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I. INTRODUCERE 
 

l.1. NECESITATEA  

 

Strategia de dezvoltare a comunei Alunu pentru perioada 2014 – 2020 prezinta actiunile pe 

care administratia locala le va initia pentru a crea conditiile necesare dezvoltarii viitoare a comunei 

si releva proiectele si oportunitatile pe care ni le ofera intrarea Romaniei in Uniunea Europeana. 

Ca parte a comunitatii europene, comuna Alunu are nevoie de o viziune clara pentru a putea 

orienta eforturile proprii si de o strategie care sa sublinieze principalele directii de dezvoltare prin 

valorificarea potentialului de absorbtie a finantarilor din surse publice (europene, nationale, 

regionale si judetene) si din resurse private. O asemenea viziune, pe care, acum, suntem in 

masura sa o prezentam cetatenilor comunei, are in vedere principalele directii de dezvoltare ce ar 

trebui urmate.  

Aceste directii sunt aliniate strategiilor de dezvoltare regionala si nationala, dar si 

directivelor, valorilor si principiilor europene. Fara indoiala ca viitorul nostru se afla in mainile 

noastre, iar pentru a ni-l face asa cum il dorim este obligatoriu sa urmam o metodologie specifica, 

in acord cu anumite principii si valori. 

Este foarte important ca efortul de elaborare a Strategiei sa fie urmat de asumarea publica 

si constienta a acesteia. Acestea traseaza principalele atribute ale actiunii noastre pentru gasirea 

celor mai potrivite directii de dezvoltare care, odata implementate, vor asigura o schimbare in bine. 

Strategia comunei Alunu pentru 2014 – 2020 isi propune sa aduca toti factorii implicati in 

indeplinirea sa la o stare de colaborare sub aceeasi viziune, pentru utilizarea cu un mai mare folos 

a resurselor proprii, cat si a celor ce pot veni din exteriorul comunei. 

Pe baza strategiei se fundamenteaza si se justifica cererile de finantare pentru atragerea 

de resurse financiare nerambursabile din diferite fonduri speciale. De aceea este important sa se 

acorde o atentie deosebita elaborarii acestui document si sa se asigure o participare cat mai larga 

a cetatenilor in elaborarea si mai ales in aplicarea lui. 

Suprapunerea limitelor induse de diferitele exigente de sector, indicatiilor asupra 

amenajarilor teritoriale, ce provin din directivele tehnice si din indicatiile pentru dezvoltare sugerate 

de sistemul de finantari conexat cu Fondurile Europene – face sa devina mai delicata tema celui 

ce planifica si intocmeste o stategie de dezvoltare. 
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Aceasta abordare este cu atat mai actuala, cu cat devin active noile mecanisme generate 

de principiul subsidiaritatii, respectiv de promovarea descentralizarii economice si financiare si 

deplasarea accentului catre administratia locala. Participarea si pregatirea devin elemente 

semnificative pentru implementarea „Strategiei de Dezvoltare Locala”, cu scopul de a realiza 

proiectele, obiectivele identificate de Administratia Comunei Alunu.  

Prezenta strategie de dezvoltare locala intentioneaza sa confrunte caracteristicile evidente 

ale economiei locale, din ce in ce mai orientata spre modelul de dezvoltare integrata, cu diferitele 

argumente de dezvoltare prezente pe teritoriu si reprezentate de indicatiile politicilor comunitare 

aplicate prin utilizarea Fondurilor Europene. 

Din acest motiv, se subliniaza necesitatea introducerii Comunei Alunu in panorama 

dezvoltarii judetului, regiunii si tarii, cat si realizarea unei planificari rationale in vederea accesarii 

finantarilor din surse publice (europene, nationale, regionale si judetene) si din resurse private. 

Strategia de dezvoltare a Comunei Alunu trebuie sa aiba o coerenta proprie, fondata nu 

numai pe respectarea urgentelor istorice, de infrastructura si de mediu, dar mai ales pe 

coordonarea cu directiile generale de dezvoltare ale judetului si ale regiunii. 

„STRATEGIA” de fata este instrumentul central prin care administratia Comunei Alunu 

exercita rolul de strateg pentru un nou model de dezvoltare, pus in aplicare in asa fel incat sa 

depaseasca dificultatile unei programari fragmentare care, nu numai ca nu favorizeaza o ulterioara 

dezvoltare, dar ar risca sa faca inutil orice efort financiar si de programare. 

 

l.2. CADRUL CONCEPTUAL 
 

Conceptul de dezvoltare durabila (sustenabilă) s-a cristalizat în timp, pe parcursul mai 

multor decenii, în cadrul unor dezbateri ştiinţifice aprofundate pe plan internaţional şi a capătat 

valenţe politice precise în contextul globalizării. 

