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CINE SUNTEM-ISTORICUL COMUNEI ALUNIŞ
Începuturile localităţii noastre are iz de poveste spusă la gura sobei de bunici .
Legenda păstrată pe cale orală, din bătrânii satului, atribuie denumirea satului Strâmbeni
(vechiul nume al comunei Aluniş), unui cârciumar pe nume Strâmbu care avea proprietate la hotarul
dinspre nord al comunei. Acesta a ţinut în casătorie pe fata căpitanului de plai Berteluş, de la care
vine numele comunei Bertea.
Satul Strâmbeni, care a dat denumirea comunei până în anul 1931, a fost cunoscut sub mai
multe denumiri de-a lungul timpului : Strâmbenii Bărcănescului, Strâmbenii de Munte, Pe Pod şi
Ostrov.
Denumirea de Strâmbenii Bărcănescului care se întâlneşte în actele mai vechi, vine de la
numele boierilor Bărcăneşti care au stăpânit aceste locuri.
Denumirea de Strâmbenii de Munte este justificată de aproprierea de munţii Grohotişului şi a
fost dată şi spre a-l deosebi de Strâmbenii de Blejoi.
Denumirea Pe Pod vine de la aşezarea sa deasupra podului ce traversa apa Berţi, unindu-l cu
satul Aluniş.
Numele de Ostrov vine de la faptul că acest teritoriu era încadrat de ape.
Numele Alunişului vine de la pădurea de aluni ce se întindea odinioară în partea de sud a
comunei pe o lungime de aproximativ 10 km. Astăzi mici rămăşiţe din această pădure au rămas în
zona Valea Cireşului, Valea Frasenului, Valea Mare, Pădurea Oprită şi Vărsături.
Denumirea de Strâmbeni s-a păstrat până în 1931,când a fost schimbată în Aluniş, conform
Înaltului Decret Regal nr.2.536 din 14 iulie 1931.
Primul document care aminteşte ocina Strâmbeni, datează din anul 1612, iulie, 8, datat la
Târgşor, de Radu Voievod, fiul lui Mihnea Voievod, care întăreşte lui Mogoş Logofăt:
“…ocină la Strâmbeni,cumpărată de la Vlad ,Stanciu şi Stanomir pentru 1300 de aspri precum şi
un ţigan cumpărat în timpul lui Mihnea Voievod, de la jupâniţa Maria din Prijureni şi o ţigancă
de la Ploieşti.
Martori :Tudor-mare ban,Vintilă-mare vornic,Nică-mare logofăt,Dedii-mare vistier, Cârsteamare spătar, Bratu-mare comis,Panait-mare stolnic,Lupu-mare paharnic,Fotea-mare postelnic,
ispravnic Dumitru, al treilea logofăt.
Scrie, Stanciu logofăt.”
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Comuna Aluniş face parte din judeţul Prahova de la 1 ianuarie 1845.
Până la Regulamentul Organic, Ţara Româneasca era împărţită în 18 judeţe, printre care şi
Prahova, în care va intra şi Strâmbenii. În 1865 judeţul Prahova se împarte în 7 circumscripţii. În
1883 a suferit o nouă împărţire, iar în 1892 era împarţit în 10 plăşi.
Între 1850-1856, instituţia de administraţie a judeţului Prahova a purtat numele de Cârmuire,
iar în perioada 1857-1864 de Administraţia Districtului Prahova.
Prin legea comunală din 1864, organul administrativ al judeţului capătă denumirea de
prefectură.
Legea comunală din 1864 a stabilit ca unităţi administrative subordonate prefecturii Prahova,
subprefecturile Plaiurilor Prahova, Teleajen, Slănic (situate în zona de deal şi munte) şi
subprefecturile Plăişilor Câmp, Podgoria, Târgşor, Filipeşti, Cricov (situate la câmpie).
În 1904 judeţul Prahova e împarţit în 20 de plăşi, printre care şi plasa Vărbilău, cu reşedinţa în
comuna urbană Slănic, în care intră şi comuna Strâmbeni. Legea administrativă din 1904 grupa
comunele în cercuri. Strâmbenii cuprindea comunele Strâmbeni , Ştefeşti şi Bertea şi satele Bertea
Ştefeşti, Scurteşti, Strâmbeni şi Aluniş.
Deoarece plasa Vărbilău nu a funcţionat majoritatea comunelor printre care şi Strâmbenii
aparţinea preturii Teleajen.
Plasa Vărbilău a fost reînfiinţată în 1908 şi a funcţionat astfel până în 1930 când a fost
desfiinţată şi apoi reînfiinţată în 1934, plasa care cuprindea şi comuna noastră, numită acum Aluniş.
Din 1942 plasa Vărbilău a primit denumirea oraşului de reşedinţă, Slănic.
Crearea sfaturilor populare în 1950 a însemnat desfiinţarea plăşii Slănic, Alunişul fiind cuprins
în raionul Teleajen, regiunea Ploieşti, cu reşedinţa la Vălenii de Munte.
După împarţirea administrativ-teritorială din 1968, comuna Aluniş face parte din judeţul
Prahova.
Primii locuitori ai comunei s-au stabilit pe plaiul Strâmbeni, apoi după reformele agrare din
1864 şi 1921, pe valea Alunişului ,cătunul Strâmba şi valea Cărpinoasa.
Aceştia provin din moşnenii Strâmbeniului megieşesc şi clacaşii care au lucrat pe moşia
boierilor Bărcăneşti.
Mai târziu au venit ungurenii dinspre nord, oltenii dinspre vest şi locuitori din judeţul
Dâmboviţa.
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Pe teritoriul comunei noastre nu s-au desfaşurat fapte memorabile totuşi locuitorii au participat
alături de întregul popor la lupta pentru dreptate socială şi naţională, pentru independenţa ţării.
Locuitorii comunei au participat la Războiul de Independenţă din 1877-1878, la Primul şi la
al-doilea Război Mondial.

CAPITOLUL I
DOCUMENTAREA
Introducere
Documentarea preliminară îşi propune să structureze şi să pună în valoare informaţia referitoare
la comuna Aluniş pentru a uşura astfel analiza şi identificarea cu mai mare precizie a direcţiilor de
acţiune cuprinse în orientarea strategică pentru dezvoltarea comunei în perioada 2017-2021.
Datele acestui capitol vor fi analizate folosind metoda SWOT şi se vor

identifica astfel

principalele caracteristici ale comunei ca puncte tari, puncte slabe, oportunităţi şi ameninţări.
Concluziile analizei SWOT vor conduce la stabilirea obiectivelor strategice şi a obiectivelor
derivate-specifice şi operaţionale, şi de aici la stabilirea măsurilor şi a planurilor de acţiune pentru
implementarea strategiei.
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FIŞA SINTETICĂ DE PREZENTARE A COMUNEI ALUNIŞ
Judeţ
Coordonate geografice
Altitudine
Regiune
Vecini

Sate componente

Distanţa faţă de principalele oraşe

Acces transport
Acces telecomunicaţii

Teritoriu-suprafaţă totală
Reţea totală de drumuri
Reţea de energie electrică
Total locuinţe
Populaţie-număr
Raportul pe sexe
Densitatea populaţiei

PRAHOVA
45011’30”-45015’13” latitudine nordică
25049’30”-25054’-longitudine estică
Minim 380 m- maxim 740 m
Regiunea de Dezvoltare Sud
N- Comuna Bertea
S- Comuna Cosminele (sat Cosminele de
Sus)
V-Comuna Brebu (sat Pietriceaua)
E-Comuna Ştefeşti şi Comuna Vărbilău
(sat Livadea)
Sat Aluniş- centrul administrativ al
comunei
Sat Ostrov- sat aparţinător
14 Km- Slănic-Prahova
26 km- Municipiul Câmpina
45 km – Municipiul Ploieşti
105 km- Municipiul Bucureşti
DJ 214-Telega-Brebu-Aluniş
DJ 101T-Doftana-Bertea-Aluniş-Vărbilău
Reţea Telekom
Reţele
de
telefonie
mobilă:
Telekom,Vodafon,Orange ( acoperire
70% din suprafaţa comunei).
2.679 ha
96 km
30 km
1.744
3.388
100 femei/99 bărbaţi
126 locuitori/kmp
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AŞEZAREA GEOGRAFICĂ. VECINII
Aşezată în partea central-nordică a judeţului Prahova din provincia istorică a Munteniei,
comuna Aluniş se încadrează între coordonatele geografice de 45 011’30”-45015’13” latitudine
nordică şi 25049’30”-25054’ longitudine estică.
Aceste coordonate localizează teritoriul comunei în partea nordică a Subcarpaţilor interni ai
Teleajenului şi în apropierea (aproximativ 2 km) de munţii Grohotiş, apropiere ce are drept urmare
existenţa unui relief frământat cu dealuri înalte şi pante repezi, cu diferenţe accentuate de nivel.
În nordul comunei se află comuna Bertea, în vest se învecinează cu comuna Brebu (sat
Pietriceaua), în sud se găseşte teritoriul comunei Cosminele (satul Cosmina de Sus), iar la est este
despărţită de pârâul Vărbilău de comuna Ştefeşti şi comuna Vărbilău (sat Livadea).
Faţă de oraşul Ploieşti, reşedinţa judeţului Prahova, se află la o distanţă de cca 45 km, iar faţă
de oraşul Slănic la o distanţă de 16 km.
Extremitatea vestica locuită a comunei se află la cca 4,5 km de centrul comunei.

CUM SE AJUNGE LA NOI?
Din municipiul Ploieşti pe drumul judeţean 101 I până în localitatea Vărbilău şi de aici urmând
DJ 101T şi DJ 214 se ajunge în vatra satului.
Din municipiul Câmpina, prin comuna Telega, urmând DJ 214 prin comuna Brebu până în vatra
satului Aluniş.
Ca timp distanţa până în municipiul Ploieşti este de 50-60 minute, iar distanţa până în
municipiul Câmpina este de 35-40 minute.

CĂI DE TRANSPORT-DRUMURI ŞI PODURI
Legăturile comunei Aluniş în teritoriu, se realizează rutier, prin intermediul drumurilor judeţene
DJ 101T –Valea Doftanei-Bertea-Aluniş-Vărbilău şi DJ 214 Telega –Brebu-Aluniş ( se intersectează
cu DJ 101T la aproximativ 100 m de ieşirea din comuna Aluniş).
DJ 101 T străbate satul Ostrov aproximativ de la nord la sud iar DJ 214 străbate satul Aluniş de
la nord-vest la sud-est urmărind cu mici excepţii albia pârâului Aluniş.
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Lungimea celor două drumuri judeţene pe teritoriul comunei Aluniş este de 10,50 Km,
astfel :
- 7,56 Km DJ 214;
- 2,94 km DJ 101 T.
Reţeaua de drumuri la nivelul comunei Aluniş este completată de următoarele categorii de
drumuri:
-

drumuri laterale (străzi comunale) -24,45 Km;

-

drumuri de exploatare forestieră -4,55 Km;

-

drumuri agricole -56,07 Km.

În ceea ce priveşte starea acestor drumuri se evidenţiează lucrările de modenizare a DJ 214
tronsonul Aluniş-Pietriceaua, finalizat în anul 2007, dar şi lucrările de reabilitare executate atât la
DJ 214 ( tronsonul de drum necuprins în programul de modernizare) cât şi la DJ 101T.
În anul 2008 s-a început şi modernizarea drumurilor laterale (străzi comunale) fiind astfel
modernizate ampriza drumurilor locale neclasificate pe o lungime de 14,319 Km.
Pe ansamblul comunei starea tehnică a drumurilor se prezintă astfel: drumuri modernizate în
proporţie de 80% cu asfalt sau betom, fără trotuare, existând însă posibilitatea unor amenajări de
profil datorită amprizei suficient de mari, insuficienţa podurilor rutiere care să traveseze cursurile
de apă care brăzdează teritoriul comunei Aluniş.
Un prim pas pentru rezolvarea problemei podurilor rutiere a fost construirea podului din beton
armat peste pârâul Aluniş care va lega DJ 214 de Centrul Civic al comunei, investiţie care sa
finalizat în anul 2009.

DATE FIZICO-GEOGRAFICE
1.RELIEF
Teritoriul comunei Aluniş este situat în zona Subcarpaţii Prahovei, zonă caracterizată prin
relief destul de fragmentat, iar perimetrul construit este pe terasa pârâurilor Aluniş, Bertea, Vărbilău,
cu o înclinare de la NV la SE.
Comuna, se înscrie prin aşezare în tipul specific de relief dominant al zonei.
Comuna Aluniş este încadrată de zone colinare la nord şi sud. În partea nordică a teritoriului
11

administrativ altitudinile culmilor deluroase ajung până la 740 m (spre Pietriceaua), Plaiul Berţi
( 693,30), Vârful Benii (623,30 m), Plaiul Strâmba (504,20 m). În partea sudică a teritoriului,
comuna este încadrată de culmile deluroase Vârful Cosmina (604,20 m), Vârful Aluniş (563,50 m).
Comuna Aluniş are o altitudine medie de cca 550 m, în zona locuită fiind de 400 m, maxima
este de 740 m în zona nord-vestică la limita administrativă cu comuna Brebu, minima fiind de
380 m la ieşirea din teritoriul administrativ al comunei (în sud-est). În profil longitudinal, acest
nivel are o cădere pe

direcţia nord-vest- sud-est, respectiv dinspre zona colinară spre Valea

Vărbilăului. Nivelele de terase însoţesc aproape întreg cursul pârâurilor pe teritoriul comunei,
având o desfăşurare mai mare pe partea văilor Vărbilău şi Bertea şi prezintă maluri înalte.
Densitatea fragmentării reliefului pe teritoriul comunei este relativ mare, interfluviile fiind
afectate de un mare număr de cursuri de apă intermitentă.
Adâncimea fragmentării reliefului are în general, valori inverse cu cele ale densităţii
fragmentării, reţeaua hidrografică intermitentă realizând o săpare a malurilor mai puţin accentuată,
ea descreşte odată cu altitudinea.

2.HIDROLOGIE
Analiza elementelor hidrografice în stransă dependenţă cu ceilalţi factori fizico-geografici
prezintă o deosebită importanţă din punct de vedere practic, prin măsurile ce pot fi luate pentru
amenajarea şi valorificarea potenţialului hidrografic .
Apele de suprafaţă sunt alcătuite din:
-cursuri permanente de apă;
-cursuri temporare de apă (torenţi);
-izvoare (sulfuroase).
Cursurile de apă sunt pârâurile din zonă, dintre care doar câteva au un debit permanent iar
majoritatea sunt cursuri temporare ce depind de volumul precipitaţiilor în perioada respectivă. Apele
provenind din munţi au săpat văi largi şi adânci, cu terase şi lunci întinse, formând adevărate
culoare. Se constată o scurgere cu valori foarte ridicate în lunile aprilie, mai şi iunie, consecinţă a
topirilor masive a zăpezilor şi a ploilor bogate în perioada respectivă. Volumul scurgerii este scăzut
în lunile august –octombrie, ca urmare a perioadei secetoase din timpul verii. Transportul maxim de
12

aluviuni în suspensie are loc şi el concomitent cu creşterea apelor din lunile aprilie-iunie.
Teritoriul comunei Aluniş se situează din punct de vedere hidrografic în bazinul Hidrografic
Ialomiţa. Principalul curs de apă, ce drenează perimetrul, este pârâul Vărbilău, cel mai mare afluent
al Teleajenului. Vărbilăul îşi are izvoarele în Munţii Radila Mare (Grohotiş), la altitudinea de 1440
m. Acesta străbate teritoriul comunei, constituind limita estică naturală a acesteia, de la nord la
sud.
Comuna este aşezată de-a lungul acestei văi şi a afluenţilor acestuia respectiv pârâul Bertea şi
pârâul Aluniş. Pârâul Bertea confluează cu pârâul Aluniş în zona sud-estică a teritoriului comunei,
la cca 300 m în amonte de confluenţa cu pârâul Vărbilău.
Cea mai mare suprafaţă din teritoriul comunei este drenată de pârâul Alunis şi afluenţii acestuia.
Afluenţii pârâului Aluniş sunt:
-

-

afluenţii de dreapta ( de la vest la est):


Valea Cireşului;



Valea Frasenului.

afluenţii de stânga ( de la vest la est):


Valea Dumbrăghea;



Cărpinoasa;



Cismăreşti;



Strâmba.

