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Proiect co-finantat din Programul Operational Capital Uman 2014 – 2020 

VN – 01 / 09.07.2021 

 

 

Către: Consiliul Județean Vrancea / Primăria Municipiului Focșani 
 

 

 

 

 Asociația Centrul de Dezvoltare SMART implementează proiectul “START UP SMART 2.0,” 

finanțat prin Programul Operațional Capital Uman. În cadrul acestuia, analizăm masuri necesare pentru 

stimularea mediului de afaceri la nivel local, identificând soluții pentru dezvoltarea activității 

economice și în special a start-up-urilor din județul Vrancea. 

 Vă trimitem atașat propunerea noastră privind identificarea unor masuri de sprijin necesare 

stimularii afacerilor din zonele rurale din județul Vrancea. Solutiile au fost identificate în cadrul unei 

dezbateri publice organizate în cadrul proiectului, la care au participat reprezentanți ai mediului de 

afaceri local.  

 Vă rugăm să sprijiniți mediul de afaceri din județul Vrancea prin considerarea următoarelor 

propuneri: 

 instituirea unei scheme de minimis la nivelul Consiliului Județean / Primăaria Focșani pentru 

finanțarea acțiunilor de economie socială pentru dezvoltarea activităților și produselor 

tradiționale județului. 

 realizarea de lucrări pentru aducerea apei potabile în comunele din județul Vrancea. 

 dezvoltarea stațiunii Soveja. 

 realizarea ADI - ITI Buzau, Prahova, Vrancea și dezvoltarea viticulturii și turismului. 

 Birou unic IMM în cadrul Consiliului Județean / Primăriei Focșani. 

 

 Vă mulțumim pentru interesul acordat sprijinirii mediului de afaceri și vă rugăm să ne trimiteți 

răspunsul dumneavoastră la email office@smart.org.ro. 

 

 Cu stimă, 

Iulian Cazacu 

Președinte 
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Propuneri de masuri de sprijin necesare stimularii afacerilor 

din zonele rurale, judetul Vrancea 
 

Context 
Un sfert din unitatile HoReCa risca sa intre in faliment, iar proportia acestora ar putea creste 
la o treime daca Guvernul nu va acorda ajutoarele de stat destinate acestui sector. Pe langa 
sprijinul guvernamental, agentii economici au nevoie de sprijin si la nivel local, constand in 
reduceri de taxe, scutiri de taxe, esalonari de datorii etc. De asemenea, Guvernul mai are 
datoria sa despagubeasca sectorul de profil, din cauza restrictiilor impuse in perioadele de 
stare de urgenta si alerta. Afacerile din HoReCa au fost inchise din lipsa fluxurilor financiare 
si a predictibilitatii. Estimarile arata ca 10% este pierderea inregistrata de HoReCa din 
incasarile de dupa perioada in care au fost inchise.1 Zonele cu potential turistic au nevoie de 
acces la finantare atat pentru dezvoltarea infrastructurii, cat si pentru dezvoltarea afacerilor 
existente precum si pentru initierea de start-up-uri. Mediul de afacei local are nevoie de un 
parteneriat solid cu autoritatile publice, pentru dezvoltarea de noi proiecte si cresterea 
numarului de turisti. 

 
 
 

Criterii 
 
Stimularea economiei locale reprezinta o prioritate pentru autoritatile publice, deoarece 
resursele financiare ale acestora provin, in mare masura, de la mediul privat sub forma de 
taxe si impozite. De asemenea, firmele genereaza si un efect de multiplicare in societate, 
prin plata de salarii, contractarea si subcontractarea de servicii si lucrari. 

 

Opţiuni 
 
1. Non-intervenția 
 
In conditiile in care firmele care activeaza in mediul rural din judetul Vrancea nu sunt 
sprijinite prin facilitati care pot fi adoptate la nivel local, acestea isi vor reveni mai greu din 
lipsa sau incetarea activitatii in context COVID, sau se vor reloca in judete care sunt 
prietenoase cu mediul de afaceri. In consecinta, autoritatile locale vor avea incasari mai mici 
fata de anii precedenti, iar serviciile publice vor avea de suferit. 
 

                                                           
1 Sursa: Monitorul de Vrancea. 
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2. Adoptarea unui pachet de masuri de sprijin pentru firmele din judetul Vrancea 
 
Pentru sprijinirea afacerilor din judetul Vrancea, exista oportunitati de finantare prin 
programe de sprijin cu fonduri europene: PNDR, POR, POC, Masurile 1, 2 din pachetul 
COVID, finantarea pentru firmele din doemniul HORECA. Aceste finantari apar rar, intr-un 
ciclu de bugetare UE de 7 ani. Firmele din judet au nevoie de sprijin anual, predictibl, pentru 
a-si dezvolta activitatea sau pentru a initia afaceri noi (start-up-uri). Asadar, autoritatile 
locale pot lansa un pachet de masuri de sprijin pentru firmele din judetul Vrancea, care sa 
contina urmatoarele actiuni: 

 Instituirea unei scheme de minimis la nivelul Consiliului Judetean Vrancea pentru 
finantarea actiunilor de economie sociala pentru dezvoltarea activitatilor si 
produselor traditionale pentru judet.  

 Realizarea unui plan de lucrari pentru aducerea apei potabile in toate comunele din 
judet, prioritizand localitatile cu potential turistic. 

 Sprijin mai intens pentru dezvoltarea turismului prin actiuni de promovare, lucrari 
de infrastructura, facilitati fiscale pentru firmele din domeniul HORECA. 

 Sprijinirea dezvoltarii proiectelor de agroturism si dezvoltarea statiunii Soveja. 

 Realizarea ADI - ITI Buzau, Prahova, Vrancea si dezvoltarea viticulturii si turismului. 

 Sprijinirea realizarii unui proiect de mocanita Soveja - Lepsa. 

 Infiintarea unui birou unic IMM in cadrul Consiliului Judetean cu atributii in sfera 
debirocratizarii. 

 
 
Recomandări 

 
Adoptarea unui pachet de masuri care sa sprijine firmele din judetul Vrancea ar ajuta atat 
bugetul local, cat si cetatenii din judet, care vor beneficia de optiuni mai multe pentru 
gasirea unui loc de munca. Masurile minime cuprinse in acest pachet constau din instituirea 
unei scheme de minimis la nivelul Consiliului Judetean pentru finantarea actiunilor de 
economie sociala pentru dezvoltarea activitatilor si produselor traditionale judetului, 
realizarea de lucrari pentru aducerea apei potabile in comunele din judetul Vrancea, 
dezvoltarea statiunii Soveja, realizarea ADI - ITI Buzau, Prahova, Vrancea si dezvoltarea 
viticulturii si turismului, birou unic IMM in cadrul Consiliului Judetean. 

 