În istoria recenta, prima semnalare a faptului ca evoluţiile economice şi sociale ale statelor 

lumii şi ale omenirii în ansamblu nu mai pot fi separate de consecinţele activităţii umane asupra 

cadrului natural s-a făcut în raportul din 1972 al Clubului de la Roma intitulat Limitele creşterii 

(Raportul Meadows). Documentul sintetiza datele privind evoluţia a cinci parametri (creşterea 

populaţiei, impactul industrializării, efectele poluării, producţia de alimente şi tendinţele de epuizare 

a resurselor naturale), sugerând concluzia ca modelul de dezvoltare practicat în acea perioada nu 
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poate fi susţinut pe termen lung. 

Problematica raporturilor dintre om şi mediul natural a intrat în preocupările comunităţii 

internaţionale încă de la prima Conferinţa a ONU asupra Mediului (Stockholm, 1972) şi s-a 

concretizat în lucrările Comisiei Mondiale pentru Mediu şi Dezvoltare, instituite în 1985. Raportul 

acestei Comisii, prezentat în 1987 de G. H. Bruntdland şi intitulat Viitorul nostru comun a oferit 

prima definiţie acceptată a dezvoltării durabile ca fiind „o dezvoltare care satisface nevoile 

generaţiei actuale fără a compromite şansele viitoarelor generaţii de a-si satisface propriile nevoi”.  

Conceptul de dezvoltare durabilă reprezintă rezultatul unei abordări integrate a factorilor 

politici şi decizionali în care protecţia mediului şi creşterea economica pe termen lung sunt 

considerate complementare şi reciproc dependente. 

De la acest punct, problemele complexe ale dezvoltării durabile au căpătat o dimensiune 

globală, politică, fiind abordate la cel mai înalt nivel la Conferinţa Mondială pentru Mediu şi 

Dezvoltare Durabilă de la Rio de Janeiro (1992), la Sesiunea Speciala a Adunării Generale O.N.U 

şi adoptarea Obiectivelor Mileniului (2000) şi la Conferinţa Mondială pentru Dezvoltare Durabilă de 

la Johannesburg (2002). S-au conturat astfel programe concrete de acţiune la nivel global şi local 

(cum a fost Agenda 21 Locala) . 

În cadrul acestui proces au fost adoptate o seamă de convenţii internaţionale care 

stabilesc obligaţii precise din partea statelor şi termene stricte de implementare privind schimbările 

climatice, conservarea biodiversitatii, protejarea fondului forestier şi zonelor umede, limitarea 

folosirii anumitor produse chimice, accesul la informaţii privind starea mediului şi altele, care 

conturează un spaţiu juridic internaţional pentru aplicarea în practică a preceptelor dezvoltării 

durabile. 

Conceptul de dezvoltare durabilă are ca premisă constatarea că civilizaţia umană este un 

subsistem al ecosferei, dependent de fluxurile de materie şi energie din cadrul acesteia, de 

stabilitatea şi capacitatea ei de autoreglare. Politicile publice care se elaborează pe această baza, 

urmăresc restabilirea şi menţinerea unui echilibru raţional, pe termen lung, între dezvoltarea 

economica şi integritatea mediului natural în forme înţelese şi acceptate de societate. 
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l.3. CONTEXTUL EUROPEAN. CONTEXTUL NATIONAL 

 

Planul national de dezvoltare este un concept specific politicii europene de coeziune 

economică si socială (Cohesion Policy). Aceasta urmărește dezvoltarea echilibrata a membrilor 

Uniunii, prin diminuarea disparitatilor de dezvoltare intre statele membre/regiunile comunitare si 

este sustinuta, in acest scop de instrumentul financiar numit Fonduri Structurale. 

Pe parcursul a patru ani (2008-2012), Europa s-a confruntat cu cea mai gravă criză 

economică mondială din 1930 si până în prezent. Restaurarea stabilitătii macroeconomice si 

redirijarea finantelor publicelor către o cale durabilă sunt esentiale pentru cresterea economică si 

ocuparea fortei de muncă. Uniunea Europeană are nevoie de o strategie nouă, bazată pe o 

coordonare extinsă a politicilor economice, pentru a genera o crestere economică si o ocupare a 

fortei de muncă sporite. Astfel a fost conceputa strategia „Europa 2020: O strategie europeană 

pentru crestere inteligentă, ecologică si favorabilă incluziunii” .  

Politicile publice care se elaborează pe baza actualei Strategii Naţionale pentru Dezvoltare 

Durabilă a României (care acoperă orizontul de timp 2015-2020-2030), urmăresc restabilirea şi 

menţinerea unui echilibru raţional, pe termen lung, între dezvoltarea economică şi integritatea 

mediului natural în forme înţelese şi acceptate de societate. Pentru România, ca stat membru al 

Uniunii Europene, dezvoltarea durabilă nu este una dintre opţiunile posibile, ci singura perspectivă 

raţională de valorificare sustenabilă a potenţialului natural, economic şi uman. Pentru atingerea 

unui astfel de deziderat este nevoie de o abordare complementară în care politicile publice de tip 

top – down (strategiile naţionale) se întrepătrund cu politicile de tip bottom – up (strategiile locale). 