Apele subterane.
Hidrogeologic perimetrul locuit, se situează la distanţă mică faţă de pârâuri, iar alternanţa
straturilor cu permeabilităţi diferite formează un sistem etajat de pânze freatice de ape subterane în
adâncime.
Pe terasa inferioară a pârâurilor nivelul hidrostatic se situează la nivelul apei din râu şi prezintă
adâncimi variabile cuprinse între 1,5 şi 4 m.
Pe terasa superioară, nivelul hidrostatic se situează la adâncimi mai mari de 15-20 m şi se
corelează cu nivelul apei din zona terasei inferioare din amonte.
După condiţiile hidrogeologice de înmagazinare se împart în : ape freatice şi de adâncime.
Apele freatice se găsesc la adâncimi mici fiind cantonate în depozitele de versant, la baza
pietrişurilor şi nisipurilor de terase. Au o circulaţie rapidă şi se află sub directa influenţă a condiţiilor
13

climatice (în deosebi de regimul precipitaţiilor) ceea ce le atribuie debite variate în timp.
Apele de adâncime se află la adâncimi diferite şi au un conţinut chimic puternic influenţat de
complexitatea alcătuirii geologice. Alternanţa de strate de gresii, marne, argile, tufuri, pietrişuri şi
nisipuri, fac ca ele să aibă conţinut variat de săruri de unde duritatea ridicată şi reducerea posibilităţii
de folosire pentru consum, necesitând tratarea acestora.

3.CLIMA
Comuna Aluniş prin aşezarea sa în zona subcarpaţilor fiind caracterizată printr-un climat al
dealurilor şi podişurilor de la exteriorul Carpaţilor, un climat temperat continental.
a) Temperatura.
Influenţa zonelor locuite asupra temperaturii aerului este sesizabil mai ales în sezonul rece,
când diferenţa dintre zonele locuite şi împrejurimi pot atinge valori de 8-10 0C. Vara, ca urmare a
creşterii intensităţii radiaţiei solare( peste 15 cal/cmp/luna) şi a predominării timpului senin,
temperatura aerului înregistrează valori ridicate.
Între anii 1970-1992, temperatura medie anuala a fost de 9,6 0C.
Din cotele înregistrate se observă că temperaturile sunt în continuă creştere, ceea ce va duce în
curând la schimbări ce vor modifica desfăşurarea fenomenelor meteorologice, care la rândul lor vor
avea influenţe majore asupra structurilor fizico-geografice ale zonei.
În această zonă fenomenul de îngheţ apare între 21 octombrie -1 noiembrie, iar frecvenţa medie
a zilelor de îngheţ este de 101,20 zile pe an.
Umiditatea aerului este în ianuarie de 88 % iar în iulie mai mică de 64%.
Umiditatea reprezintă un element care intensifică poluarea. Particulele solide din aer constituie
nuclee în jurul cărora vaporii de apă se condensează, ceea ce duce la apariţia ceţii şi la ridicarea
gradului de poluare în straturile joase ale atmosferei.
b) Vântul
În Subcarpaţii de curbură, local direcţiile se modifică, aerul urmând culoarele de vale şi
depresiunile şi ca urmare înregistrările au evidenţiat direcţii dominante din NV, NE, N, iar la
exterior şi din SV.
Dacă septembrie, noimbrie şi decembrie sunt considerate ca luni în care calmul are o pondere
însemnată (30- 45%) în schimb lunile de primăvara, când are loc schimbarea sensului circulaţiei
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atmosferice din estică în vestică, numărul de zile cu calm sunt reduse.
Numărul zilelor fără vânt dintr-un an este diferit, astfel în sectoarele adăpostite poate ajunge la
1/3, iar în culoarele de vale şi locurile direct expuse curenţilor de aer la 15-20%.
Regimul eolian indică o frecvenţă mai mare a vânturilor din sectorul nord-est (14,9%) şi est
(13,3%). Vitezele medii anuale, variază între 2,3 şi 3,1 m/s la scara Beufort. Calmul înregistrează
valoarea procentuală de 25,8 %.
c) Precipitaţiile
Tendinţa generală este de creştere a cantităţilor anuale începând din anul 2002. În anul 2005 s-a
înregistrat o cantitate record de 58 l/m.p/h.
Cantităţile de precipitaţii au fost neuniform repartizate pe durata anului calendaristic: lunile
caracterizate prin ploi abundente, dar de scurtă durată au fost aprilie, mai, august. Vara sunt cele mai
multe ploi torenţiale.
Cantitatea medie anuală pe 10 ani a fost de 687 mm/m.p.
Topoclimatul regiuni se caracterizează prin cea mai lungă durată de strălucire a soarelui: 2.100
ore/an, din care 1.500 ore în semestrul cald şi cea mai mare cantitate de radiaţie globala 115
kcal/cmp din care 100 kcal/cmp numai în semestrul cald al anului.
Precipitaţiile solide din timpul iernii cad în mod neuniform la diferite altitudini, asigurând un
strat de zăpadă în grosimi variate care durează în funcţie de temperaturile înregistrate în zonă.
Sintetizând cele prezentate mai sus, climatul zonei în care se află comuna Aluniş se prezintă
astfel:









Adâncimea de îngheţ este de 0,8-0,9 m;
Temperatura medie anuală: 9,6 0C;
Temperatura maximă absolută: +39,4 0C;
Temperatura minimă absolută: -30,0 0C;
Precipitaţii medii anuale (media pe ultimii 10 ani) – 687 mm/m.p.;
Zile de ninsoare pe an: 30-70 zile;
Viteza medie a vântului : 2,3-3,1 m/s.;
Nebulozitatea: 5,5-6 zecimi anual;

4. SOLUL
Solurile întâlnite pe teritoriul comunei Aluniş fac parte din următoarele clase de soluri:
-

clasa argiluvisoluri ( soluri brune argiloiluviale, soluri brune luvice şi soluri brune acide,
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luvisoluri albice);
-

clasa cambisoluri ( soluri brune acide);

-

clasa soluri hidromorfe ( soluri negre clinohidromorfe);

-

soluri neevoluate (soluri aluviale de lunca, regosol).

5.FLORA ŞI FAUNA
a) Flora (vegetaţia)
Cea mai mare parte a comunei este

acoperită cu vegetaţie forestieră (17,63%) şi pajişti

secundare instalate pe locul fostelor păduri (55,11%).
Pădurile ce constituiau elementul vegetal principal în trecut, formând masive mari, astăzi se
găsesc mai mult în petice izolate raspândite pe crestele dealurilor şi despărţite de păşuni şi livezi.
Zonal, pe altitudine, regiunea este inclusă în etajul pădurilor de foioase cu : etajul pădurilor de
fag, etajul pădurilor de stejar (între aceste doua etaje se distinge un subetaj de amestec-stejar cu fag).
Speciile lemnoase întâlnite aici sunt, stejarul, frasinul, etc.
În partea de sud domină pădurea de gorun, căruia i se asociază de obicei carpenul, la care se
adaugă jugastrul, ulmul, teiul, mojdreanul, stejarul. O mare parte dintre arborii de gorun sunt
parazitaţi de vâsc. Subarboretul este alcătuit din sânger, corn, lemn câinesc, măceş, păducel şi
porumbar.
Pădurea de fag ocupă partea superioară a dealurilor, în timp ce în celelalte zone, ea se găseşte
numai pe “dosuri” şi pe tăpşanele de pornituri din partea inferioară a povârnişurilor. Fagului i se
asociază mesteacăn, cireş, plop tremurător, paltin şi salcie .
Pe alocuri se constată şi o întrepătrundere între fag şi gorun, cu o tendinţă de înaintare a fagului.
În această zonă predomină livezile de pruni, meri, peri, nuci precum şi păşunile şi fâneţele.
În păduri şi pe păşuni cresc plante medicinale: socul, măceşul, cătina, cornul, gherghinul,
sunătoarea, muşăţelul, teiul, izma şi ţintaurul.
Pe teritoriul comunei Aluniş, pe o suprafaţă de 88 ha există rezervaţia naturală Ghioaca- Valea
Cireşului, care cuprinde o pădure seculară în care predomină fagul, stejarul, teiul, carpenul şi alte
specii de foioase. Alături mai există şi rezervaţia naturală hidrologică Valea Cărpinoasa, un veritabil
ecosistem cu valoare biogeografică deosebită, cu trei izvoare, folosite în special în tratarea bolilor
digestive, izvoare sulfuroase.
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b) Fauna
Covorul vegetal, mai ales pădurea au constituit domeniul de viaţă a numeroase vieţuitoare,
asigurându-le hrană şi adăpost. Modificarea de către om a naturii a produs modificări în lumea
animalelor, fapt ce s-a soldat cu restrângera ariilor unor specii, reducerea numărului de exemplare,
ba chiar dispariţia unora sau retragerea către zona muntoasă a altora. Pădurea este domeniul de
viaţă a numeroase specii de animale. Caracteristică este fauna de mamifere reprezentată prin diferite
specii de şoareci, veveriţa, iepurele, lupul, ursul, cerbi şi căprioare, mistreţ, vulpe, dihorul şi
nevăstuica. O largă răspândire o au şopârlele şi şerpii neveninoşi. Numeroase specii de păsări
populează pădurile: ciocănitoarea, corbul, mierla, bufniţa, cucul, vrabia, rândunica, codobatura, etc.
Printre ierburi şi tufişuri vieţuiesc numeroase insecte.
În apele pârâurilor Aluniş, Bertea, Vărbilău şi în afluenţii acestora se remarcă prezenţa
cleanului, mrenei, lipanului, scobarului, maioaga, porcusorului, etc.
Multe specii faunistice au valoare cinegetica şi dintre acestea amintim: iepurele, lupul,
mistreţul, căprioara, cerbul, ursul. Măsurile de ocrotire a naturii au făcut ca în ultimul timp să
crească numărul exemplarelor.

CARACTERISTICI GENERALE ALE ECONOMIEI LOCALE
Teritoriul comunei
Comuna Aluniş are o suprafaţă de 2.679 ha, din care 1.759 ha , reperezentând 66%, este teren
agricol.
Construcţii
În ultimii 6 ani media anuală de creştere la construcţia de locuinţe noi a fost în jurul procentului
de 2%./an. Au fost construite în perioada 2007-2016, 40 locuinte noi, realizate în regie proprie de
populaţie.
Suprafaţa medie locuită la nivelul comunei Aluniş este de 34 m.p.
Comuna Aluniş se poziţionează în jurul Bucureştiului aflându-se în arealul de influenţă imediată
a metropolei.
Potenţialul economic al comunei Aluniş este concentrat asupra activităţilor economice
reprezentative pentru comună, acestea fiind conturate prin comerţ şi servicii.
Zona deluroasă în care este amplasată comuna, condiţiile de climă şi sol nu au permis o
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dezvoltare economică înfloritoare.
Pe teritoriul comunei Aluniş nu sunt prezente activităţi industriale .
Agricultura
În trecut agricultura constituia o ramură economică care îngloba cea mai mare parte a populaţiei
şi se practica în condiţii înapoiate.
Agricultura, atât cultura plantelor, pomicultura cât şi creşterea animalelor este practicată pentru
nevoile proprii ale fiecărei gospodării, pe teritoriul comunei Aluniş neexistând ferme agricole.
Precumpănitoare este cultura cartofului şi a porumbului, la care se adaugă legumele şi plantele
de nutreţ.
Cultivarea legumelor se face în gospodării pentru consumul propriu.
Zona geografică din care face parte comuna Aluniş permite creşterea pomilor fructiferi
cultivându-se pruni, meri, peri, nuci, cu o producţie medie bună. Majoritatea livezilor sunt de prun şi
se află în proprietate privată individuală, valorificare recoltei se face prin vânzarea “la poartă” sau
prin prelucrare la cele două cazane din localitate sau în instalaţiile de distilărie de mică capacitate
din gospodărie.
Creşterea animalelor, ocupaţie străveche a locuitorilor, este o ramură de bază a economiei
comunei. Pe raza comunei Aluniş sunt 3 microferme de creştere a ovinelor şi caprinelor, aparţinând
unor persoane fizice autorizate.
Tradiţională este şi creştere albinelor. Numărul familiilor de albine este de 1.343, de această
activitate ocupându-se 28 de apicultori. O parte din aceştia au făcut din albinărit o activitate
economică din care îşi asigură veniturile necesare, pentru ceilalţi este o preocupare a timpului liber,
un “hobby”.
În concluzie locuitorii comunei Aluniş cresc animale pentru consumul propriu.
Silvicultura
Deşi fondul forestier al comunei a fost mult diminuat, în prezent reprezentând doar 17,63% din
teritoriul comunei, pădurea deţine un important potenţial economic pentru viitor prin produsele
derivate: fructe de pădure, plante medicinale, ciuperci, alune.
Turism
Comuna Aluniş reprezintă destinaţia perfectă pentru agroturism şi turism pentru recuperare şi
odihnă.
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Absenţa surselor de poluare, vegetaţia bogată precum şi apropierea de staţiunea
balneoclimaterică şi salina Slănic sunt doar câteva argumente care recomandă zona pentru activităţi
turistice.
În comuna Aluniş îşi desfăşoră activitatea două pensiuni agroturistice, una cu circuit închis
“Pensiunea Sf. Nicolae”, aflată în proprietatea S.C. Oniro S.R.L. Ploieşti, pensiune catalogată la 3
margarete şi pensiunea cu circuit deschis “Dor de Aluniş” aflată în proprietatea P.F. Dumitru Gh.
Doru Constantin, pensiune catalogată deasemenea la 3 margarete.
Capacitatea de cazare este de 32 de locuri în ambele pensiuni.
Apropierea de salina Slănic şi de băile sărate din staţiunea

balneară Slănic a condus la

dezvoltarea acestor unităţi de turism. La aceasta se adaugă absenţa surselor de poluare din zonă,
liniştea şi frumuseţea peisajelor .
Modernizarea integrală a DJ 214 va conduce la dezvoltarea serviciilor de turism şi punerea în
valoare a regiunilor naturale şi hidrogeologice aflate pe teritoriul comunei şi înfiinţarea în aceste
zone de trasee turistice.
Comerţ
Serviciile comerciale sunt reprezentate de micile magazine de sat (asociaţii familiale, persoane
fizice autorizate sau societăţi cu răspundere limitată) destinate să îndeplinească necesităţile proprii
ale comunei. În prezent acestea sunt în număr de 17 unităţi.
Transporturi
Transportul în comun în zonă se desfăşoară pe traseul drumurilor judeţene şi se realizează prin
maxi-taxi.
Circulaţia pe raza comunei nu are o intensitate mare, deoarece nu este traversată de drumuri
naţionale. Circulaţia locală este constituită în cea mai mare parte din circulaţia de acces la locuinţe
şi la dotările economice şi socio- administrative.
Traficul este eterogen (tractoare, căruţe, biciclişti, automobilişti şi pietoni) generează accidente
rutiere în special pe timp de noapte.
Parcul auto la nivelul comunei Aluniş este de 394 autovehicole (conform datelor înregistrate la
compartimentul financiar-contabilitate din cadrul Primăriei Aluniş).
Pe raza comunei Aluniş îşi desfăşoară activitatea 2 operatori de transport : S.C. PEEDES
TRANS S.R.L.Ploieşti şi S.C. VEROT TRANS S.R.L. Bertea.
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Rute acoperite:
1.S.C PEEDES TRANS S.R.L.- Aluniş (sat Aluniş)-Vărbilău-Plopeni-Ploieşti şi retur.
2.S.C.VEROT TRANS S.R.L.- Bertea-Aluniş (sat Ostrov) )-Vărbilău-Plopeni-Ploieşti şi retur.
Necesităţi de transport: rută de transport pornind din localitate către municipiul Câmpina,
asigurând astfel acces mai rapid către localităţile aflate pe Valea Prahovei.
Poştă şi Telecomunicaţii
În comună există un oficiu poştal destinat să satisfacă cererile populaţiei din Aluniş.
Reţeaua de telefonie fixă existentă în Aluniş, numără în prezent cca 500 de posturi telefonice
conectate la sistemul naţional de telefonie fixă printr-o centrală telefonică automată, având
capacitatea de 600 de linii.
Reţeaua de telefonie fixă este administrată de TELEKOM S.A., numărul abonaţilor este astăzi
de 447.
Telefonia mobilă are acoperire pe 70% din teritoriul comunei Aluniş. Cei mai prezenţi operatori
de telefenie mobilă sunt: TELEKOM, VODAFON şi ORANGE , aceştia având şi cea mai bună
acoperire.
Tehnologia Informaţiei şi Comunicări (TIC)
Sectorul TIC în comuna Aluniş , ca peste tot în România , se află în extindere.
Utilizarea TIC în domeniul educaţiei:
Tabelul nr.3
Folosirea serviciilor TIC în
sectorul educaţional
Şcoli care utilizează computerul
Şcoli cu acces la internet
Şcoli cu site-uri
Şcoli care utilizează LAN

Nr.
unităţi
2
2
2

Procentaj
100
70
70

Primăria a reuşit, după anul 2000, să îmbunătăţească substanţial situaţia utilizării TIC în
instituţie. Au fost făcute mai multe investiţii, astfel că, în prezent fiecare angajat are acces
permanent la un computer personal şi la internet de mare viteză.
După analiza software-ului rezultă că sunt folosite programe integrate pentru sarcini specifice:
taxe şi impozite, salarii, finanţe şi contabilitate, singurul program cu utilizare generală este cel
pentru consultarea legislaţiei. Nu există nici un program interactiv de uz comun, nici proceduri sau
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norme pentru activitatea de reţea. Această situaţie indică o lipsă de comunicare electronică între
personalul primăriei.
Primăria are pagină WEB. Structura pagini WEB este bună însă conţinutul necesită
îmbunătăţiri.
Nu există personal de specialitate TIC, serviciile de întreţinere fiind asigurate de către o firmă
specializată precum şi de furnizorii de software.
Abilităţile personalului Primăriei în utilizarea TIC sunt destul de reduse şi sunt multe cazurile
când sunt necesare intervenţii din cauza proastei utilizări sau pentru scoaterea de viruşi,
instalarea/reinstalarea de programe şi alte activităţi similare. Intervenţia firmei de specialitate nu se
poate realiza în timp real şi astfel apar timpi morţi în care respectivele calculatoare nu pot fi
utilizate.
O asemenea situaţie conduce la concluzia că este nevoie de personal de specialitate pentru
activitatea informatică, pregătit pentru administrarea bazelor de date, a reţelelor TIC, a sistemelor
de operare şi administrarea serverelor
Operatorul de Internet în comuna Aluniş este TELEKOM S.A., numărul abonaţilor situându-se
la 5% din totalul abonaţilor ROMTELECOM din localitate.
Primăria Aluniş şi cele două şcoli gimnaziale sunt racordate la reţeaua de Internet. Primăria
Aluniş are

pagină WEB- www.primariaalunis.ro şi două adrese de poştă electronică-

primariaalunis@gmail.com .

