- intervenţie operativă directă sau ca forţă de sprijin a formaţiunilor profesioniste 

specializate. 
Serviciile de deszăpezire - sunt asigurate de SVSU, cu următoarele utilaje: 

       - autogreder - 0 

       - tractoare - 0 

       - buldoexcavator - 1 

       - camion -0
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2.8 ADMINISTRAŢIA LOCALĂ 

 

Administraţia publică în orașul Pogoanele este organizată şi funcţionează potrivit 

prevederilor Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi în conformitate cu hotărârile 

Consiliului Local.-in prezent nu este aprobata . 

Administraţia publică din oraș se organizează şi funcţionează în temeiul principiilor 

autonomiei locale, descentralizării serviciilor publice, eligibilităţii autorităţilor administraţiei 

publice locale, legalităţii şi al consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor locale de interes 

deosebit. 

Primarul, viceprimarul și secretarul, împreună cu aparatul de specialitate al primarului, 

constituie o structură funcţională cu activitate permanentă, denumită Primăria, care duce la 

îndeplinire hotărârile Consiliului Local şi dispoziţiile Primarului, soluţionând problemele curente 

ale colectivităţii locale. Misiunea sau scopul Primăriei rezidă deci în soluţionarea şi gestionarea, 

în numele şi în interesul colectivităţii locale pe care o reprezintă, a treburilor publice, în 

condiţiile legii. 

În administraţia publică locală primarul îndeplineşte o funcţie de autoritate publică. El 

este şeful administraţiei publice locale şi al aparatului de specialitate al autorităţii administraţiei 

publice locale, pe care îl conduce şi îl controlează. Primarul răspunde de buna funcţionare a 

administraţiei publice locale, în condiţiile legii şi reprezintă unitatea administrativ-teritorială în 

relaţiile cu alte autorităţi publice, cu persoanele fizice sau juridice române sau străine, precum şi 

în justiţie.  

Consiliul Local al orașului Pogoanele este compus din  15 consilieri locali pe perioada 

2012-2016, aleşi prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat, în condiţiile stabilite de 

legea pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale. Potrivit legislației, numărul 

membrilor fiecărui consiliu local se stabililește prin ordin al prefectului, în functie de populatia 

orasului, raportata de Institutul National de Statistica si Studii Economice la data de 1 ianuarie a 

anului in care se fac alegerile sau, dupa caz, la data de 1 iulie a anului care preceda alegerile. 

Aparatul de specialitate al Primariei orașului Pogoanele cuprinde 97 de posturi, 

structurate pe departamente de specialitate, astfel: 

- Demnitari   -  2 

- Funcții publice -  1
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CAP III. ANALIZA SWOT A ORAŞULUI POGOANELE 
 
 
 

PUNCTE TARI 
 

• soluri fertile ce favorizează agricutură și creșterea 
animaleleor; 

• reţea de drumuri  ce acoperă în mod relativ echilibrat 
teritoriul oraşului; 

• reţea de electricitate; 
• reţea de iluminat public; 
• reţea de telefonie fixă şi mobilă; 
• întreprinderi private de succes; 
• existența forței de muncă; 
• experiență în activitățile din domeniul agriculturii 

 
PUNCTE SLABE • zonă periclitată ecologic; 

• calitatea drumurilor este nesatisfăcătoare; 
• activitate economică scăzută; 
• slaba pregătire a forței de muncă; 
• lipsa ONG-urilor; 
• insuficienta dezvoltare a utilităţilor de bază şi a 

serviciilor publice; 
• infrastructura de transport relativ slab dezvoltată, faţă de 

exigenţele şi cerinţele actuale concrete ale aderării la U.E.; 
• spor natural negativ; 
• rampă de deşeuri, neconformă cu cerinţele UE; 
• educaţia ecologică este superficială; 
• sistem de intervenție medicală pentru urgență slab 

dezvoltat; 
• lipsa de experiență în accesarea programelor de finanțare 

europene 
OPORTUNITĂŢI 
 

• existența programelor de finanțare care răspund nevoilor 
orașului Pogoanele 

• dezvoltarea de parteneriate pentru proiecte de anvergură; 
• mobilitatea crescută a firmelor și a forței de muncă; 
• atragerea unor noi investitori prin facilităţile pe care 

administraţia locală le poate pune la dispoziţie; 
• gestionarea corespunzătoare a deşeurilor menajere; 
• dezvoltarea urbană durabilă. 