Ambele tipuri de strategii (naţionale şi locale) trebuie să se raporteze permanent la 

documentele esenţiale elaborate la nivel european, pentru a fi eficiente şi pentru a capitaliza noile 

instrumente strategice şi financiare care devin disponibile. Cadrul strategic de dezvoltare pentru 

următorii 10 ani este definit, asa cum am mentionat, mai sus, de catre Strategia Europa 2020. 

Mai jos, sunt prezentate priorităţile europene, precum şi ţintele asumate de România. 
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Strategia Europa 2020 

 

Obiective prioritare:  
 

7 inițiative -pilot 
 

Creştere economică inteligentă: economie 
bazată pe cunoaştere şi inovare 
 

Uuninea Europeană - o uniune a inovării; 
 

Creştere economică durabilă: economie, 
competitivă, cu emisii scăzute de carbon şi 
utilizare eficientă a resurselor 
 

Tineretul în mişcare; 

Creşterea economică inclusivă : grad ridicat 
de ocupare a forţei de muncă, care va genera 
coeziune socială şi teritorială. 
 

Agenda digitală pentru Europa 

Utilizare eficientă a resurselor, cu emisii 
scăzute de carbon; 
 

Politica industrială adaptată pentru o 
creştere economică verde; 
 

Noi competenţe şi locuri de muncă 

Platforma europeană împotriva sărăciei 
 

 

Aceste obiective prioritare sunt transpuse de fiecare Stat Membru în politicile publice 

proprii, care stabilesc totodată obiectivele şi valorile aferente, particularizate în funcţie de specificul 

contextului socio-economic naţional. În cazul României, Strategia Europa 2020 este transpusă prin 

Planul Naţional de Reformă. 

Încadrată în acest context larg, Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Alunu are rolul 

de a identifica şi detalia principalele direcţii de acţiune care trebuie implementate şi de a le 

transpune într-un instrument de lucru pentru autorităţile publice judeţene, pentru societatea civilă şi 

mediul privat. Conceptul care stă la baza întregului cadru strategic propus de către acest 

document şi care se regăseşte la nivelul tuturor obiectivelor strategice şi domeniilor prioritare este 

cel al dezvoltării durabile. Acesta devine astfel nucleul Strategiei, o tematică recurentă a cărei 

prezenţă se argumentează, în primul rând, prin capacitatea conceptului de a sintetiza şi de a oferi 

o imagine globală, comprehensivă asupra întregului proces de dezvoltare locală. 

Strategia integrează toate cele trei dimensiuni ale conceptului dezvoltării durabile, aplicat 

la nivel de sectoare componente. Dimensiunea ecologică priveşte consumul şi producţia durabilă, 
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conservarea şi managementul resurselor naturale, schimbările climatice şi energia curată. 

Dimensiunea economică se referă la dezvoltarea socio-economică (prosperitate economică), iar 

dimensiunea socială vizează incluziunea socială, schimbările demografice şi sănătatea publică. 

Noua strategie se va concentra asupra domeniilor-cheie în care este nevoie de actiune. 

Consiliul European a aprobat următoarele obiective principale, care reprezintă obiective ce vor sta 

la baza perioadei programatice 2014-2020 pentru fondurile structurale si de coeziune: 

♦ obiectivul de a se ajunge la rata de ocupare a fortei de muncă de 75% pentru 

femeile si bărbatii cu vârste cuprinse între 20 si 64 de ani, inclusiv datorită unei  

participări sporite a tinerilor, a lucrătorilor în vârstă si mai putin calificati si unei mai 

bune integrări a imigrantilor legali;  

♦ îmbunătătirea conditiilor pentru cercetare si dezvoltare, în special pentru ca 

nivelurile combinate ale investitiilor publice si private din acest sector să ajungă la 

3% din PIB; Comisia va elabora un indicator menit să reflecteze intensitatea 

cercetării si dezvoltării si a inovării;  

♦ reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 20% fată de nivelurile din 1990;  

♦ cresterea ponderii surselor regenerabile în consumul final de energie până la 20% 

si urmărirea unei cresteri de 20% a eficientei energetice; 

♦  îmbunătătirea nivelurilor de educatie, în special prin fixarea obiectivului de 

reducere a ratei abandonului scolar si de sporire a numărului populatiei cu studii 

superioare sau echivalente;  

♦ promovarea incluziunii sociale, în special prin reducerea sărăciei.  