ECHIPAREA TEHNICO-EDILITARĂ
1. Energie electrică
Comuna Aluniş este alimentată energetic din sistemul naţional SEN prin liniile energetice de
medie tensiune LEA 20kv.
Consumatorii de energie electrică din comuna Aluniş sunt alimentaţi prin intermediul a 7
posturi de transformare aeriene PTA 20/0,4 kv, racordate la liniile electice de medie tensiune.
Posturile de transformare au putere nominală cuprinse între 100 ş 250 kv.
Distribuţia energiei electice la consumatorii din comună se face prinr-o reţea de joasă tensiune
LEA 0,4 kv, montată aerian

pe stâlpi de beton. Traseul reţelei de joasă tensiune urmăreşte

configuraţia stradală a satelor componente.
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Pe stâlpi reţelei de joasă tensiune este montată şi reţeaua de iluminat stradal.
Iluminatul stradal a fost modernizat în anul 2006, trecându-se de la utilizarea lămpilor de
250 w la lămpi moderne, cu consum redus, cu o putere de 36 w, 50 w şi 70 w. Prin lucrările de
modernizare a crescut şi numărul de lămpile din reţeaua de iluminat public de la 250 buc. în anul
2005 la 360 buc. la sfârşitul anului 2008.

Chiar dacă numărul de lămpi a crescut cu

50%

cheltuielile cu iluminatul public au a scăzut la jumătate.
2.Apă şi canalizare
În prezent comuna Aluniş, cu satele componente Aluniş şi Ostrov, nu dispune de sistem
centralizat de alimentare cu apă.
Locuitorii comunei Aluniş se alimentează cu apă din puţuri de tip rural, publice sau private, cu
găleata. Prin aceste puţuri se captează apa subterană din stratul freatic, situat la adâncimea de 4-6 m
în zonele joase ale comunei şi la adâncimea de 12- 20 m în zonele înalte.
Pentru alimentarea cu apă în sistem centralizat s-a eleborat şi implementat proiectul “Sistem
microzonal de alimentare cu apă potabilă Brebu-Aluniş-Vărbilău-Slănic”.
În octombrie 2016 au fost demarate lucrările la obiectivul de investiţii “Înfiinţare distribuţie
alimentare cu apă în comuna Aluniş-etapa I- sat Ostrovu”, lucrare preconizată a se finaliza în anul
2018 şi va asigura alimentare cu apă în sistem centralizat a satului Ostrovu.
Tor în anul 2016 au fost începute demersurile pentru proiectarea obiectivului de investiţii
“Înfiinţare distribuţie alimentare cu apă în comuna Aluniş-Etapa II-sat Aluniş” prin care se doreşte
alimentarea cu apă în sistem centralizat a 21 de străzi din satul Aluniş.
Canalizarea

menajeră în comuna Aluniş se face în sistem individual, fiecare gospodărie

utilizând latrine, puţuri absorbante sau fose vidanjabile.
Canalizarea pluvială se realizează la suprafaţa terenului, prin şanţuri şi rigole deschise,
amenajate de-a lungul drumurilor cu pantă naturală şi curgere liberă a apelor meteorice.
Deversarea apelor meteorice se face în reţeaua hidrografică a comunei, pârâul Vărbilău, pârâul
Bertea şi pârâul Aluniş cu afluenţii săi.
Comuna Aluniş este partener în cadrul A.D.I. Apă-Canal-Prahova, prin care se preconizează
realizarea reţelei centralizate de canalizare a localităţii.
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3.Energie termică
În comuna Aluniş încălzirea cladirilor în sezonul rece se realizează în prezent cu sobe, şi mai
rar cu minicentrale, funcţinând cu combustibili solizi.
Ocazional pentru încălzire este utilizată şi energia electrică.
4.Gaze naturale
În prezent, în comuna Aluniş, nu există sistem centralizat de alimentarea cu gaze naturale.
Pentru prepararea hranei sunt utilizate gaze petroliere lichefiate (butan) îmbuteliate în
recipiente mobile, butelii de aragaz.

DOMENIUL SOCIAL
ELEMENTE DEMOGRAFICE ŞI SOCIALE
Populaţia comunei Aluniş a evoluat de la 1.520 locuitori în anul 1872 la 3.388 locuitori la
finele anului 2016
La 1 ianuarie 2017, populaţia comunei Aluniş era de 3.388 locuitori, în scădere faţă de anul
2002 (3.749 locuitori) şi 2011 ( 3.668).
Densitatea populaţiei
În 2002 densitatea populaţiei era de 140 locuitori/kmp , ocupând locul 38 în judeţ, în prezent
acest indicator fiind în scădere, 126 locuitori/kmp.
Mişcarea migratorie
Fenomen ce constă în deplasarea unor mulţimi de persoane dintr-o arie teritorială în alta, urmată
de schimbarea domiciliului şi/sau de încadrarea într-o formă de activitate în zona de sosire. Migraţia
dinspre rural spre urban determină întinerirea populaţiei din urban, şi reciproc îmbătrânirea celei din
rural, fapt prezent şi în comuna Aluniş. Migraţia este în primul rând determinată de atracţia spre
centrele urbane puternice din punct de vedere economic. Oportunităţile de pe piaţa muncii, cele de
instruire, culturale sunt factori de atracţie pentru cei ce părăsesc mediul rural. Lipsa oportunităţilor
este în fapt motorul migraţiei.
Migraţia internaţională determină fluxuri importante de persoane care părăsesc comuna pentru
a pleca în căutarea unui loc de muncă în alte ţări. Migraţia forţei de muncă a afectat o parte
importantă din populaţia din comuna Aluniş, aproximativ 25%.
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Totuşi spre diferenţa de restul mediului rural din judeţul Prahova, comuna Aluniş are un număr
mare de solicitari pentru construirea de locuinţe din partea celor ce locuiesc la oraş, cu predilecţie a
bucureştenilor. Astfel, migraţia din afară, înspre Aluniş, este un fenomen prezent şi bine conturat,
datorită caracterului pitoresc şi a aerului extrem de curat al zonei.
SĂNĂTATE
În ceea ce priveşte infrastructura de sănătate Alunişul are un Centru Medical, finalizat din
fonduri publice în anul 2016, în care îşi desfăşoară activitatea un cabinet medical pentru medicina de
familie, un cabinet medical de stomatologie şi un cabinet medical de oftalmologie .
Personal angajat:
-

2 medici : -1 medic de familie;
-1 medic stomatolog

-

1 asistent medical;

-

1 îngrijitor;

Unitatea spitalicească cea mai apropiată este spitalul orăşenesc Vălenii de Munte aflat la
distanţă de 28 km.
În comuna Aluniş funcţionează puntele de lucru a două farmacii.
EDUCAŢIE
Astăzi sistemul educaţional din comuna Aluniş numără 2 grădiniţe şi 2 şcoli gimnaziale.
Anul construcţiei unitatilor şcolare din comuna Aluniş se prezintă astfel:
-

Şcoala Gimnazială Aluniş Ostrovu -1968

-

Grădiniţa cu program normal Aluniş Ostrovu – 1976

-

Şcoala Gimnazială “Gheorghe Costescu” Aluniş-1978
Şcoala cu cls I-IV nr.2 Aluniş şi Grădiniţa cu program normal nr.2 Aluniş au fost închise în anul

2012.
Toate aceste unităţi şcolare au fost modernizate ( ele aflându-se în diverse stadii de
modernizare) în ultimii ani.
ASISTENŢĂ SOCIALĂ
Activitatea de asistenţă socială este desfăşurată în comuna Aluniş de către Primăria comunei
Aluniş. Prin această activitate sunt asigurate prestaţiile sociale prevăzute de acte normative în
vigoare.
Numărul beneficiarilor de prestaţii sociale în anul 2016 se prezintă astfel:
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Tabelul
Nr.
Denumire prestaţie socială
Crt.
0
1
1.
Ajutor social
2.
Drepturile asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav
3.
Indemnizaţia lunară dată, dacă persoana cu handicap grav sau
reprezentantul ei optează pentru aceasta
4.
Ajutor pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni,
combustibili petrolieri

Număr
beneficiari
2
81
22
17
208

TINERET ŞI SPORT
Activitatea în domeniului tineretului şi sportului se bazează în comuna Aluniş pe următoarea
infrastructură sportivă:
-

terenul de sport din satul Ostrov, care a fost reabilitat în anul 2008, dar care are nevoie de
mari investiţii pentru a realiza o adevărată bază sportivă;

-

terenul polivalent pentru minifotbal, handbal şi tenis, un teren cu suprafaţă artificială şi
instalaţie de iluminat nocturn.

În comuna Aluniş îşi desfăşoară activitatea asociaţia sportivă “Progresul Aluniş” având ca
activitate fotbalul, echipa de fotbal aflându-se astăzi în liga judeţeană de fotbal.
CULTURĂ
1.Insituţii culturale
Activitatea culturală în comuna Aluniş s-a desfăşurat într-un cadru organizat odată cu
construirea actualului Cămin Cultural în anul 1972.
Căminul Cultural Aluniş organizează în fiecare an activităţi specifice, cum ar fi: spectacole
aniversare, tabăra de pictură, serbările şcolare de sfârşit de an, cercuri de teatru şi dans popular şi
modern, cercul de mandoline, expoziţii de artă populară locală.
Din punct de vedere al dotărilor fizice Căminul Cultural Aluniş dispune de o sală de spectacol
cu o capacitate de 250 de persoane şi o sală de repetiţie.
Clădirea Căminului Cultural Aluniş a fost modernizată şi reabilitată în ultimii ani, acestea însă
neacoperind în totalitate necesităţile.
În clădirea Căminului Cultural funcţionează şi Biblioteca comunală Aluniş, bibliotecă publică
care deţine în prezent 9.766 de volume, iar pragul îi este trecut de aproximativ 300 de persoane.
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Ea vine în întâmpinarea cititorilor cu diverse activităţi culturle, medalioane aniversare, momente
poetice.
Biblioteca comunală Aluniş deţine carte şcolară şi pentru copii în procent de 25% din total fond
de carte şi vine să completeze astfel activitatea bibliotecilor şcolare.
2.Arta populară
Arta populară locală este reprezentată de monumentele de arhitectură locală, cele 10 clădiri
catalogate drept monumente arhitectonice, deoarece păstrează trăsăturile specifice zonei rurale a
Subcarpaţilor de curbură .
Acestea sunt:
-casa “Dumitru Popa”;
-casa “Ion Vişan”;
-casa “Maria Bătănoiu”;
-casa “Mihai Trandafir”;
-casa “Mihai Petrache”;
-casa “Ioana D. Crăciun”;
-casa “Constantin Savu”;
- prăvălia “Anghel Nicolae”.
3.Evenimente social-culturale
Evenimentul cultural cel mai important al comunei Aluniş este, începând cu anul 2000, serbarea
populară “Ziua Recoltei”, menifestare organizată de autorităţile locale în cea de-a treia zi de
duminică din luna octombrie.
Serbare populară constă în organizarea unui spectacol muzical la care participă alături de
interpreţi de muzică uşoară şi populară consacraţi şi ansambluri folclorice locale. Totodată se
organizează un târg unde se comercializează produse specifice, de toamnă.
Această serbare populară începând din anul 2012 va fi organizată în data de 8 iulie, sub
denumirea de “Ziua comunei”, dorindu-se astfel aducerea în actualitate a specificului local .
4.Monumente
În comuna Aluniş sunt doua monumente:
-

Monumentul Eroilor, reconstruit pe un nou amplasament în centrul comunei, închinat eroilor

localnici căzuţi în cele două războaie mondiale. Acest monument a fost ridicat iniţial în anul 1929,
în zona Vale. Odată cu lucrările de modernizare a DJ 214, a fost nevoie strămutarea lui, lucru care
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s-a făcut în anul 2003 prin grija Primăriei şi Consiliului Local Aluniş, fiind totodată şi renovat .
-

Monumentul “Soldatului necunoscut”, monument ridicat de scluptorul popular

Chiva

Constantin, în amintirea fiului său căzut pe front.
COMUNITATEA ROMILOR
Comunitatea romilor din comuna Aluniş este foarte mică, conform datelor oferite

de

recensământul populaţiei din 2011 numărul persoanelor declarate cu naţionalitate romă a fost de 80.
ORDINE

PUBLICĂ

Liniştea publică în comuna Aluniş este asigurată de serviciul guvernamental descentralizat
Poliţia Naţională . Postul local de poliţie este încadrat cu trei agenţi de poliţie.
Serviciul de protecţie civilă şi cel pentru situaţii de urgenţă sunt organizate pe bază de
voluntariat.

MEDIU
Pe teritoriul comunei Aluniş nu există surse majore de poluare şi degradare a mediului, poluarea
producându-se la nivel scăzut în special prin deversările ce se fac în cursurile de apă a produselor
biologice din gospodări.
ZONELE DE RISC NATURAL
a) Risc de instabilitate
Conform evaluării zonelor cu potenţial de instabilitate există zone de risc pentru alunecări de
teren, şi anume:
-pe versantul pârâului Strâmba;
-pe versantul pârâului Aluniş.
Tipurile de alunecări din localitate sunt alunecări superficiale şi marea majoritate au la origine
natura rocilor friabile şi eroziunea torenţială.
Riscul declanşării acestui tip de procese este amplificat şi de asocierea hazardului producerii
seismelor de amplitudini mari, dar mai ales a unor precipitaţii cu caracter torenţial şi activităţii
antropice.
b) Risc de inundabilitate
Geneza viiturilor este legată de regimul precipitaţiilor. Marea majoritate s-au produs ca urmare
a ploilor torenţiale cu intensitate mare (viituri pluviale).
Inundaţiile cu efecte majore au avut loc în vara anului 2005 când s-au înregistrat ploi torenţiale
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(58 l/m.p./h) care au avut ca efect distrugerea totala s-au parţială de drumuri locale şi judeţene
(DJ 214), punţi pietonale, poduri.
Au afectat locuinţele şi gospodăriile populaţiei (60 de gospodării izolate şi cca 100 inundate)
precum şi terenuri agricole.
Pentru combaterea inundaţiilor în bazinul

hidrografic Aluniş s-au efectuat lucrări de

regularizare a albiei minore a pârâului Aluniş în lungime de 1.000 m.l. precum şi lucrări de apărare
de mal din gabioane, în lungime de 127 m.l. Lucrările au urmărit recalibrarea albiei pârâului Aluniş
în scopul măririi capacităţii de transport la ape mari, precum şi de consolidare a malurilor supuse la
eroziuni. S-au executat aceste lucrări de consolidare de mal şi recalibrare dar nu s-au acoperit toate
zonele în care acest fenomen persistă.
Transportul de material solid este în cantitate mare şi în cazul viiturilor există pericolul
colmatării albiilor.
Sunt în curs de finalizare lucrările de construcţie a unui pod nou peste pârâul Aluniş în centrul
comunei precum şi a lucrărilor de apărare de mal aval şi amonte de acest pod. Aceste lucrări au fost
dimensionate să reziste unor viituri de amploare la precipitaţii maxime.
GOSPODĂRIREA DEŞEURILOR
Deşeurile menajere de pe raza localităţii Aluniş sunt gestionate prin serviciul public local
înfiinţat de Consiliul Local Aluniş şi concesionat în anul 2016, în cadrul parteneriatului A.D.I.
Managementul Deşeurilor Prahova, către S.C. ROSAL GRUP S.A. Cantitatea de deşeuri colectată
lunar este de aproximativ 110 m.c.