RISCURI • lipsa co-finanţării pentru îndeplinirea obiectivelor de 
investiţii propuse; 

• lipsa suportului politic pentru atragerea fondurilor 
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nerambursabile; 
• competiţia pentru obţinerea finanţărilor nerambursabile; 
• migraţia forţei de muncă spre zone atractive din punct de  

vedere economic; 
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CAP. IV 
 
STRATEGIA	DE	DEZVOLTARE	DURABILA	LA	NIVELUL	ORAȘULUI	POGOANELE	
	

Strategia de dezvoltare durabilă pentru perioada 2015 – 2020 reprezintă o continuare a strategiei 
elaborate pentru perioada 2007 – 2013.  

 
Analiza resurselor şi a problemelor cu care oraşul Pogoanele se confruntă, necesitățile şi prioritățile de 
dezvoltare, conduc la identificarea unor direcții de dezvoltare menite să constituie cadrul necesar dinamizării şi 
direcționării evoluției economico-sociale în perioada 2015-2020. 
 
Un aspect extrem de important în analiza situației prezente si mai ales în propunerea unor direcții de dezvoltare 
este oferit de „tinerețea” acestui oraş, ridicat la acest statut în anul 1989, în contextul unei politici generale de 
uniformizare si urbanizare forŃată. Începând din acel an, autorităŃile locale si cetățenii s-au străduit să dezvolte 
oraşul într-o manieră similară cu celelalte centre urbane de câmpie, aflate în aceeaşi situație. 
 
Dobândirea statutului de oraş, fără o dezvoltare aferentă, crează o serie de probleme, greu de rezolvat. Desigur, 
indiferent de statut, orice comunitate europeană trebuie sa asigure cadrul de locuire si angajare pentru cetățenii 
săi. 
În acest context oraşul Pogoanele îşi propune următoarele direcții pentru dezvoltarea economico– socială a 
oraşului în perioada 2015 – 2020: 

 
Obiectivul strategic 1 contribuie la dezvoltarea durabilă a orașului prin pregătirea forței de muncă 

pentru a răspunde novoilor angajatorilor și pentru a atrage investitorii potențiali care să contribuie la dezvoltarea 
orașuliui. 

 
Una dintre problemele cu care se confruntă orașul este fluctuația numărului de persoane angajate. Astfel 

în anul 2004 erau angajați 804 persoane, în anul 2005 numărul a scăzut la 604, în anul 2010 earu 605 șomeri 
pentru ca în anul 2014 numărul să crească la 777 persoane. Obiectivele strategice 2 și 3 se adresează acestei 
probleme vitale pentru dezvoltarea durabilă. 

 
Obiectivul strategic 4 asigură respectarea legislației în domeniul colectării deșeurilor. 
 
Obiectivul strategic 5 răspunde nevoii de asigurare a mobilității forței de muncă și a produselor, permite 

atragere investitorilor și contribuie la creșterea siguranței circulației. 
 
Obiectivul strategic 6 asigură că activitatea primăriei este corespunzătoare cu așteptările cetățenilor 

orașului prin formarea permanentă. 
	
	
Nr. 
crt. 

Domeniul 
de 

interventie 

Obiectiv 
strategic 

Obiective specifice / 
operationale 

Plan de actiune Institutia 
responsabila 

Suma 
estimata 

1. Educație Pregătirea 
profesională 
adecvată 
pentru nevoile 
angajatorilor. 

Orientarea si 
sprijinirea 
persoanelor tinere 
in domeniul 
formarii 
profesionale 

Organizarea de 
cursuri de calificare 
si formare 

Primăria 
Pogoanele şi 
firme private 

 

Integrarea  Primăria POCU 
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Dezvoltarea capacității de planificare strategică la nivelul autorităților 
administrației publice locale ale orașelor din România 

Strategia de dezvoltare durabilă 
a oraşului Pogoanele 

 
 

persoanelor de 
etnie romă pe piața 
muncii 

Pogoanele 

2. Agricultră Modernizarea 
agriculturii 

Creșterea 
performanțelor 
economice  

 Parteneriat 
la nivel local 

 

3. Economie Creşterea 
durabilă a 
activităţii 
economice 

Dezvoltarea de 
structuri de 
economie 

Înființarea de noi 
IMM-uri. 

  

4. Mediu Creşterea 
calităţii mediul 

Reciclare 
performantă a 
deșeuri 

 Primăria 
Pogoanele 

 

5. Infrastruct
ură 

Asigurarea 
accesului facil 

Modernizarea 
strazilor orașului 

 Primăria 
Pogoanele și 
Consiliul 
Județean 

 

6.  Administr
ație 

Dezvoltarea 
capacității 
administrației 
locale 

Creşterea calităţii 
activităţii 

Formarea 
personalului  

Primăria 
Pogoanele 
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Dezvoltarea capacității de planificare strategică la nivelul autorităților 
administrației publice locale ale orașelor din România 

Strategia de dezvoltare durabilă 
a oraşului Pogoanele 

 
 

 
 
 
 