Dezvoltarea durabilă a României priveşte pe fiecare cetăţean în parte şi, în consecinţă, 

necesită antrenarea, implicarea şi participarea activă a acestuia, în cele mai adecvate modalităţi, 

potrivit cu interesele şi capacitatea sa de a contribui la sustenabilitatea progresului economic şi 

social al ţării. Prin complexitatea proceselor şi fenomenelor, prin amplitudinea provocărilor şi 

problemelor care trebuie rezolvate, dezvoltarea durabilă a României a încetat de mult să mai fie 

atributul exclusiv al elitelor politice, economice şi intelectuale.  

Participarea la elaborarea şi implementarea acestei strategii reprezintă singura alternativă 

de a pune bazele unei platforme comune de acţiune la scară naţională şi locală, care să dea 

consistenţă eforturilor comune, să modeleze viitorul României şi să influenţeze în bine viaţa 
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oamenilor pentru mai multe decenii în viitor, în condiţiile şanselor, oportunităţilor şi rigorilor 

generate de globalizare, integrare în Uniunea Europeană şi extindere a societăţii bazate pe 

tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor. 

Această strategie reprezintă, practic, un proiect deschis, în măsură să răspundă eficient şi 

prompt la schimbările tot mai rapide de mediu economic, la conjuncturi interne şi externe, la 

constrângerile existente şi la cele generate de statutul României, de membru cu drepturi depline al 

comunităţii europene şi euroatlantice. 

Luând în considerare necesitatea adaptării spaţiului rural românesc la cerinţele Uniunii 

Europene, prin promovarea unui sector eficient şi viabil din punct de vedere economic şi social în 

actualul context. 

Problemele cheie cu care se confruntă spaţiul rural românesc, în general, sunt: 

- numărul mare de ferme de subzistenţă şi semi-subzistenţă, care nu sunt viabile, cu o 

suprafaţă medie a exploataţiei de numai 1,7 ha; 

-slaba productivitate şi calitate a producţiei agricole, determinată de lipsa resurselor 

financiare, utilizarea insuficientă şi ineficientă a resurselor disponibile, lipsa personalului instruit 

pentru practicarea unei agriculturi moderne, lipsa sau insuficienţa cunoştinţelor manageriale şi de 

marketing, precum şi de infrastructura tehnică inadecvată; 

- decalajul important între importurile de produse agricole şi exportul acestora (în principal 

se înregistrează exporturi de produse cu valoare adăugată scăzută); 

- inexistenţa unei reţele de piaţă organizate, producătorii agricoli fiind nevoiţi să-şi vândă 

singuri produsele sau să le vândă unor « intermediari » la preţuri foarte mici, ducând astfel la un 

decalaj foarte mare între preţurile produselor agricole brute vândute de fermieri procesatorilor şi 

preţul produselor finite; 

- starea precară a infrastructurii de bază; 

- existenţa unor suprafeţe semnificative de teren (cca 1/5) afectate grav de factori de risc 

natural: inundaţii, alunecări de teren, seismicitate ridicată, deşertificare, resurse reduse de apă. 

In contextul elaborarii si procesului de management al Strategiei Nationale de Export 

(SNE) a aparut tot mai evidenta necesitatatea abordarii regionale, locale, a problemelor de 

competitivate la export intrucat: 

- Romania se situeaza sub nivelul mediu european sub aspectul dezvoltarii regionale, iar decalajul 
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de competitivitate la nivel national se regaseste si la nivel regional ceea ce va face Romania 

eligibila pentru fonduri structurale pe o lunga perioada de timp; 

- gradul de internationalizare al firmelor romanesti, din perspective regionala, este modest; 

- exista disparitati semnificative între regiuni sub aspectul perfomantelor economice la export, dar 

si inegalitati între diversele judete si zone ale unei regiuni. 

 Pentru a asigura concentrarea investitiilor la nivelul Uniunii Europene in conformitate cu 

prioritatile stabilite de noua Politica de coeziune 2014 – 2020, se stabilesc alocari minime pentru 

un anumit numar de regiuni prioritare. De exemplu, in regiunile mai dezvoltate si de tranzitie, cel 

putin 80% din resursele FEADR la nivel national ar trebui sa fie alocate pentru eficienta energetica 

si energii regenerabile, inovare si sprijin pentru IMM-uri, din care cel putin 20% ar trebui sa fie 

alocate pentru eficienta energetica si energii regenerabile. Regiunile mai putin dezvoltate ar trebui 

sa dispuna de o paleta mai larga de prioritati de investitii, care sa reflecte nevoile mai mari de 

dezvoltare ale acestora. 