RELAŢII REGIONALE ŞI INTERNAŢIONALE
Comuna Aluniş este membru din anul 2005 al Asociaţiei Comunelor din România.
În anul 2006 comuna Aluniş a încheiat un accord de înfrăţire cu comuna Jaztrebia din Republica
Polonă şi în anul 2017 un accord de înfrăţire cu comuna Sipoteni din Republica Moldova.
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OPORTUNITĂŢI PENTRU ÎNTREPRINZĂTORI
Comuna Aluniş poate pune la dispoziţia potenţialilor investitori următoarele:
Tabelul
Nr.

Denumire obiectiv

crt.
0

Proprietar

Intravilan/

obiectiv

obiectiv

Extravilan

2

3

4

1

Atelier
1.

Mărime

Şcoală-sat

Ostrov

Dotare Infrastructură
apă

Elect.

Gaz

Canal

Tel.

Consiliul
200 m.p.

Local

Acces

Da
Intravilan

Nu

Da

Nu

Nu

Aluniş

Nu

din
DJ
101T

ADMINISTRAŢIA LOCALĂ
Conducerea comunei Aluniş este asigurată de primarul comunei şi Consiliul Local format din
13 consilieri.
Primăria comunei Aluniş este structurată în următoarele compartimente şi oficii:
-

compartimentul administraţie publică, care cuprinde următoarele activităţi:


administraţie publică;



stare civilă;



registrul agricol;



administrarea resurselor umane şi protecţia muncii;



protecţia civilă, situaţii de urgenţă şi pompieri;



asistenţă socială;

-

compartimentul achiziţii publice, urmărire contracte şi investiţii.

-

biroul financiar- contabilitate, care cuprinde următoarele activităţi:


evidenţă, urmărire şi încasare venituri;



evidenţă, urmărire şi plată cheltuieli;



controlul financiar preventiv;



inspecţia fiscală ;



executori bugetari;



gestiune materiale, obiecte de inventar şi mijloace fixe.
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-

compartimentul de urbanism;

-

personal administrativ şi de servicii.

Organigrama Primăriei Aluniş cuprinde 21 posturi, din care 2 posturi de conducere, 9 posturi
funcţii publice de execuţie şi 10 posturi de personal contractual. Din totalitatea posturilor existente
sunt ocupate în prezent 16 posturi.
Consiliul Local Aluniş are în subordine şi gestionează următoarele activităţi: activitatea de
cultură, activitate desfăşurată de angajaţii care îşi desfăşoară activitatea la Caminul Cultural şi
Biblioteca comunală, activitatea de ordine şi pază desfăşurată de angajaţi Poliţiei Comunitare,
activitatea de gestionare a pieţelor şi oboarelor-Piaţa comunală Aluniş, activitatea de gestionare a
deşeurilor-Servicul public de gestionare a deşeurilor.
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CENTRALIZATOR SITUAŢIE EXISTENTĂ
1.Aşezare: 45011’30”-45015’13” latitudine nordică, 25049’30”-25054’-longitudine estică, vecini:
N- Comuna Bertea, S- Comuna Cosminele (sat Cosminele de Sus),V-Comuna Brebu
(sat Pietriceaua); E-Comuna Ştefeşti şi Comuna Vărbilău (sat Livadea).
2.Localităţi aparţinătoare:
2.1.Sat Aluniş
2.2 Sat Ostrov
3.Cum ajungem la localitatea dvs.?
3.1.drum public
3.2. cale 3.3 aeroport
3.4.cale navigabilă
ferată
3.1.a. drum European- NU
-la 14
NU
NU
3.1.b. drum naţional –NU
Km în
3.1.c.drum judeţean-DA, DJ 101T şi DJ 214
comuna
Vărbilău
Care este situaţia drumurilor de pe raza localităţii dumneavoastră?
3.1.d. drum comunal-NU
3.1.e. reţea stradală
3.1.1.e- 2,025 Km asfaltate
3.1.2.e-83,045 km balastate
4.Oraşe apropiate
14 Km- Slănic-Prahova
26 km- Municipiul Câmpina
45 km – Municipiul Ploieşti
105 km- Municipiul Bucureşti
5.Date fizico-geografice
5.1.Relief:
Teritoriul comunei Aluniş este situată în zona Subcarpaţii Prahovei, zonă caracterizată prin relief destul de
fragmentat, iar perimetrul construit este pe terasa pârâurilor Aluniş, Bertea, Vărbilău, cu o înclinare de la NV la SE.
5.2.Resurse naturale –Nu
5.3.Reţeaua hidrografică
Teritoriul comunei Aluniş se situează din punct de vedere hidrografic în bazinul Hidrografic Ialomiţa.
Principalul curs de apă, ce drenează perimetrul, este pârâul Vărbilău. Acesta străbate teritoriul comunei, constituind
limita estică naturală a cesteia, de la nord la sud. Comuna este aşezată de-a lungul acestei văi şi a afluenţilor acestuia
respectiv pârâul Bertea şi pârâul Aluniş. Pârâul Bertea confluează cu pârâul Aluniş în zona sud-estică a teritoriului
comunei,la cca 300 m în amonte de confluenţa cu pârâul Vărbilău.
5.4. Solurile
Solurile întâlnite pe teritoriul comunei Aluniş fac parte din următoarele clase de soluri:
- clasa argiluvisoluri ( soluri brune argiloiluviale, soluri brune luvice şi soluri brune acide, luvisoluri
albice);
- clasa cambisoluri ( soluri brune acide);
- clasa soluri hidromorfe ( soluri negre clinohidromorfe);
soluri neevoluate (soluri aluviale de lunca, regosol).
5.5. Flora şi fauna
Cea mai mare parte a comunei este acoperită cu vegetaţie forestieră (17,63%) şi pajişti secundare instalate pe
locul fostelor păduri (55,11%). În această zonă predomină livezile de pruni, meri, peri, nuci precum şi păşunile şi
fâneţele. În păduri şi pe păşuni cresc plante medicinale: socul, măceşul, cătina, cornul, gherghinul, sunătoarea,
muşăţelul, teiul, izma şi ţintaurul. Caracteristică este fauna de mamifere reprezentată prin diferite specii de şoareci,
veveriţa, iepurele, lupul, ursul, cerbi şi căprioare, mistreţ, vulpe, dihorul şi nevăstuica.O largă răspândire o au
şopârlele şi şerpii neveninoşi. Numeroase specii de păsări populează pădurile: ciocănitoarea, corbul, mierla, bufniţa,
cucul, vrabia, rândunica, codobatura, etc. Printre ierburi şi tufişuri vieţuiesc numeroase insecte. În apele pârâurilor
Aluniş, Bertea, Vărbilău şi în afluenţii acestora se remarcă prezenţa cleanului, mrenei, lipanului, scobarului, maioaga
,porcusorului, etc.
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5.6.Rezervaţii naturale şi zone protejate
Denumire

Suprafaţă

1. Rezervaţia naturală Ghioaca- Valea Cireşului, care

88 ha

cuprinde o pădure seculară în care predomină fagul,
stejarul, teiul, carpenul şi alte specii de foioase
2. Rezervaţia naturală hidrologică Valea Cărpinoasa, un

2 ha

veritabil ecosistem cu valoare biogeografică deosebită,
cu trei izvoare, folosite în special în tratarea bolilor
digestive, izvoare sulfuroase.
5.7. Zone expuse riscurilor naturale
a) Risc de instabilitate
Conform evaluării zonelor cu potenţial de instabilitate exista zone de risc pentru alunecări de teren, şi anume:
-pe versantul pârâului Strâmba;
-pe versantul pârâului Aluniş.
b) Risc de inundabilitate
Geneza viiturilor este legată de regimul precipitaţiilor. Marea majoritate s-au produs ca urmare a ploilor
torenţiale cu intensitate mare (viituri pluviale).
5.8. Spaţii verzi, terenuri sportive şi de joacă
Activitatea în domeniului tineretului şi sportului se bazează în comuna Aluniş pe următoarea infrastructură
sportivă:
- terenul de sport din satul Ostrov, care a fost reabilitat în anul 2008, dar care are nevoie de mari investiţii
pentru a realiza o adevărată bază sportivă;
-terenul polivalent pentru minifotbal, handbal şi tenis, un teren cu suprafaţă artificială şi instalaţie de iluminat
nocturn.
6.Caracteristici generale ale comunei
6.1.Industria-NU
6.2. Agricultură, legumicultură,pomicultură, viticultură
Suprafaţă teren arabil:
144,27 ha din 2.678
ha suprafaţa comunei
Zone legumicole:NU

Asociaţii agricole: NU

Culturi:
Puncte
de
-cartof;
culturilor: NU
-porumb;
-sfeclă furajeră;
-fasole.
Zone pomicole: NU
Zone viticole: NU

prelucrare

a

6.3. Zootehnia
Microferme:
-3 microferme

Puncte de
colectare/mulgere/
prelucrare a lapteluiNU

Puncte
de
prelucrar
e a pieliiNU

Puncte de
prelucrare a
lânei-NU

Abator-NU
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6.4. Sector terţiar
6.4.a. Turism
Tip de
turism/obiective
turistice
Comuna Aluniş
reprezintă destinaţia
perfectă pentru
agroturism şi turism
pentru recuperare şi
odihnă.
6.4.b. Comerţ

Nr.prestatori servicii de cazare/ nr.
stele-margarete
-2 prestatori de servicii turistice;
-unităţile sunt cotate la 3 margarete
fiecare.

Nr.magazine desfacere cu amănuntul: 17

Nr. locuri
cazare: 32
locuri

de
de

Agenţii de turism: NU

Nr. depozite en-gross-NU

6.4.c.Transporturi
Operator:
-S.C. Peedes Trans.
S.R.L. Ploieşti
- S.C. Verot Trans
S.R.L.. Bertea

Capacitate de transport:
-nr. autovehicole în exploatare: 4
-Nr. locuri: 18 locuri/mijloc de
transport

Necesar:1
autovehicol pe
ruta AlunişBrebu-Câmpina

Rute:
Aluniş-Vărbilău-PlopeniPloieşti

6.4.d. Telecomunicaţii
Operator:
ROMTELECOM S.A.

Servicii oferite:
-telefonie;
-internet;
-televiziune

Nr. abonaţi: 447

Nr. abonaţi: 100

Instituţiile publice:
-reţea internet: DA
-site de prezentare:DA

6.4.e. reţea Internet
Operator:
TELEKOM S.A.
UPC
6.4.f. Infrastructură tehnico-edilitară
Reţea de alimentare cu apă
-surse de apă existente: fântâni.
-cismele stradale:nu
-forări de adâncime: nu
-conducte de apă potabilă: nu

Reţea de canalizare - nu

Reţa de alimentare cu gaze naturale-nu

Staţie de epurare-nu

Energie termică-nu

Energie electrică
- distribuitor:Electria Nord Muntenia
- nr. consumatori:1.376

7.Domeniul social
7.1.Date demografice
populaţie stabilă: 3.388

minorităţi:
rromi(ţigani)-80

migraţie:25
% din total
populaţie

natalitate:
11,03/1000

mortalitate:
0,9/1000

Sructura pe vârste
0-14 ani:631
15-59 ani:2.093
peste 60ani:950
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7.2.Sănătate
Nr.
medici
familie:1

de

Nr.cabinete:2

Nr.farmacii
Laboratoare-nu
particulare/de stat-nu
7.3.Educaţie
Unităţi de învăţământ:
-grădiniţe: 2
-învăţmânt primar/gimnazial:2/2
7.4. Forţa de muncă şi şomaj
Populaţia activă:809

7.5. Activitate sportivă
Echipe sportive: 1-fotbal

Nr. dispensare:1

Depozite farmaceuticenu

Nr.
Nr.
Nr. paturi
poli spitale- nu
clini nu
cinu
Nr.personal mediu sanitar-2

Personal didactic:
-preşcolar-4
-primar-9
-gimnazial-18

Populatia şcolară:280

Rata de dependenţă
economică
( raportul dintre
populaţia inactivă
şi populaţia
activă):755

Populaţiei activă pe diferite domenii de
activitate:
-agricultură şi silvicultură: 61
-industrie:370
-construcţii:106
-transporturi, depozitare,comunicaţii:65
-comerţ, reparaţii autovehicule:66
-administraţie publică:59
-învăţământ:31
-sănătate şi asistenţă socială-14
-alte ramuri-37

Săli de sport –nu
Terenuri de sport-2

Evenimente-nu

7.6. Cultură şi artă
7.6.a. Instituţii culturale
Bibliotecă-1
Cămin cultural-1
Cinematograf-nu
7.6.b.Arta populară, conservarea şi manifestările acesteia
Şcoală populară de artă-nu
Meşteri populariEvenimente: “Ziua Comunei”-în 8 iulie
nu
7.7.Comunitatea rromilor
Total populaţie
Grad de
Grad de
Grad de luare în
Legalitatea
Legea 416:
rromă:
şcolarizare:
ocupare:1,2 %
evidenţă:100
construcţiilor:
24
80 persoane
31,7%
68%
persoane
7.8. Ordine publică
Asigurarea liniştii publice:
Poliţia Română-3 agenţi de poliţie

Protecţie civilă,stingerea incendiilor- voluntariat

8.Starea mediului
8.1. calitatea aerului
Surse de poluare-nu
8.2. calitatea apelor
Surse de apă uzată-activitatea menajeră

Calitatea aerului-foarte bună
Calitatea apelor de suprafaţămedie

Nivelul de poluare a apelor
subterane-minim
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8.3. calitatea solului
Sursa de poluare:agricultura,activitatea menajeră

Zona afectată:
-pe versantul pârâului
Strâmba;
-pe versantul pârâului Aluniş.
-albia pârâului Aluniş
8.4. calitatea habitatelor şi starea ariilor protejate: bună
8.5.gospodărirea deşeurilor

Serviciul de salubritate:da
A fot înfiinţat în anul 2005 şi dat în gestiune delegată în anul
2016 către S.C. ROSAL GRUP S.A.
9.Relaţii regionale şi internaţionale

Suprafaţă afectată/degradată:
70 ha

Cantitatea medie de deşeuri produse:
110 m.c./lună

9.1. acorduri de înfrăţire-da
9.2. schimburi culturale, educaţionale, turistice, etc.-nu
10.Oportunităţi pentru întreprinzători, investitori şi angajatori
10.1. Posibilităţi de investiţie în cadrul aşezării
Mărime
imobil
obiectiv
denumire
proprietar

Amplasament
Intra/extravilan

200 m.p.

intravilan

Atelier Şcoală-sat Ostrov

C.L.Aluniş

Dotare infrastructură
a
p
ă

e
l
e
c
t.

a
p
ă

g
a
z

c
a
n
a
li
z
.

t
e
l.

acces

n
u

d
a

n
u

n
u

n
u

n
u

da

.
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CAPITOLUL II
ANALIZA S.W.O.T. PENTRU COMUNA ALUNIŞ
ASPECTE GENERALE: POZIŢIE, ROL TERITORIAL, ACCESIBILITATE
PUNCTE TARI
-amplasarea comunei Aluniş într-o zonă
cu potenţial turistic;
-drumul judeţean 214 –adevărată punte de
legătură între Valea Slănicului şi Valea
Prahovei;
-absenţa surselor de poluare.
OPORTUNITĂŢI
-dezvoltarea infrastructurii turistice;
-dezvoltarea de afaceri legate de
infrastructura de transport.

PUNCTE SLABE
-slaba mediatizare a potenţialului
turistic al zonei;absenţa unei viziuni
pentru prezentarea potenţialului
turistic a întregii zone-Valea
Slănicului;
-nefinalizarea modernizării drumului
judeţean 214 în zona comunei Brebu;
AMENINŢĂRI
- dezvoltare haotică;
- deteriorarea mediului ambiant.

RESURSE UMANE ŞI SOCIALE
PUNCTE TARI
Resurse umane şi sociale
- forţă de muncă calificată în
domeniile tradiţionale ale
eonomiei, la costuri rezonabile;

PUNCTE SLABE
-absenţa locurilor de muncă localemigraţia ridicată (totală şi/sau
sezonieră) către centrele urbane;
-numărul mare al populaţiei
dependente (rata de dependenţă
ridicată-755/1.000);
-numărul mare al persoanelor fără loc
de muncă.
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Sănătate
-servicii medicale generale asigurate.
Educaţie
-existenţa unei infrastructuri pentru
învăţământul primar şi gimnazial care
acoperă necesităţile;
-personal calificat în învăţământ;
-sprijin acordat de Primărie sectorului
educaţional, chiar dacă bugetul local nu
permite acoperirea nevoile sectorului în
întregime.

Cultură şi alte activităţi socio-culturale
-existenţa unei infrastructuri minime
pentru desfăşurarea activităţilor culturale
şi pentru petrecerea timpului liber;
-implicarea autorităţilor locale în dotarea
spaţiilor pentru activităţi culturale;
-implicarea autorităţilor locale în
organizarea de evenimente culturalartistice.
Activitatea sportivă şi de tineret
-existenţa unei infrastructuri minime
pentru activităţi sportive în aer liber;
-sprijin puternic din partea autorităţilor
locale pentru activităţile sportive.

-oferta clasică rigidă a serviciilor
medicale.
-lipsa unităţilor de învăţământ
preşcolar care să permită şi un program
prelungit;
-lipsa implicării unor părinţi în
activitatea şcolară;
-lipsa implicării elevilor în propria
educaţie;
-învăţarea încă se bazează pe
acumularea de cunoştinţe şi nu pe un
proces interactiv;
-resurse financiare limitate, fără
posibilităţi de auto-finanţare.
-lipsa dotărilor pentru petrecerea
timpului liber (activităţi socioculturale);
-absenţa unui program coerent de
punere în valoare şi de promovare a
specificului local natural şi cultural;
-lipsa de personal calificat care să
iniţieze, promoveze şi să implementeze
proiecte în domeniul cultural.
-absenţa unei săli de sport care să fie
folosită atât pentru activităţile şcolare
cât şi pentru activităţile de gen”sportul
pentru toţi”;
-spirit de voluntariat subdezvoltat al
tinerilor din comună;
-lipsa implicări tinerilor în procesele
democratice şi în luarea deciziilor la
nivel local;
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Asistenţă socială şi comunitatea romilor
-implicarea autorităţilor locale în
activitatea de asistenţă socială;
-absenţa de cetăţeni de etnie romă
neînregistraţi în evidenţele de stare civilă;
-buna colaborare a autorităţlor locale cu
autorităţile judeţene cu atribuţii în
domeniul protecţiei sociale.

-absenţa programelor pentru
dezvoltarea de servicii integrate de
asistenţă socială;
-absenţa personalului cu pregătire
profesională de specialitate în
domeniul asistenţei sociale;
-absenţa infrastructurii pentru
desfăşurarea de activităţi de asistenţă
socială;
-gradul de şcolarizare scăzut al
populaţiei de etnie romă;
-gradul de ocupare scăzut al populaţiei
de etnie romă.

Tehnologia informaţiei şi comunicării
-existenţa infrastructuri informatice
satisfăcătoare în cadrul instituţiilor
publice din localitate;
-o bună structură informatică în sectorul
educaţional.

-lipsa programelor specifice de
administrare a resurselor;
-absenţa personalului calificat în
domeniul IT;
-slaba pregătire a personalului în ceea
ce priveşte IT;
-site-ul Primăriei este realizat sumar iar
vizibilitatea electronică a primăriei este
scăzută.

Administraţie publică
-existenţa unei puternice determinări şi
motivaţii din partea administraţiei publice
locale pentru dezvoltarea localităţii.

-slaba comunicare internă, fără norme
şi proceduri formale;
-lipsa unei intrefeţe în relaţia cu
publicul;
-lipsa planurilor de pregătire
profesională pentru personalul
Primăriei;
-lipsa de personal specializat pentru
accesarea de fonduri, administrarea
proiectelor şi implementarea acestora;
-absenţa spaţiului fizic necesar pentru
desfăşurarea activităţilor specifice.
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OPORTUNITĂŢI

AMENINŢĂRI

Resurse umane şi sociale
-înfiinţarea de locuri de muncă locale prin -creşterea ratei de dependenţă;
dezvoltarea de activităţi în domeniul
-creşterea ratei şomajului;
socio-cultural şi turistic.
-creşterea migraţiei şi implicit
pierderea de forţă de muncă calificată.
Sănătate
-înfiinţarea unui punct de desfacere a
produselor farmaceutice
Educaţie
-modernizarea infrastructurii de
învăţământ existente;
-dezvoltarea de programe de implicare a
întregii comunităţi în procesul
educaţional;
-dezvoltarea continuă a resurselor umane
din şcoli, bazată pe nevoi identificabile;
-accesul la fonduri structurale pentru
dezvoltarea infrastructurii educaţionale;
-înfiinţarea unei unităţi de învăţământ
preşcolar cu program prelungit.
Cultură şi alte activităţi socio-culturale
-U.E. finanţează proiecte pentru
dezvoltarea aşezămintelor culturale şi
pentru punerea în valoare a specificului
local natural şi cultural.
Activitatea sportivă şi de tineret
-implicarea sectorului privat în sprijinirea
activităţilor sportive;
-implicarea tinerilor în activităţi de
practică voluntară;
-extinderea şi modernizarea infrastructurii
sportive.

-instabilitatea legislativă cauzată de
schimbările politice;
-posibila migrare a personalului
sanitar.
-instabilitatea legislativă, cauzată de
schimbările politice;
-subfinanţarea în sectorul educaţional;
-posibila migrare a profesorilor
pregătiţi.

-datorită conjuncturii socio-politice şi
economice există pericolul pierderii
specificului local;
-lipsa de personal calificat.
-sporturile au un nivel scăzut de
prioritate pe agenda administraţiei
naţionale şi drept urmare , au un nivel
de finanţare scăzut.
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Asistenţă socială şi comunitatea romilor
-fondurile U.E. pentru activităţile de
asistenţă socială şi pentru integrarea
romilor în societate;
-existenţa de programe finanţate din
fonduri europene pentru pregătire
profesională în domeniul asistenţei
sociale.
Tehnologia informaţiei şi comunicării
- U.E. sprijină în mod deosebit
finanţarea de proiecte în domeniu
IT.
Administraţie publică
- fondurile U.E. disponibile pentru
modernizarea administraţiei publice
locale.

-lipsa fondurilor propri pentru
susţinerea activităţilor de asistenţă
socială;
-lipsa de informare în rândul populaţiei
de etnie romă şi reticenţa acesteia la
schimbare;
-prejudecăţile catăţenilor localităţii faţă
de concetăţenii lor de etnie romă.
-slaba penetrare a IT la nivel naţional.

-lipsa resurselor financiare pentru
pregătirea profesională a fincţionarilor
publici;
-instabilitatea legislativă, cauzată de
schimbările politice
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RESURSE NATURALE/ECONOMICE
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

-tradiţia în creşterea animalelor;
-potenţial în cultivarea pomilor fructiferi
(prun, măr, alun, nuc, etc.);
-potenţial natural şi climat adecvat pentru
producerea de produse ecologice;
-potenţial de dezvoltare a apiculturii;
-existenţa unei bune reţele de
comunicaţii;
-existenţa infrastructurii minime pentru
comercializarea produselor –piaţa
comunală .

-lipsa forţei de muncă specializată;
-dificultatea întreprinzătorilor locali în
obţinerea de fonduri datorită redusei
conformări la cerinţele băncilor;
-lipsa unei infrastructuri de bază necesară
dezvoltării de activităţi economice (apă,
gaze,căi de acces);
-capacitate slabă de marketing, ceea ce nu
permite exploatarea de noi pieţe;
-conştiinţa locală inexistentă privind
beneficiile organizării de asociaţii
agricole;
-grad ridicat de fărâmiţare a terenurilor;
-număr mic de locaţii (imobile/terenuri)
aflate în proprietatea administraţiei locale
care pot fi date pentru dezvoltarea de
activităţi economice;
-absenţa dotărilor corespunzătoare pentru
desfacerea de produse specific locale la
piaţa comunală.
AMENINŢĂRI

OPORTUNITĂŢI
-recentele reforme legislative în România
în ceea ce priveşte mediul de afaceri;
-disponibilitatea de fonduri U.E.;
-piaţă din ce în ce mai deschisă şi mai
mare pentru produse ecologice.

-competiţia regională pentru surse de
fonduri U.E.;
-schimbări rapide ale legislaţiei
economice;
-penetrarea TIC rămâne la un nivel
scăzut;
-posibila distrugere a recoltelor datorită
calamităţilor naturale;
-resurse financiare limitate pentru
programe de susţinere a activităţilor
economice.
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RESURSE CONSTRUITE ŞI DE ADMINISTRARE
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

-servicii de iluminat public bune, după
instalarea de lămpi economice;
-drumuri interne aflate în stare
acceptabilă (anual se execută lucrări de
întreţinere şi au fost începute lucrări de
modernizare-asfaltare);
-buna implicare a Primăriei în problemele
de infrastructură;
-P.U.G. şi R.L.U. al comuei actualizat;
-servicii de transport public către
principalul centru urban al judeţuluimunicipiul Ploieşti,satisfăcătoare;
-starea drumurilor judeţene care străbat
localitatea este bună;
-existenţa de staţii pentru transportul
public;
-serviciul public de colectare a deşeurilor.

-absenţa reţelelor de apă potabilă şi apă
uzată(canalizare);
-absenţa reţele de alimentare cu gaze;
-lipsa spaţiilor de parcare;
-zone din localitate în care accesul la
locuinţe este foarte greu;
-lipsa de surse naturale cu apă potabilă de
calitate;
-spaţii verzi amenajate insuficiente;
-terenuri de joacă insuficiente ;
-lipsa de facilităţi pentru colectarea
selectivă a deşeurilor;
-reticenţa cetăţenilor localităţi la modul
de organizare a serviciului public de
colectare a deşeurilor;
-existenţa de zone supuse riscului de
alunecare a terenului şi de zone cu risc
sporit de inundabilitate, zone care
afectează infrastructura existentă .

OPORTUNITĂŢI

AMENINŢĂRI

-fondurile U.E. pe diferite proiecte de
infrastructură;
-participarea la programe de dezvoltare
zonală prin înfiinţarea de asociaţii
comunitare;
-modernizarea serviciului public de
colectare a deşeurilor.

-lipsa de interes din partea comunelor
vecine pentru parteneriate în proiecte de
infrastructură;
-legislaţia complicată cu privire la
gospodărire ar putea întarzia dezvoltarea
sistemului local de gospodărire comunală;
-resurse financiare limitate pentru
dezvoltarea de programe în domeniul
infrastructurii şi gospodăriei comunale.
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CAPITOLUL III
CADRUL DE DEZVOLTARE STRATEGICĂ
VIZIUNEA
Conştienţi că modernizarea şi dezvoltarea spaţiului rural românesc este din ce în ce mai
presantă, iar integrarea în U.E. este atât o oportunitate cât şi o provocare, noi ne propunem ca
bazându-ne pe resursele proprii să fructificăm potenţialul şi oportunităţile actuale şi să transformăm
localitatea noastră într-o comună europeană.
Ne propunem ca în anul 2021 comuna Aluniş să beneficieze de infrastructură completă, zonele
de risc natural să fie cât mai limitate, serviciile sociale să crescă în calitate, iar mediul de afaceri să
se diversifice şi să fie în continuuă creştere.
Pentru realizarea acestor deziderate am considerat că primul pas este întocmirea şi punerea în
aplicare a unei strategii de dezvoltare a localităţii noastre.
Analizând situaţia actuală putem afirma că scopul acestui demers strategic este acela de a
conduce la creşterea calităţii vieţii pentru cetăţeni

şi crearea de noi locuri de muncă, prin

implementarea unor măsuri de reabilitare/modernizare/dezvoltare a infrastructurii, dezvoltarea
turismului, a societăţii civile şi a serviciilor sociale, a culturii şi a infrastructurii de sprijin a
afacerilor şi antreprenoriatului.
Misiunea noastră este de a mobiliza toate resursele umane, materiale şi financiare de la nivel
local, regional şi naţional pentru a implementa cu succes măsurile şi proiectele propuse în cadrul
acestei strategii, pentru atingerea obiectivelor noastre şi realizarea viziunii, astfel încât dorinţa de a
transforma comuna Aluniş într-o comună europeană să devină realitate.
Avem de parcurs un proces centrat pe colaborare, participare, consultare publică, planificare
judicioasă, capacitate organizatorică şi eforturi susţinute . Suntem cu toţii parte a acestui proces şi
avem cu toţii interesul de a face din Aluniş o comună europeană, modernă, prosperă şi incluzivă, iar
angajarea tuturor părţilor este crucială pentru reuşita acestei cauze.
Pentru atingerea acestor obiective şi pentru maximizarea rezultatelor avem nevoie să ne
întemeiem demersurile pe o serie de principii şi valori ce vor reprezenta instrumentele
orientării noastre strategice:
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-Şanse egale- dorim să asigurăm ca fiecare membru al comunităţii noastre are acces egal la
locuri de muncă, servicii medicale şi de altă natură furnizate de către comunitate, fără diferenţiere
legate de etnie, religie, sex, dizabilităţi, opinie politică, etc.
-Participare- suntem de părere că singura soluţie fezabilă să ne asigurăm că strategia generează
maximum de beneficii este să dezvoltăm parteneriate puternice cu toţi factori interesaţi care sunt în
măsură să contribuie la implementarea strategiei comunei noastre.
-Buna guvernare-promovăm cu tărie principiile Guvernării Europene. Aceste principii includ:
* transparenţă;
* participare;
* responsabilitate;
* eficacitate;
* coerenţă.
Ne vom asigura că aceste principii sunt strict urmate în toate deciziile, politicile şi acţiunile
noastre.
OBIECTIVE ŞI MĂSURI DE OPERAŢIONALIZARE
Dacă în prima parte a strategiei a prezentat starea actuală şi am identificat

problemele

comunităţi noastre, în această parte ne propunem să promovăm o serie de măsuri şi proiecte prin
care vrem să intervenim la nivelul unor domenii prioritare pentru a atinge scopul de a asigura o
dezvoltare durabilă a comunei Aluniş, de care să beneficieze, în final, toţi cetăţenii noştri.
În continuare vă propunem acţiuni şi intervenţii în următoarele domenii:
- infrastructură tehnico-edilitară şi transport;
- mediu şi riscuri naturale;
- economie şi mediu de afaceri;
- cultura;
- servicii sociale şi situaţii de urgenţă;
- sănătate;
- educaţie;
- tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor;
- societatea civilă, tineret şi sport;
- administraţie publică.
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1.Infrastructură tehnico-edilitară şi de transport
Obiectiv:
Transformarea Alunişului într-o localitate europeană beneficiară de infrastructură tehnicoedilitară şi de transport modernă care să acopere nevoile tuturor locuitorilor comunei şi care să
fie un adevărat motor al

creşteri economice locale şi al turismului, respectând mediul

înconjurător.
Pentru operaţionalizarea obiectivului de mai sus propunem următoarele măsuri:
Măsura 1.1.Înfiinţarea/ modernizarea/extinderea infrastructurii de utilităţi publice
Proiectul nr.1: Înfiinţarea reţelei de furnizare a apei potabile şi a reţelei de canalizare
Se are în vedere alimentarea cu apă potabilă a cetăţenilor şi a obiectivelor administrative şi
economice din surse de apă care să asigure debitul necesar pentru acoperirea nevoilor şi la o
calitatea superioară surselor de apă folosite în prezent.
Proiect nr.2: Înfiinţarea reţelei de distribuţie a gazelor naturale
Se are în vedere reducerea consumului de combusibil solid-lemn. 100% din nevoile pentru
încălzirea ale populaţiei şi ale instituţiilor este acoperită prin folosirea de material lemons, ceea ce
va conduce în viitor la raritatea acestei resurse şi la afectarea mediului înconjurător prin exploatarea
excesivă a păduri.
Reţeaua de gaze naturale poate constitui un adevărat motor pentru dezvoltarea economică a
comunei Aluniş.
Proiectul nr.3: Întreţinerea şi extinderea reţelei de iluminat public.
Prin acesta se urmăreşte asigurarea unui grad sporit de siguranţă a cetăţeanului pe timpul nopţii.
Măsura 1.2 `Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport
Proiectul nr.4: Asfaltare drumuri locale neclasificate
Dorim asfaltarea/betonarea tuturor drumurilor locale neclasificate aflate în inventarul
domeniului public al comunei Aluniş, care permit din punct de vedere tehnic astfel de intervenţii.
Proiectul nr.5: Balastarea, pietruirea şi refacerea sistemelor de colectare a apelor pluviale
pentru drumuri locale neclasificate
Pentru drumurile locale neclasificate care nu pot fi modernizate prin asfaltare ne propunem să
îmbunătăţim starea lor prin pietruire şi balastare ori de câte ori este nevoie şi prin refacerea
sistemului de şanţuri, treceri, rigole pentru colectarea apelor pluviale.
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Proiectul nr.6: Construire pod peste pârâul Aluniş în punctul “Vasile Marin”, format din
DJ 214 spre drumul de acces spre Centrul Civic al comunei Aluniş
Prin acest proiect urmărim asigurarea accesului dinspre DJ 214 spre drumul local neclasificat
care deserveşte Centrul Civic al comunei din ambele sensuri.
Proiectul nr.7:Construire pod peste pârâul Cărpinoasa
Prin acest proiect urmărim asigurarea accesului cetăţenilor care au domiciliul sau deţin
proprietăţi în zona Cărpinoasa.
Proiectul nr.8: Construire pod peste pârâul Aluniş în punctul “Valea Cireşului”
Prin acest proiect