 

I.4. Profil general al fondurilor europene alocate comunităţilor rurale din România 

 

Trecut și prezent - 2007-2013 

Pentru perioada 2007 -2013 Romania a avut la dispozitie fonduri europene prin 7 

programe operationale: 

- Programul Operational Sectorial Transport 

- Programul Operational Sectorial Mediu 

- Programul Operational Regional 

- Programul Operational pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 

- Programul Operational Sectorial pentru Cresterea Competitivitatii Economice 

- Programul Operational Asistenta Tehnica 

Absorbtia fondurilor europene pentru aceasta perioada programatica este una foarta 

scazuta, situandu-ne pe ultimul loc intre statele din centrul si sud-estul europei. 
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Stadiul absorbţiei Fondurilor Structurale şi de Coeziune pe fiecare Program Operaţional 30.09.2013 

 

Mai mult de jumătate din populaţia celor 27 de state membre ale Uniunii Europene trăieşte 

în zonele rurale, care acoperă 90% din teritoriul european. Aceasta face ca politica de dezvoltare 

rurală să fie un domeniu de importanţă vitală. Creşterea animalelor şi silvicultura rămân factori 

esenţiali pentru utilizarea terenurilor şi gestionarea resurselor naturale din zonele rurale ale UE, 

reprezentând, în acelaşi timp, o platformă pentru diversificarea economică a comunităţilor rurale. 

Prin urmare, consolidarea politicii de dezvoltare rurală a devenit o prioritate pentru comunitatea 

europeană. 

Cunoaşterea, cercetarea, ameliorarea şi dezvoltarea spaţiului rural sunt activităţi de 

importanţă vitală pentru o ţară, atât prin dimensiunea spaţiului rural, exprimată prin suprafaţa 

deţinută, cât şi prin ponderea populaţiei ocupate în activităţi productive, de servicii social-culturale, 

de habitat şi de turism. În Raportul asupra Cartei europene a spaţiului rural, Comisia de agricultură 

şi dezvoltare rurală a Consiliului Europei, apreciază că spaţiul rural al Europei reprezintă 85% din 

suprafaţa sa totală şi afectează, direct sau indirect, mai mult de jumătate din populaţia europeană. 

Spaţiul rural românesc cuprinde, de asemenea, majoritatea suprafeţei României, având, 
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POS 

Transport 
20 275 165 59 723 100 16 199 93 16 215 3 220 15,88 760,22 16,65 724,38 15,86 

POS Mediu 20 037 651 39 341 457 21 378 430 20 187 6 445 27,70 940,08 20,83 902,39 20,00 

POR 16 545 8 446 58 776 3 925 19 013 3 531 17 751 8 146 43,56 1 532,94 41,14 1 492,54 40,06 

POS DRU 15 436 14 801 67 537 3 049 15 247 2 489 12 590 7 419 43,33 855,19 24,60 671,78 19,33 

POS CCE 11 342 15 627 80 526 5 614 11 677 2 936 9 002 3 754 28,43 369,17 14,45 172,91 6,77 

PO DCA 924 1 371 3 691 438 1 126 425 1 054 365 38,00 75,79 36,44 69,37 33,35 

PO AT 756 152 1 105 128 687 116 513 158 20,62 33,59 19,73 33,30 19,56 

TOTAL 85 315 41 213 310 699 13 711 85 327 10 020 77 312 29 507 30,94 4 566,98 23,77 4 066,67 21,17 
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conform datelor statistice, ponderea de 93,7%.. 

Dezvoltarea rurală este un concept integrat, care presupune o abordare metodologică 

multidisciplinară, intersectorială şi teritorială (regională). Toate orientările cuprinse în reforma 

Politicii Agricole Comune şi-au găsit corespondenţa în mecanismul de finanţare al agriculturii şi 

dezvoltării rurale, cuprins în modelul agricol european definit de Agenda 2000, conform Acordului 

de la Berlin din martie 1999.  

Principalele obiective finanţate de Uniunea Europeana, în perioada 2007-2013, conform 

politicii agricole şi de dezvoltare rurală au fost: 

1) investiţiile în fermele agricole, care vizează, cu precădere, ameliorarea calitativă a 

producţiei, reducerea costurilor, protejarea mediului şi ameliorarea peisajului (agrosilvic), 

asigurarea bunului tratament şi a bunăstării animalelor, încurajarea pluriactivităţii; 

2) cheltuieli pentru resursele umane cu trei componente: susţinerea fermierilor tineri, 

încurajarea pensionării anticipate şi stimularea formării profesionale. Constatându-se fenomenul 

de îmbătrânire a fermierilor –  şefi de exploataţii –  Uniunea Europeana a stimulat, prin măsuri 

financiare concrete, întinerirea fermierilor prin schimbul de generaţii.  

3) finanţarea fermierilor din zonele defavorizate şi cu restricţii de mediu constand în 

plăţi compensatorii pentru un management al fermei adecvat programului de protecţie a mediului 

înconjurător;  

4) finanţarea măsurilor de agromediu constand în plăţile efectuate către fermierii care se 

angajează în acorduri de mediu pentru protejarea mediului agricol, respectarea tehnologiilor 

prietenoase cu mediul, conform standardelor cuprinse în acquis-ul comunitar; 

5) finanţarea investiţiilor în procesarea şi marketingul produselor agricole; 

6) finanţarea măsurilor forestiere concretizate în înfiinţarea de noi suprafeţe împădurite, 

investiţii pentru procesarea lemnului, sporirea valorii materiei prime lemnoase ş.a.m.d..; 

7) finanţarea măsurilor de dezvoltare a unor zone rurale cum sunt: comasarea, 

reparcelarea şi reorganizarea terenului agricol al fermelor. 

În urma reformei Politicii Agricole Comune (PAC), dezvoltarea rurală a căpătat un rol tot 

mai important în ansamblul acţiunilor prin care sunt sprijinite zonele rurale pentru a face faţă 

provocărilor secolului XXI în materie de economie, politică socială şi mediu.  

Cadrul juridic existent în domeniu evidenţiază direcţia de urmat, şi anume creşterea 
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economică şi crearea de locuri de muncă în zonele rurale, în conformitate cu Strategia de la 

Lisabona, precum şi îmbunătăţirea dezvoltării durabile, în conformitate cu obiectivele stabilite la 

Göteborg, în acest sens. 

Politica de Dezvoltare Rurală se bazează, în principal, pe trei instrumente juridice: 

orientările strategice ale Uniunii pentru politica de dezvoltare rurală, Regulamentul Consiliului 

privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat şi Regulamentul de punere în aplicare al 

Comisiei. 

Regulamentul Consiliului 1290/2005 privind finanţarea Politicii Agricole Comune a creat 

cadrul legislativ pentru înfiinţarea a două fonduri europene pentru agricultură şi anume FEOGA 

(Fondul European de Garantare Agricolă), destinat finanţării măsurilor din pilonul 1 (politicile de 

piaţă) şi FEADR (Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală) pentru finanţarea 

programelor de dezvoltare rurală din cadrul pilonului al II-lea al Politicii Agricole Comune. 

Pentru fiecare set de priorităţi, orientările strategice comunitare au sugerat măsuri cheie. 

Programele naţionale, la nivel de 2013, de dezvoltare rurală ale statelor membre au la bază şase 

orientări comunitare strategice care au contribuit la: 

• identificarea zonelor în care sprijinul comunitar acordat dezvoltării rurale generează cea 

mai mare valoare adăugată la nivelul Uniunii Europene;  

• crearea unei conexiuni cu principalele priorităţi la nivel european (Lisabona, Göteborg);  

• asigurarea coerenţei cu celelalte politici comunitare, în special cu politicile de coeziune şi 

de mediu;  

• luarea măsurilor conexe punerii în aplicare a noii politici agricole comune, axată pe 

adaptarea la evoluţia pieţei şi necesitatea de restructurare care decurge din PAC, atât 

pentru vechile, cât şi pentru noile state membre.  

Cele şase orientări strategice sunt: 

• îmbunătăţirea competitivităţii sectoarelor agricol şi forestier; 

• îmbunătăţirea mediului şi a regiunilor rurale; 

• creşterea calităţii vieţii în zonele rurale şi încurajarea diversificării; 

• construirea capacităţii locale de ocupare a forţei de muncă şi de diversificare; 

• transpunerea priorităţilor în programe; 

• complementaritatea cu alte instrumente comunitare.  
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Politica de dezvoltare rurală pe perioada 2007-2013 a pus accentul pe trei domenii care 

corespund celor trei axe tematice stabilite în noul regulament privind dezvoltarea rurală: 

îmbunătăţirea competitivităţii sectoarelor agricol şi forestier; mediul şi regiunile rurale; creşterea 

calităţii vieţii şi diversificarea economiei în zonele rurale. O a patra axă - „Leader” - bazată pe 

experienţa câştigată în urma iniţiativelor comunitare Leader a deschis noi posibilităţi pentru 

abordările locale „de jos în sus” ale problematicii dezvoltării rurale.  

FEADR a contribuit și contribuie la promovarea unei dezvoltări rurale durabile în întreaga 

Comunitate, venind în completarea politicilor de piaţă şi de susţinere a veniturilor aplicate în cadrul 

politicii agricole comune, al politicii de coeziune şi al politicii comune în domeniul pescuitului.  

Uniunea Europenă acordă atenţie faptului că nu toate regiunile se bucură de aceleaşi 

condiţii economice, geografice şi sociale şi, ca urmare a acestei realităţi, nu toate pot concura de 

pe aceleaşi poziţii. 

Pentru mulţi ani, disparităţile regionale din punctul de vedere al nivelului de dezvoltare şi al 

calităţii vieţii făceau obiectul politicilor naţionale ale Statelor Membre, însă multe îmbunătăţiri au 

putut fi observate din momentul în care Uniunea Europeană a iniţiat politica de reducere a lor. 