urmărim asigurarea accesului dinspre DJ 214

spre drumul local

neclasificat Valea Cireşului.
Proiectul nr.9: Construire pod peste pârâul Aluniş în punctul “Valea Frasenului”.
Prin acest proiect

urmărim asigurarea accesului dinspre DJ 214

spre drumul local

neclasificat Valea Frasenului.
Proiectul nr.10: Reabilitare/modernizare/refacere poduri, punţi şi podeţe în comuna Aluniş
Dorim reabilitarea podurilor şi podeţelor care traversează pârâurile din comuna Aluniş pentru a
se asigura accesul locuitorilor comunei la servicii socio-economice şi proprietăţi.
2.Mediu şi reducerea riscurilor naturale
Obiectiv
Păstrarea mediului natural al comunei prin eliminarea posibilelor surse de poluare, prin
gestionarea eficientă a deşeurilor şi prin reducerea riscurilor naturale (cutremure, inundaţii, etc.)
care ar putea să afecteze bunurile publice dar şi viaţa şi bunurile cetăţenilor.
Pentru operaţionalizarea obiectivului de mai sus propunem următoarele măsuri:
Măsura 2.1. Îmbunătăţirea stării mediului înconjurător
Proiectul nr.1: Elaborarea unui plan de acţiune în domeniul mediului
Întrucât protecţia mediului este o politică orizontală a U.E. şi reprezintă o precondiţie pentru
dezvoltarea durabilă a comunei noastre, se va acorda o atenţie sporită acestui sector prin elaborarea
unui plan de acţiune pentru mediu, care să conţină modalităţi clare de implementare a legislaţiei de
mediu şi instrumente de aplicare a acestora, dar şi indicatori de monitorizare şi modalităţi de
constrângere, pe principiul poluatorul plăteşte.
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Proiectul nr.2: Elaborarea şi implementarea unui program de colectare selectivă a deşeurilor
Acest program va cuprinde atât organizarea de campanii de conştientizare a avantajelor şi
necesităţii colectării selective a deşeurilor cât şi cumpărarea şi folosirea de containere specializate,
colorate în corespondenţă cu tipul de deşeuri ce vor fi colectate.
Campaniile de informare, educare şi conştientizare pentru colectarea selectivă a deşeurilor se
vor adresa întregii comunităţi inclusiv agenţilor economici.
Proiectul nr.3: Amenajare şi dotare spaţiu pentru activităţi recreative în comuna Aluniş
Dorim să amanajăm un spaţiu verde în zona pârâului Bertea care să permită realizarea de
activităţi rereative .
Măsura 2.2. Reducerea riscurilor naturale
Proiectul nr.4: Reabilitarea şi consolidarea malurilor pârâului Aluniş
Pârâul Aluniş a produs inundaţii în trecut, porţiuni importante din versanţii săi sunt afectaţi de
alunecări de teren, de aceea trebuie să facem tot posibilul pentru ca în viitor astfel de fenomene să
fie evitate şi să nu mai fie afectate infrastructura comunei, viaţa cetăţenilor şi proprietăţile acestora.
3.Economie şi mediu de afaceri
Obiectiv
Administrarea eficientă a resurselor astfel încât un număr cât mai mare de cetăţeni să
beneficieze de ele, în satisfacerea nevoilor proprii.Aceasta presupune nu numai deszvoltarea
investiţiilor în economie dar şi realizarea de activităţi şi acţiuni care să asigure crearea de noi
locuri de muncă sau creşterea vizibilităţii mediului de afaceri.
Pentru operaţionalizarea obiectivului de mai sus propunem următoarele măsuri:
Măsura 3.1. Revigorarea sectorului agricol
Proiectul nr.1: Sprijinirea de iniţiative pentru dezvoltarea producţiei de fructe şi creşterea de
animale specifice zonei
Consilierea cetăţenilor interesaţi pentru înfiinţarea /dezvoltarea livezilor de pomi fructiferi în
ceea ce priveşte materialul săditor, tehnologia de cultivare şi îngrijire a acestora, precum şi pentru
valorificarea recoltei.
De asemenea o astfel de consiliere se va acorda şi pentru cetăţenii interesaţi în
înfiinţarea/dezvoltarea de microferme pentru creşterea ovinelor şi taurinelor.
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Prin acest proiect se va urmări şi promovarea prin mijloace moderne a acestor microferme şi a
produselor lor.
Proiectul nr.2: Sprijinirea iniţiativelor pentru dezvoltarea apiculturi
Având în vedere tradiţia şi potenţialul acestei activităţi este necesară o atenţie deosebită pentru
promovare produselor apicole locale, dar şi pentru stimularea dezvoltării acestei activităţi
Pentru succesul acestor două proiecte este necesară implicarea atât a personalului din cadrul
Primăriei dar şi a reprezentanţilor Direcţiei Agricole Prahova.
Măsura 3.2: Revigorarea tradiţiilor locale meşteşugăreşti şi dezvoltarea sectorului de prestări
servicii
Proiectul nr.3: Promovarea produselor artizanale locale
Aceasta se poate face prin participarea la diferite târguri şi manifestări de profil naţionale şi
internaţionale, şi prin realizarea de site-uri şi materiale promoţionale dedicate.
Proiectul nr.4: Acordarea de facilităţi locale de tip fiscal şi nefiscal pentru cei care doresc să
investească în sectorul prestărilor de servicii.
Măsura 3.3: Revigorarea sectorului silvic
Proiectul nr. 5: Promovarea produselor derivate din silvicultură
Produsele derivate din silvicultură ,cum sunt fructele de pădure, plantele medicinale, ciupercile,
alunele,etc., sunt foarte apreciate pe piaţa naţională dar mai ales pe cea intenaţională. Prin acest
proiect se urmăreşte încurajarea şi sprijinirea iniţiativelor în acest domeniu precum şi promovarea
produselor de acest tip .
Măsura 3.4: Dezvoltarea activităţii de turism
Proiectul nr.6 : Susţinerea construirii de noi spaţii de cazare şi servicii conexe
Turiştii trebuie să beneficieze de confort şi siguranţă care pot fi obţinute numai prin încurajarea
întreprinzătorilor din sectorul turismului să realizeze proiecte care să asigure îmbunătăţirea
serviciilor şi dezvoltarea reţelei locale de unităţi de cazare.
Proiectul nr.7: Înfiinţarea de trasee turistice
Înfiinţarea a cel puţin două trasee turistice care să pună în valoare cele două rezervaţii naturale :
-Ghioaca-Valea Cireşului;
-Valea Cărpinoasa .
Primul traseu propus este:vatra satului Aluniş-rezervaţia naturală Ghioaca-Valea Cireşuluimonumentul Crucea Domnitorului- sat Meliceşti.
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Cel de-al doilea traseu propus este: vatra satului Aluniş- Piatra Găurită-Izvorul sulfuros din
cadrul rezervaţiei naturale Valea Cărpinoasa-vatra satului Aluniş.
Cele două trasee vor fi amenajate pentru a fi parcurse în drumeţie şi se vor construi refugii şi
locuri de popas.
Proiectul nr.8: Promovarea turismului local
Publicitatea este sufletul comerţului cum bine spune un proverb, întreaga comunitate trebuie săşi canalizeze eforturile de a face cunoscut la nivel naţional comuna noastră şi oferta ei turistică.
Pentru a atrage turişti se impune o activitate bine organizată, bazată pe un plan de marketing care să
includă şi promovare media, un portal de internet, etc.
Pentru a fi capabili să dezvoltăm potenţialul turistic al localităţi noastre trebuie să stabilim un
puternic parteneriat între autorităţile locale, investitori şi cetăţeni.
Măsura 3.5: Îmbunătăţirea mediului de comunicare şi informare pentru întreprinzătorii locali
Proiectul nr.9 : Realizarea unor acţiuni de informare a întreprinzătorilor locali
Este necesară o mai susţinută implicare a autorităţilor locale în activitatea de informare a
întreprinzătorilor locali (existenţi şi potenţiali), sens în care Primăria trebuie să pregătească şi să
suplimenteze personalul implicat în astfel de activităţi.
4.Cultura
Obiectiv
Aducerea în actualitate şi punerea în valoare a tradiţiilor culturale locale, promovarea
talentelor locale şi totodată racordarea comunei la viaţa cultural-ştiinţifică naţională şi
internaţională.
Pentru operaţionalizarea obiectivului de mai sus propunem următoarele măsuri:
Măsura 4.1: Organizarea de evenimente cultural-artistice în comună
Proiectul nr.1: Organizarea anuală a sebării populare “Ziua Comunei”
Continuând

tradiţia serbărilor populare din ultimii ani-8 iulie, data în care a fost atesată

documentar comuna Aluniş.
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Proiectul nr.2: Organizarea de spectacole şi alte evenimente sociale în zile dedicate
ale anului
Prin acest proiect dorim organizarea anuală a unor spectacole şi alte evenimente sociale în zile
ale anului cum sunt:
-

1 ianuarie- Anul Nou şi Sf. Vasile- organizarea unui spectacol şi balul Anului Nou;

-

8 martie- ziua intenaţională a femeii-spectacol dedicat femeii şi mamei;

-

1 iunie-ziua internaţională a copilului- spectacol dedicat copiilor cu copii;

-

1 decembrie- Ziua Naţională a României

Măsura 4.2: Înfiinţarea unui centru de informare publică
Proiectul nr.3: Înfiinţarea unui punct de acces la presa scrisă şi legislaţia României
Măsura 4.3: Promovarea tradiţiilor şi talentelor locale
Proiectul nr.4: Elaborarea şi implementarea unui program de promovare a tradiţiilor locale
şi a tinerilor talentaţi din localitate
5.Servicii sociale şi situaţii de urgenţă
Obiectiv
Transformarea comunei Aluniş într-o comunitate în care cetăţenii trăiesc respectând
egalitatea de şanse şi valorile umane, în care siguranţa oamenilor şi a bunurilor este o prioritate
pentru fiecare.
Pentru operaţionalizarea obiectivului de mai sus propunem următoarele măsuri:
Măsura 5.1: Implementarea politicilor sociale prin noi instrumente care să sprijine trecerea
de la o politică socială cu centru de greutate pe prestaţii sociale la una care tinde
să îmbogăţească calitatea şi diversitatea serviciilor astfel încât persoanele
defavorizate să aibă un grad cât mai scăzut de dependenţă faţă de Stat
Proiectul nr.1: Elaborarea unui plan local de acţiune socială
Având în vedere volumul problemelor sociale, avem nevoie de un plan de acţiune detaliat, care
să prioritizeze intervenţiile sociale, pe grupuri ţintă specifice, care să prevadă nivelul şi sursele
bugetelor necesare şi să fixeze cu claritate termene şi obiective.
Proiectul nr.2: Înfiinţarea unui centru de îngrijire la domiciliu
Proiectul nr.3: Înfiinţarea unui centru pentru romi
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Centrul va trebui să ofere servicii de consiliere pentru populaţia romă. Aici am putea rezolva
problemele de consiliere şi planificare familială, de educaţie sanitară şi asistenţă socială, dar şi cele
legate de includerea pe piaţa de muncă.
Măsura 5.2: Dezvoltarea resurselor umane şi creşterea vizibilităţi nevoilor sociale
Proiectul nr.4: Îmbunătăţirea competenţei profesionale a personalului din asistenţă socială
Proiectul nr.5: Organizarea de campanii de educare şi conştientizare a populaţiei la
problema socială
Campaniile trebuie focalizate pe următoarele teme: protecţia drepturilor copilului, copii cu
nevoi speciale, responsabilitate socială, lupta împotriva discriminării, şanse egale, etc.
Se va realiza o campanie de conştientizare prin educaţie şcolară. Biserica trebuie, de asemenea,
implicată în acest proces, fiind binecunoscut faptul că această instituţie reprezintă un bun exemplu
pentru populaţia locală.
Măsura 5.3: Dezvoltarea serviciilor de urgenţă la nivel local
Proiectul nr.6: Organizarea unei campanii de conştientizare şi informare asupra situaţiilor de
urgenţă
Se doreşte informarea şi pregătirea populaţiei pentru a reacţiona corespunzător în cazul apariţiei
unor situaţii de urgenţă.
Măsura 5.4:-Dotarea pentru situaţii de urgenţă
Proiectul nr.7: Achiziţie buldoexcavator
Proiectul nr.8: Dotarea cu autoutilitară
Proiectul nr.9:Dotarea cu instalaţii şi utilaje petru deszăpezire şi pentru intervenţii în situaţii
de urgenţă.
6.Sănătate
Obiectiv
Asigurarea de servicii de sănătate cu echipament modern, în unităţi medicale care să ofere
cele mai bune facilităţi.
Pentru operaţionalizarea obiectivului de mai sus propunem următoarele măsuri:
Măsura 6.1: Dezvoltarea de programe de informare în domeniul sănătăţii
Proiectul nr. 1: Organizarea de campanii de educare şi conştientizare în domeniul sănătăţii
Populaţia localităţii noastre trebuie conştientizată să acorde mai multă atenţie sănătăţii.
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7.Educaţie
Obiectiv
Asigurarea pentru copii noştrii, a unui mediu educaţional performant, dotat cu
infrastructură şi echipament moderne şi asigurat de personal calificat, care să se desfăşoare în
siguranţă şi să asigure egalitatea de şanse.
Pentru operaţionalizarea obiectivului de mai sus propunem următoarele măsuri:
Măsura 7.1: Reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii educaţionale
Proiectul nr.1: Dotarea instituţiilor educaţionale cu echipamente moderne
Deoarece educaţia reprezintă una dintre primele priorităţi pe agenda noastră, ne vom strădui să
asigurăm unităţilor noastre şcolare cele mai bune condiţii, pentru o activitate de calitate.
Proiectul nr.2: Construirea şi dotarea unei grădiniţe cu program prelungit
Cum în localitatea noastră nu funcţionează o astfel de unitate de învăţământ şi multe familii
tinere şi-au exprimat dorinţa de a beneficia de serviciile unei astfel de grădiniţe, considerăm că un
asemenea proiect este foarte necesar.
Măsura 7.2: Asigurarea accesului la educaţie pentru grupurile dezavantajate
Proiectul nr.3: Înfiinţarea unui centru de zi pentru sprijinirea copiilor aflaţi în risc de
abandon şcolar
Dorim să creăm un mediu adecvat de comunicare între cei implicaţi în procesul educativ. În
primul rând ar trebui să îmbunătăţim implicarea părinţilor în procesul educaţional al copiilor prin
intermediul unei campanii de informare şi conştientizare. În al doilea rând, va trebui să organizăm
mai multe sesiuni de pregătire pentru profesori, în care să punem accentul pe dezvoltarea
comunicării elev-profesor .
8.Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (TIC)
Obiectiv
Creşterea gradului de utilizare a facilităţilor TIC, atât pentru mediul economic cât şi pentru
instituţiile publice şi populaţie, prin dezvoltarea infrastructurii şi a serviciilor TIC şi
îmbunătăţirea accesului la astfel de facilităţi.
Pentru operaţionalizarea obiectivului de mai sus propunem următoarele măsuri:
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Măsura 8.1: Creşterea accesului la societatea informaţională pentru cetăţeni şi mediul de
afaceri
Proiectul nr.1: Implementarea unui proiect denumit “Internet pentru toţi”
Proiectul va viza creşterea numărului de utilizatori de internet şi propune acordarea de sprijin
financiar familiilor interesate de achiziţionarea unui computer şi de conectarea acestuia la internet.
El va putea fi abordat în două etape, întâi sprijinirea pentru achiziţia de computere şi apoi un proiect
de conectare la internet şi va include şi o componentă de instruire în vederea utilizării.
9. Societatea civilă, tineret şi sport
Obiectiv
Dezvoltarea unor activităţi de educaţie civică şi sport, promovate în primul rând la nivel de
şcoli, sprijinite de administraţia publică locală.
Pentru operaţionalizarea obiectivului de mai sus propunem următoarele măsuri:
Măsura 9.1: Implicarea societăţii civile în viaţa publică a localităţi
Proiectul nr.1: Adoptarea şi implementarea unui program de consultări periodice între
administraţia locală şi societatea civilă
Măsura 9.2: Crearea de noi instrumente pentru sprijinirea tinerilor
Proiectul nr.2: Constituirea unui Consiliu Local al Tinerilor
Uniunea Europeană recomandă participarea tinerilor la viaţa publică. De aceea, dorim să
constituim în localitatea noastră un Consiliu Local al tinerilor, pentru a facilita implicarea acestei
categorii a populaţiei în administrarea comunei, deoarece tinerii sunt cei ce vor beneficia de pe urma
investiţiilor pe termen lung. Intenţionăm să implicăm tineretul în administrarea localităţii, stimulând
participare şi dialogul pentru a le dezvolta spiritul răspunderii pentru viitorul localităţi.
Proiectul nr.3: Finanţarea de către Consiliul Local a unei burse de studiu de nivel universitar
pentru tinerii meritoşi
Măsura 9.3: Dezvoltarea infrastructurii sportive
Proiectul nr.4: Modernizarea terenului de sport şi transformarea lui într-o bază sportivă
Proiectul nr.5: Crearea de noi spaţii pentru sport în şcoli
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10.Administraţie publică
Obiectiv
Creşterea capacităţi administrative pentru oferirea de servicii specifice de o calitate
superioară.
Pentru operaţionalizarea obiectivului de mai sus propunem următoarele măsuri:
Măsura 10.1: Îmbunătăţirea performanţelor administraţiei publice locale
Proiectul nr.1: Introducerea unui sistem de indicatori de performanţă la nivelul Primăriei
Sistemul propus va facilita Primăriei monitorizarea şi evaluarea modului de funcţionare a
tuturor compartimentelor, pentru creşterea eficienţei serviciilor publice oferite populaţiei, în strânsă
legătură cu implementarea Strategiei de dezvoltare locală. Indicatorii vor fi determinaţi în funcţie de
resursele şi capacitatea disponibile şi de legislaţia în vigoare.
Proiectul nr.2: Crearea unei structuri eficiente pentru coordonarea accesării de fonduri şi
implementarea proiectelor
Deoarece resursele umane sunt cheia implementării Strategiei, o importanţă deosebită va fi
acordată acestui aspect. Vom pregăti resursele umane, pentru a crea o puternică unitate de
implementare a proiectelor.
Proiectul nr.3: Elaborarea şi implementarea unei strategii de comunicare
Îmbunătăţirea mediului comunicaţional ar trebui să fie unul dintre scopurile noastre principale,
ca instrument primordial în implementarea participativă şi responsabilă a Strategiei de dezvoltare.
Strategia de comunicare ar trebui să