Politica de coeziune este definită prin scopul său şi anume sprijinirea procesului de 

reducere a decalajelor dintre regiunile şi statele membre mai dezvoltate ale Uniunii Europene şi 

cele mai puţin dezvoltate. Obiectivul de a întări coeziunea economică şi socială este menţionat 

explicit în Articolul 2 al Tratatului de la Amsterdam, fiind un obiectiv de prim rang al Uniunii 

Europene. Mai specific, Articolul nr. 158 menţionează coeziunea ca pe o pre-condiţie pentru 

dezvoltarea armonioasă a Uniunii Europene, precizând voinţa de "a reduce disparităţile între 

nivelurile de dezvoltare ale diverselor regiuni şi rămânerea în urma a celor mai defavorizate regiuni 

sau insule, inclusiv zone rurale". 

Politica regională a Uniunii Europene se bazează pe solidaritate, este astfel concepută 

încât să asigure la nivelul comunităţii asistenţă pentru ca cele mai dezavantajate regiuni să 

depăşească handicapurile existente.  

Politica regională este de asemenea tangibilă: rezultatele ei pot fi cu uşurinţă observate 

de către cetăţenii europeni, care beneficiază în mod direct de asistenţă: prin sprijinul de care 

dispun în căutarea unui loc de muncă şi în adaptarea la condiţiile unei pieţe mereu în schimbare, 

mai ales, prin instruire. Ea contribuie la îmbunătăţirea vieţilor celor care trăiesc în aceste regiuni, 
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prin creşterea fondurile pe care autorităţile publice le au la dispoziţie pentru a asigura noi 

infrastructuri şi pentru a ajuta companiile private să devină din ce în ce mai competitive. Autostrăzi, 

aeroporturi şi căi ferate pentru trenuri de mare viteză au fost construite sau renovate cu asistenţă 

financiară din partea Uniunii Europene (fonduri structurale), dar întotdeauna în acord cu 

standardele de mediu europene. IMM-urile sunt înfiinţate şi sprijinite în parcurgerea primilor ani de 

existenţă în zonele aflate în declin. Sistemele informaţionale pătrund în cele mai izolate zone 

rurale. Noi facilităţi în domeniul educaţiei, al sănătăţii, chiar şi al petrecerii timpului liber sunt create 

în suburbiile reabilitate. Toate acestea reprezintă exemple tangibile care arată cetăţenilor de rând 

cum contribuie UE la creşterea calităţii vieţii lor. 

Reforma politicii regionale stabilite în cadrul previziunilor financiare ale Agendei 2000 a 

subliniat necesitatea concentrării asistenţei comunitare în acele regiuni în care nivelul de 

dezvoltare era mult rămas în urmă, pe de o parte, iar pe de altă parte, necesitatea simplificării 

procedurilor politicilor structurale.  

Politica de coeziune a fost structurată în perioada 2007-2013 pe trei instrumente 

structurale (FEDER, FSE şi Fondul de Coeziune). Pentru a simplifica lucrurile, fondurile pentru 

agricultură şi pescuit au fost transferate către politicile aferente, respectiv Politica Agricolă 

Comună şi Politica în domeniul Pescuitului. Totodată, Fondului de Coeziune îi vor fi aplicate 

aceleaşi reguli ca şi Fondurilor Structurale (ex. programare multianuală, aprobarea proiectelor 

etc.).  

Pe de altă parte, autorităţile locale au fost si vor fi obligate să găsească surse alternative 

de co-finanţare a bugetului alocat pentru fondurile structurale şi de coeziune, luând măsuri pentru: 

contractarea unor credite bancare menite să susţină bugetul local, mărirea bazei de impozitare, 

mărirea nivelului taxelor şi impozitelor locale, asocierea cu o altă unitate administrativ teritorială 

care dispune de resurse necesare finanţării proiectelor comune, inter-relaţionarea sectoarelor                      

public-privat. Aceste alternative vor trebui puse în practică în mod transparent şi corect, se vor         

auto-impune standarde de pregătire a autorităţilor administrative responsabile, luându-se în calcul 

soluţia unei reforme instituţionale, din perspectiva convergenţei, dezvoltării sinergiilor la nivelul 

Uniunii Europene, precum şi pentru evitarea suprapunerii şi incompatibilităţii acţiunilor între 

autorităţile responsabile la nivel naţional, cu cele comunitare. 
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Viitor 2014-2020 

   

Comisia Europeană a prezentat propunerea generală privind noul cadru financiar 

european, în 29 iunie 2011, propunere ce a fost completată cu acte legislative în domenii 

specifice, precum coeziunea (7 octombrie2011), politica agricolă comună (12 octombrie 2011), 

facilitatea Connecting Europe (19 octombrie 2011). Negocierile efective în Consiliul Uniunii 