vizeze atât comunicarea în interiorul Primăriei cât şi

comunicarea cu alţi factori locali implicaţi, cu cetăţenii şi cu instituţiile naţionale şi internaţionale.
Pentru comunicarea cu factorii locali, ar trebui să eleborăm un plan de îmbunătăţire a
comunicării în ceea ce priveşte cetăţenii şi care să cuprindă dezbateri publice, consultări şi
implicarea cetăţenilor în procesul decizional privind prezentul şi viitorul comunei.
Cu privire la relaţiile internaţionale, ne propunem să realizăm cât mai multe parteneriate pentru
schimb de experienţă, pentru preluarea celor mai bune practici, precum şi prin participarea la
festivaluri, simpozioane etc. internaţionale.
Proiectul nr.4: Realizarea de cursuri de pregătire IT pentru personalul Primăriei
Întreg personalul Primăriei trebuie să urmeze cursuri ECDL, iar personalul cu atribuţii in
domeniul IT trebuie să participle la cursuri specializate pentru baze de date, reţele IT, sisteme de
operare şi servere pentru a putea face faţă necesităţilor actuale, ca şi celor viitoare.
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Măsura10.2: Realizarea unui sistem unitar de gestionare a datelor
Proiectul nr.5: Realizarea unui sistem de colectare şi stocare a datelor la nivelul autorităţilor
locale
Va trebui să realizăm un sistem de colectare şi stocare a datelor relevante, atât din interiorul
Primăriei cât şi de la celelalte instituţii din comună.
Proiectul nr.6: Utilizarea aceloraşi programe informatice şi baze de date
Această măsură va duce la eliminarea discrepanţelor şi ineficienţei în centralizarea datelor şi
utilizarea lor.
Măsura 10.3: Modernizarea spaţiilor în care se desfăşoară activitatea administraţiei publice
locale
Proiectul nr.7: Construire unui nou spaţiu pentru Primăriei şi Consiliul Local
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CAPITOLUL IV
RESURSE FINANCIARE
Implementarea strategiei de dezvoltare nu este posibilă fără o planificare eficientă şi fără o
serie de instrumente care să contribuie la îmbunătăţirea practicilor bugetare, la fundamentarea
bugetului local şi a programului de investiţii pe termen lung, asigurând un cadru democratic în
adoptarea deciziilor .
Procesul de implementare a Strategiei comunei necesită îmbinarea resurselor umane, a celor de
capital şi a resurselor fizice.
Resursele umane sunt cetăţenii, liderii politici, mediul de afaceri, funcţionarii publici, aleşii locali,
structurile obşteşti, organizaţiile neguvernamentale, toţi partenerii participanţi la elaborarea Strategiei.
Resursele de capital sunt reprezentate de resursele bugetare locale, alocaţiile guvernamentale
naţionale şi regionale, ajutoarele de stat, sursele de finanţare ale Uniunii Europene, resursele
investitorilor privaţi din localitate, resursele investitorilor străini, resursele persoanelor care lucrează în
alte ţări, munca de voluntariat şi caritate, donaţii şi sponsorizări.
Resursele fizice sunt reprezentate de clădiri, pământ, ape, produse naturale, etc.
Într-o economie modernă, de regulă, necesarul de resurse depăşeşte posibilităţile de procurare a
acestora. De asemenea, în timp ce resursele au un caracter limitat, cererea de resurse înregistrează o
tendinţă de creştere continuă.
Resursele financiare reprezintă totalitatea mijloacelor băneşti necesare realizării obiectivelor
economico-sociale într-o anumită perioadă de timp.
Resursele financiare
Elementul determinant al dezvoltării unei comunităţi îl reprezintă strategia financiară-principalul
instrument de identificare şi asigurare a resurselor adiţionale şi de finanţare a investiţiilor prioritare.
Strategia financiară cuprinde un ansamblu de politici financiare, planuri şi programe care ajută la
formarea unei stabilităţi financiare, întăreşte eligibilitatea pentru acordarea de credite, accesarea de
granturi şi fonduri europene.
Elaborarea unei strategii financiare la nivelul comunei Aluniş pentru perioada 2017-2021 este
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impusă de nivelul insuficient al surselor financiare, de necunoaşterea reală a activelor şi nevoilor
comunităţii generatoare de venituri şi de finanţarea cheltuielilor de investiţii pe termen scurt.
Ameliorarea finanţelor publice locale reprezintă una din direcţiile principale ale strategiei
financiare, care presupune utilizarea eficientă a activelor comunităţii şi investiţiilor locale, practici
bugetare îmbunătăţite, întărirea surselor bugetului local, diversificarea şi creşterea numărului de surse
de finanţare a dezvoltării locale.
În analiza resurselor financiare trebuie avut în vedere faptul că dezvoltarea locală creează noi
bunuri şi servicii generatoare de venituri, generând în acelaşi timp o piaţă de capital potenţialilor
investitori, creşterea credibilităţii financiare, mari şanse în obţinerea de împrumuturi bancare şi finanţări
nerambursabile.

STRATEGIA DE DEZVOLTARE
-planificare fizică;
-planificare financiară;
-instituţionalizare.

RESURSE LOCALE
-terenuri, clădiri, resurse naturale;
-resurse umane;
-resurse financiare

BUGET LOCAL

INVESTIŢII

Accesarea de surse
financiare externe:
-împrumuturi bancare;
-finanţări nerambursabile
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Datorită caracterului limitat al resurselor financiare, o problemă foarte importantă a societăţii o
constituie alocarea resurselor necesare producerii tuturor categoriilor de bunuri (publice, private şi
mixte).
Modul cum sunt alocate resurselor între sectorul public şi cel privat influenţează decisiv atât
producţia de bunuri publice cât şi raportul dintre acestea şi bunurile private.
În teoria finanţelor publice, se apreciează că alocarea resurselor este optimă, atunci când cerinţele
consumatorilor sunt satisfăcute la un nivel maxim, prin intermediul sectorului privat şi al celui public.
În toate ţările se manifestă o cerere sporită de resurse financiare, generate de sporirea nevoilor
sociale ale populaţiei, într-un ritm mai rapid decât cel al creşterii produsului intern brut.
Modul de satisfacere a cererii de resurse financiare publice este influenţat de o serie de factori, cum
sunt:
-

factorii economici, care imprimă o anumită evoluţie produsului intern brut, ceea ce poate
determina creşterea veniturilor impozabile;

-

factorii sociali, care presupun redistribuirea resurselor în scopul asigurării nevoilor de
sănătate, protecţie şi asigurări sociale, educaţie,etc.

-

factorii demografici, care pot influenţa, în anumite condiţii, atât numărul populaţiei active,
cât şi creşterea numărului contribuabililor;

-

factorii

monetari (masa monetară, creditul, dobânda), care infuenţează prin creşterea

preţurilor fenomenul de accelerare a inflaţiei, ceea ce generează sporirea resurselor din
impozite şi taxe;
-

factorii politici şi militari, care prin măsurile de politică economică, socială şi financiară pe
care le implică, pot contribui la creşterea producţiei şi a veniturilor, a contribuţiilor pentru
asigurări sociale, a fiscalităţii, presiuni asupra bugetului general consolidat, infuenţând în
acelaşi timp, nivelul resurselor financiare publice;

-

factorii de natură financiară, care sintetizează influenţa factorilor prezentaţi anterior, prin
dimensiunea cheltuielilor publice.

Resursele financiare ale bugetului unităţii administrativ-teritoriale, ca parte componentă a structurii
resurselor financiare aferente bugetului general consolidat, include:
1.venituri proprii, format din impozite, taxe, contribuţii, alte vărsăminte, alte venituri, cote
defalcate din impozitul pe venit;
2.sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat;
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3.subveţtii primite de la bugetul de stat şi de la alte bugete;
4.donaţii şi sponsorizări.
Descentralizarea financiară, componentă importantă a procesului de descentralizare care are loc în
cadrul reformei din administraţia publică, a cunoscut în decursul anilor mutaţii importante, autorităţilor
publice locale fiindu-le transferate de la autorităţile centrale tot mai multe activităţi, urmare a faptului că
acestea deţin cele mai complete informaţii, pe baza cărora pot lua decizii mai bine justificate în legătură
cu alocarea resurselor financiare locale, decât organele de specialitate de la nivel central.
Este de subliniat faptul că transferul competenţelor către autorităţile locale nu s-a realizat în
concordanţă cu transferul resurselor, ceea ce presupune abordarea din partea autorităţilor locale a unui
management financiar eficient, menit să găsească cele mai optime soluţii de finanţare a tuturor
acţiunilor.
Crearea unui management financiar durabil şi stabil, realizarea unei planificări strategice coerente, a
unor politici cu impact social optim care să conducă la creşterea credibilităţii financiare a comunei, sunt
posibile în condiţiile în care resursele financiare trecute şi viitoare sunt supuse unei analize financiare
reale.
Analiza financiară are scopul de a stabili anumiţi indicatori şi anume:
1.potenţialul financiar al comunei pe termen lung în vederea finanţării investiţiilor şi
creşterii credibilităţii financiare;
2.nivelul până la care investiţiile se vor acoperi din venituri proprii;
3.gradul de îndatorare;
4.politicile fiscale pe care comuna urmează a le aplica pe termen lung.
Avantajele unei analize financiare constau în faptul că:
a) prezintă rezultatele financiare pentru o perioadă anterioară;
b) realizează o prognoză a veniturilor şi cheltuielilor viitoare;
c) dă posibilitatea realizării unor scenarii privind aplicarea politicilor financiare viitoare, luând
în calcul factorii externi care influenţează atât veniturile cât şi cheltuielile, cotele adiţionale din unele
venituri ale bugetului de stat, baza de impozitare a impozitelor şi taxelor locale, sumele de echilibrare a
bugetului local, nivelul salariilor personalului care lucrează în administraţia publică locală şi în unităţile
subordonate acesteia, evoluţia costurilor pentru materiale şi servicii, precum şi politica de
subvenţionare;
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d) este un cash-flow al autorităţii locale, înregistrând fluxurile monetare şi nu contabilitatea
angajamentelor.
Resursele financiare ale Comunei Aluniş
Bugetul local, principalul instrument de asigurare a autonomiei decizionale a autorităţii
administraţiei publice locale, de valorificare eficientă a resurselor locale şi de îmbunătăţire a utilizării
fondurilor locale, are menirea de a asigura dimensionarea cheltuielilor în limitele veniturilor, de a
stimula iniţiativa locală, de a face posibilă selectarea priorităţilor de finanţare în raport cu strategia de
dezvoltare economico-socială a localităţii şi de a permite exercitarea controlului asupra utilizării
fondurilor financiare.
Cadrul legal privind elaborarea bugetului local îl constituie Legea nr.273/2006 privind finanţele
publice locale, Legea anuală de adoptare a bugetului de stat, Legea nr.215/2001 privind administraţia
publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, Legea contabilităţii nr.81/2001, republicată.
Veniturile bugetului local al comunei Aluniş sunt împărţite în trei mari categorii: venituri proprii,
alocaţii de la bugetul de stat (sume defalcate din T.V.A.) şi subvenţii.
În perioada următoare, pentru a sprijini realizarea obiectivelor strategice ale comunei este
necesară generarea de resurse proprii. În acest sens trebuie intensificate acţiunile de identificare a
materiei impozabile reale de pe teritoriul comunei, de instituire de noi taxe speciale, de îmbunătăţire
a managementului financiar. În paralel cu preocupările de creştere a veniturilor proprii ale bugetului
local se impune necesitatea identificării de venituri proprii pentru instituţiile de învăţământ care să
acopere o parte din cheltuielile de întreţinere şi funcţionare a acestora, suportate în prezent în
proporţie de 100% din bugetul local.
O sursă importantă generatoare de venituri la bugetul local o reprezintă bunurile imobile aflate
în patrimoniul public şi privat al localităţii, care prin închirieri sau concesionări pot spori resursele
bugetare.
În ceea ce priveşte cheltuielile bugetului local, acestea sunt în general limitate, având în vedere
cheltuielile obligatorii care trebuie angajate anual potrivit Legii bugetului şi actelor normative
specifice, fapt ce face imposibilă o prioritizare reală a celorlalte cheltuieli strict necesare pentru
dezvoltarea comunităţii locale.
Prin bugetul local se finanţează mai multe domenii de activitate şi anume:
a.Educaţie-finanţarea serviciilor de întreţinere a unităţilor şcolare din învăţământul
preuniversitar de stat şi activităţi de modernizare a acestora;

60

b.Cultura-finanţarea Bibliotecii Comunale, a Căminului Cultural, întreţinerea terenurilor de
sport locale ;
c.Asistenţă socială-finanţarea include asigurarea drepturilor pentru persoanele cu handicap şi
însoţitorii acestora, respectiv salarii şi indemnizaţii, plata ajutorului social şi plata ajutorului pentru
încălzirea locuinţei pe perioada de iarnă pentru persoanele fără venituri sau cu venituri mici;
d.Servicii publice-finanţarea iluminatului public, alimentării cu apă, salubritatea domeniului
public, întreţinerea, repararea şi modernizarea drumurilor comunale neclasificate, administrarea
pieţei comunale.
Resursele financiare viitoare ale comunei Aluniş
În majoritatea ţărilor europene, datorită faptului că organizaţiile guvernamentale centrale dispun
de capital redus pentru investiţii majore, autorităţile locale caută fonduri, fie prin împrumuturi
bacare, fie prin concesionarea de terenuri, finanţarea iniţiativelor locale în parteneriat cu
organizaţiile private, etc.
În ţările U.E. mai puţin dezvoltate , programele U.E, cum ar fi Fondurile Structurale, sunt o
sursă foarte importantă de finanţare a diferitelor iniţiative locale.
Problema accesării Fondurilor Structurale este asociată cu capacitatea de absorţie la nivel local
şi necesitatea de cofinanţare. Datorită faptului că majoritatea regiunilor din România aparţin
categoriei aşa numitelor regiuni ale U.E. subdezvoltate (rămase în urmă faţă de media U.E.),
implementarea

Fondurilor Structurale va necesita 15 % cofinanţare de la nivel naţional, iar

autorităţile locale vor avea valoarea minimă de cofinanţare de 2%.
Alte posibilităţi pentru obţinerea resurselor financiare pentru susţinerea programelor de
dezvoltare locală sunt:
-obligaţiunile comunale-emiterea de obligaţiuni comunale este o soluţie financiară pe termen
lung, care asigură o bază de finanţare mai mare.
Obligaţiunile comunale sunt obligaţii de datorie publică, emise de state, oraşe, judeţe şi alte
entităţi guvernametale, pentru a strânge banii necesari proiectelor pentru binele public.
-facilităţile de credit- sunt linii de credit oferite de bănci autorităţilor locale.
De obicei, acestea cer foarte multe informaţii suplimentare, necesitând un set complet de
garanţii.
-

parteneriatele de tip Public-Privat (PPP) pot apărea într-un spectru variat al activităţilor şi
serviciilor locale: în sectorul transportului, în sistemul de canalizare şi acţiunile de
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depozitare a deşeurilor, şn protecţia mediului, precum şi în operaţiunile culturale,
educaţionale şi facilităţi de recreere.
Pentru a obţine fonduri, indiferent sub ce formă, comuna Aluniş trebuie să-şi dovedească
credibilitatea financiară.
Aşa cum s-a prezentat, cheltuielile cu priorităţile depăşesc în general resursele financiare.
În vederea efectuării unei analize reale a posibilităţilor de finanţare, autorităţile locale trebuie să
inventarieze nevoile, să le prioritizeze în funcţie de anumite criterii şi să le reparizeze annual în
buget în funcţe de sursele finaciare curente şi cele ce urmează a se obţine.
Realizarea unui plan pe mai mulţi ani necesită pregătirea unei prognoze pe termen mediu sau
lung asupra veniturilor, cheltuielilor şi surplusului operaţional rezultat care poate fi utilizat pentru
investiţii şi acoperirea serviciului datoriei publice.
Programul de investiţii reprezintă:
-instrumentul principal de management strategic care defineşte clar direcţiile de dezvoltare a
comunităţii, prognozele pentru toate investiţiile şi stabileşte proceduri clare privind deciziile
strategice ale comunei;
- un sistem eficient de informaţii monitorizate, planificate, analizate, necesare în luarea
deciziilor strategice şi operaţionale;
- instrumentul tehnic de implementare a politicilor stabilite, cuprinzând proiecţia pe termen
lung a veniturilor şi cheltuielilor, atragerea surselor de finanţare externe;
-sursă de informare pentru comunitate fiind şi un document de raportare a realizărilor
investiţionale propuse.
Pentru periada 2017-2021, la baza întocmirii programului anual de investiţii trebuie să stea
programul de investiţii pe termen lung, program care, prin proiectele ce-l alcătuiesc conduce la
înfăptuirea strategiei de dezvoltare a comunităţii.
În realizarea proiecţiei bugetului pe perioada 2017-2021, recomandăm utilizarea unui model
financiar care să permită efecuarea unor scenarii în măsură să permită alegerea soluţiei celei mai
eficiente.
Unul dintre indicatorii principali pa baza căruia administraţia locală hotăreşte să împrumute sau
nu este capacitatea de îndatorare, care reprezintă volumul de resurse pe care îl poate reţine din
totalul veniturilor operaţionale în fiecare an în decursul mai multor ani, în scopul de a achita
serviciul datoriei publice locale fără a afecta parametrii creditului.
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Întrebarea care se pune este cât de mult se poate împrumuta comuna Aluniş în condiţiile în care
Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale precizează un procent de 30% din veniturile
proprii.
Implementarea Strategiei de dezvoltare nu este posibilă fără o planificare financiară eficientă
utilizând o serie de instrumente care să conducă la îmbunătăţirea practicilor bugetare,
instituţionalizarea procesului de elaborare şi actualizare continuă a Strategiei de dezvoltare, de
fundametare a bugetului local şi a programului de investiţii pe termen lung.
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CAPITOLUL V
TERMENE DE OPERAŢIONALIZARE A OBIECTIVELOR
STRATEGICE.
MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA IMPLEMENTĂRII STRATEGIEI
Termene de operaţionalizare a obiectivelor strategice
Tabelul nr. 22
Termen de operaţionalizare
Nr. COD
Denumire proiect
2017

crt.
0

1

2

1

1.1.1

2

1.1.2

3

1.1.3

4

1.1.4

Înfiinţarea reţelei de furnizare a apei potabile
şi a reţelei de canalizare
Înfiinţarea reţelei de distribuţie a gazelor
naturale
Întreţinerea şi extinderea reţelei de iluminat
public
Reabilitare/modernizarea Pieţei comunale

5

1.2.5

Asfaltare drumuri locale neclasificate

6

1.2.6

9

Balastarea, pietruirea şi refacerea sistemelor de
colectare a apelor pluviale pentru drumuri
locale neclasificate
1.2.7 Construire pod peste pârâul Aluniş în punctul
“Vasile Marin”, format din DJ 214 spre drumul
de acces spre Centrul Civic al comunei Aluniş
1.2.8
Reabilitare/modernizare
/refacere poduri, punţi şi podeţe în comuna
Aluniş
1.2.9 Modernizare Centrul Civic al comunei Aluniş

10

2.1.1

11

2.1.2

12

2.1.3

13

2.1.4

7
8

Elaborarea unui plan de acţiune în domeniul
mediului
Elaborarea şi implementarea unui program de
colectare selectivă a deşeurilor
Stabilirea unui sistem integrat de monitorizare
şi evaluare a serviciilor de salubritate
Amenajare spaţii verzi

3

2018

2019

4

5

x

6

x

x
x
x
x

x

x
x
x

x

x

x

x

x
x
x

x
x
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14

2.2.5

15

2.2.6

16

3.1.1

17

3.1.2

18

3.2.3

19

3.2.4

20

3.3.5

21

3.3.6

22

3.4.7

23

Reabilitarea şi consolidarea malurilor pârâului
Aluniş
Pregătirea clădirilor publice împotriva
riscurilor naturale
Sprijinirea de iniţiative pentru dezvoltarea
producţiei de fructe şi creşterea de animale
specifice zonei
Sprijinirea iniţiativelor pentru dezvoltarea
apiculturii
Promovarea produselor artizanale locale

x
x

x
x

x
x
x

Acordarea de facilităţi locale de tip fiscal şi
nefiscal pentru cei care doresc să investească
în sectorul prestărilor de servicii
Promovarea produselor derivate din
silvicultură
Înfiinţarea unei exploataţii de aluni

x
x
x
x

3.4.8

Susţinerea construirii de noi spaţii de cazare şi
servicii conexe
Înfiinţarea de trasee turistice

24

3.4.9

Promovarea turismului local

x

25

3.5.10

x

26

4.1.1

Realizarea unor acţiuni de informare a
întreprinzătorilor locali
Organizarea anuală a serbării populare”Ziua
Alunului”

27

4.1.2

Organizarea de spectacole şi alte evenimente
sociale în zile dedicate ale anului

x

28

4.2.3

x

29

4.2.4

Finalizarea reabilitării şi modernizării cladirii
în care funcţionează Căminul Cultural şi
Biblioteca Comunală
Dotarea cu echipament de sunet şi lumini

30

4.2.5

31

4.3.6

32

4.3.7

33

4.4.8

Achiziţionarea de costume populare specifice
zonei
Înfiinţarea unui ansamblu artistic de cântec şi
dans popular specific zonei
Organizarea de cursuri de iniţiere în pictură,
scluptură, instrumente muzicale şi meşteşuguri
locale
Înfiinţarea unui punct de acces la presa scrisă
şi legislaţia României

x

x

x

x
x
x

x
x
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34

4.5.9

35

5.1.1

Elaborarea şi implementarea unui program de
promovare a tradiţiilor locale şi a tinerilor
talentaţi din localitate
Elaborarea unui plan de acţiune socială

36

5.1.2

Înfiinţarea unui centru de îngrijire la domiciliu

37

5.1.3

Înfiinţarea unui centru pentru rromi

38

5.2.4

39

5.2.5

40

5.3.6

41

6.1.1

Îmbunătăţirea competenţei profesionale a
personalului din asistenţa socială
Organizarea de campanii de educare şi
conştientizare a populaţiei la problema socială
Organizarea unei campanii de conştientizare şi
informare asupra situaţiilor de urgenţă
Construirea unui Centru de sănătate

42

6.1.2

43

6.1.3

44

6.2.4

45

7.1.1

46

7.1.2

47

7.1.3

48

7.2.4

49

7.2.5

50

7.3.6

51

8.1.1

52

8.1.2

53

9.1.1

54

9.2.2

x
x

x
x
x
x

Dotarea cu echipament modern a Centrului de
sănătate
Înfiinţarea unei farmaci
Organizarea de campanii de educare şi
conştientizare în domeniul sănătăţii
Finalizarea reabilitării/modernizării/
extinderii spaţiilor de învăţământ
Dotarea instituţiilor educaţionale cu
echipamente moderne
Construirea şi dotarea unei grădiniţe cu
program prelungit
Dotarea cu un mijloc de transport pentru elevii
care vin de la distanţe mari
Înfiinţarea unui centru de zi pentru sprijinirea
copiilor aflaţi în risc de abandon şcolar
Introducerea de sisteme de monitorizare a
perimetrului şcolar
Înfiinţarea unui internet-café
Implementarea unui proiect denumit “Internet
pentru toţi”
Adoptarea şi implementarea unui program de
consultări periodice între administraţia locală
şi societatea civilă
Constituirea unui Consiliu Local al Tinerilor

x
x
x
x

x
x
x

x

x
x

x

x
x
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55

9.2.3

Finanţarea de către Consiliul Local a unei
burse de studiu de nivel universitar pentru
tinerii meritoşi
Modernizarea terenului de sport (fotbal) şi
transformarea lui într-o bază sportivă

56

9.3.4

57

9.3.5

Crearea de noi spaţii pentru sport în şcoli

x

x

58

10.1.1

x

x

59

10.1.2

x

x

60

10.1.3

x

x
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10.1.4

62

10.1.5

63

10.1.6

64

10.2.7

65

10.2.8

66

10.3.9

Introducerea unui sistem de indicatori de
performanţă la nivelul Primăriei
Crearea unei structuri eficiente pentru
coordonarea accesării de fonduri şi
implementarea proiectelor
Elaborarea şi punerea în practică a unui
program de pregătire profesională
Elaborarea şi implementarea unei strategii de
comunicare
Realizarea unei analize privind schimbări
structurale în cadrul Primăriei
Realizarea de cursuri de pregătire IT pentru
personalul Primăriei
Realizarea unui sistem de colectare şi stocare a
datelor la nivelul autorităţilor locale
Utilizarea aceloraşi programe informatice şi
baze de date
Construire unui nou spaţiu pentru Primăriei şi
Consiliul Local

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

X- data estimată de începere a proiectului
X –data estimată de finalizare a proiectului
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Monitorizarea şi evaluarea implementării strategiei
Strategia nu va deveni efectivă şi nu va fi eficientă

dacă nu creăm un mecanism de

monitorizare, control şi evaluare a întregului proces şi de implementare, în special, a corecţiilor
propuse, cunoscut fiind faptul că, de obicei, pe parcurs, intervin o serie de factori neprevăzuţi. De
accea, trebuie să fim capabili să acţionăm prompt, pentru a avea satisfacţia de a ne fi îndeplinit
obiectivele strategice. În această secţiune vom prezenta metodologia de monitorizare şi evaluare
stabilită în acest sens şi care presupune următoarele faze :
Faza 1 : monitorizarea procesului de implementare – aceasta trebuie să asigure faptul că
proiectele şi acţiunile prevăzute în Strategie se desfăşoară şi că resursele sunt alocate şi folosite
efectiv ;
Faza 2 : monitorizarea rezultatelor – pentru fiecare acţiune propusă în cadrul Strategiei am
prevăzut rezultatele potenţiale iar acestea trebuie monitorizate până la îndeplinire ;
Faza 3 : evaluarea progreselor în implementare, până la îndeplinirea scopurilor şi obiectivelor ;
Faza 4 : folosirea informaţiilor dobândite, în scopul îmbunătăţirii Strategiei, şi informarea
decidenţilor de la diferite niveluri.
Pentru a parcurge cu succes prima fază, trebuie să elaborăm o serie de indicatori ce urmează a fi
folosiţi la măsurarea progresului şi a performanţei în procesul de atingere a obiectivului propus. În
mod ideal, toţi indicatorii ar trebui să fie obiectivi, verificabili şi clar înţeleşi de către toate părţile
implicate în fiecare acţiune. Trebuie identificaţi o serie de indicatori fizici, economici, sociali şi de
comportament, care să răspundă următoarelor condiţii fundamentale :
-

să fie în legătură directă cu acţiunile, obiectivele şi scopurile definite de Strategie ;

-

indicatorii trebuie definiţi şi analizaţi ca un element al unui cadru logic al relaţiilor dintre
obiective şi acţiuni pe de o parte, şi rezultatele urmărite ;

-

este esenţial ca aceşti indicatori să fie cunoscuţi şi acceptaţi de către toţi factorii implicaţi,
inclusiv de aceia care sunt afectaţi indirect ;
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-

este important să fie stabilit un sistem de conducere pa bază de indicatori, care să prevadă
cine este responsabil de urmărirea fiecărui indicator şi modul în care informaţia furnizată
de aceştia este folosită în procesul de aplicare a Strategiei.

După stabilirea indicatorilor, ne vom concentra pe colectarea de date. În primul rând trebuie să
alegem instrumentele şi metoda de colectare a datelor. Această alegere se va baza pe evaluare,
capacitatea şi abilităţile celor implicaţi şi resursele disponibile. Pentru fiecare scop şi rezultat, vor fi
identificate date tehnice specifice care să furnizeze informaţiile necesare. Alegere tehnicii este
importantă deoarece ea va influenţa rapiditatea cu care va fi însuşită. Trebuie să ne asigurăm că
tehnica aleasă este corespunzătoare, înţeleasă de toate părţile implicate şi statistic valabilă.
Observaţia, analiza de registru, interviurile cu grupuri de analiză, chestionarele şi sondajele sunt
doar câteva instrumente ce vor fi folosite în procesul de colectare de date.
După ce datele au fost adunate, următorul pas îl reprezintă analiza acestora. Metoda de
procesare a datelor va fi dată de nevoile părţilor, mediul în care datele sunt colectate şi de obiectivul
şi indicatorul în sine. Este foarte important ca aceşti factori să fie avuţi în vedere pentru a avea
precizie şi credibilitate în procedura de procesare a datelor.
După ce datele au fost analizate, le putem evalua. Procesul de evaluare va releva următoarele
rezultate :
-

evaluarea va arăta rezultatele clare ale valorii adăugate pentru fiecare sector prioritar
evaluat ;

-

deoarece nu totul poate fi evaluat, se va face o distincţie clară cu privire la ce poate fi
inclus sau exclus din evaluare ;

-

participarea entităţilor responsabile va fi monitorizată şi evaluată în opoziţie cu rolurile şi
responsabilităţile lor pe parcursul procesului de evaluare ;

-

evaluarea se va face pe bază de parteneriat, deschidere şi transparenţă ; toate metodele de
investigaţie şi evaluare se vor baza pe proceduri şi etică de cercetare ;

-

vor fi făcute recomandări specifice în legătură cu fiecare obiectiv sau indicator ; toate
recomandările vor fi revăzute şi acceptate de cei implicaţi.

Procesul de monitorizare şi evaluare ne va furniza informaţii referitoare la progresul în
atingerea ţintelor noastre. Un bun

sistem de monitorizare şi evaluare ar trebui să sprijine

îmbunătăţirea şi adaptarea le niveluri variate. La nivel strategic, trebuie susţinută revederea
perioadică a Strategiei în sine, pentru a reevalua acţiunile întraprinse şi alua în considerare
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contextele mereu schimbătoare. Chiar sistemul de evaluare şi monitorizare trebuie supus la revizuiri
periodice.
Evaluarea nu reprezintă, însă, punctul final al procesului de aplicare a Strategiei. Trebuie să
urmărim continuu implementarea obiectivelor noastre strategice.
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