Europene au început în primul semestru al anului 2012. Încheierea procesului - din perspectivă 

legislativă - ar urma să se producă pe parcursul anului 2012, ulterior, în 2013 ar urma să fie 

adoptate bazele juridice necesare implementării următorului buget multianual, iar în anul 2014 vor 

intra în vigoare programele propuse. 
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Elemente fundamentale ale propunerilor 

Elementul major de noutate se referă la concentrarea alocărilor viitorului buget 2014-2020 

pentru realizarea obiectivelor Strategiei Europa 2020. Politicile care„câştigă” în termeni de alocări 

sunt: cercetarea şi inovarea; educaţia şi cultura; finanţarea infrastructurii europene, securitate şi 

cetăţenie; Europa - actor global (acţiunea externă a Uniunii Europene). 

În ceea ce priveşte cuantumul bugetului, Comisia propune un nivel relativ moderat 

de1,05% din VNB (venit naţional brut). Ca inovaţii, sunt propuse introducerea unei taxe pe 

tranzacţii financiare cel mai târziu din ianuarie 2018 şi o nouă taxă pe valoarea adăugată (TVA) 

modernizată. 

Principalele propuneri care interesează România privesc Politica de coeziune şi Politica 

Agricolă Comună.  

Politica de coeziune 

Politica de Coeziune a UE 2014 - 2020. Viitorul FS&C, FEADR, FEPAM 2014 - 2020 

Arhitectura Politicii de coeziune 

2007 - 2013 2014 - 2020 

Obiective Fonduri Tinte Categorii de regiuni Fonduri 

Convergenta 

FEDR 

FSE 

FC 

Investitii pentru 

dezvoltare si 

locuri de munca 

- Regiuni mai putin 

dezvoltate; 

- Regiuni in tranzitie. 

FEDR 

FSE 

FC 

Competivitate si ocuparea fortei 

de munca 

FEDR 

FSE 
 - Regiuni mai dezvoltate. 

FEDR 

FSE 

Cooperare teritoriala 

europeana 
FEDR 

Cooperare 

teritoriala 

europeana 

  FEDR 

 

Politica de coeziune este definită prin scopul său şi anume sprijinirea procesului de 

reducere a decalajelor dintre regiunile şi statele membre mai dezvoltate ale Uniunii Europene şi 

cele mai puţin dezvoltate.  

Uniunea Europenă aplică aceeași politică ca până în prezent privind faptul că nu toate 

regiunile se bucură de aceleaşi condiţii economice, geografice şi sociale şi, ca urmare a acestei 
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realităţi, nu toate pot concura de pe aceleaşi poziţii.  

 

 

 

Comisia propune introducerea unei noi categorii de regiuni - „regiunile de tranziţie” se 

referă la acele regiuni cu un PIB pe cap de locuitor între 75% şi 90% din media UE-27. 

În acest context, Comisia propune stabilirea un cadru strategic comun pentru toate 

fondurile structurale în vederea transpunerii obiectivelor Strategiei Europa 2020 în priorităţi de 

investiţii. Din punct de vedere operaţional, Comisia propune încheierea unui contract de 

parteneriat cu fiecare stat membru. Pentru a consolida performanţa, vor fi introduse noi dispoziţii 

privind condiţionalitatea. 

Astfel, condiţionalităţile vor îmbrăca atât forma condiţionalităţilor „ex-ante”, care trebuie să 

existe înainte de plata fondurilor, cât şi a condiţionalităţilor „ex-post”. Vor exista şi condiţionalităţi 

macro-economice. Astfel, pentru a se garanta că eficacitatea cheltuielilor în domeniul coeziunii nu 

este subminată de politici macro-fiscale neviabile, condiţionalitatea legată de noua guvernanţă 

economică va completa condiţionalitatea ex-ante specifică sectorului, prevăzută în fiecare contract 

de parteneriat. 

Contractele de parteneriat vor prevedea obiective clare şi indicatori, vor stabili un număr 

limitat de condiţionalităţi şi vor include un angajament de a prezenta anual progresele înregistrate 

prin rapoartele anuale privind politica de coeziune. 
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 Finanţarea va fi axată pe un număr limitat de priorităţi: regiunile de competitivitate şi 

regiunile de tranziţie şi-ar consacra întreaga alocare bugetară, cu excepţia FSE, pentru eficienţae 

nergetică, energiile regenerabile, competitivitatea IMM-urilor şi inovare, în timp ce regiunile de 

convergenţă şi-ar consacra alocarea lor bugetară pentru o gamă mai largă de priorităţi. 

Comisia propune o rezervă de performanţă pentru a recompensa statele membre. Astfel, 

5% din bugetul de coeziune va fi alocat, în cadrul evaluării intermediare, statelor membre şi 

regiunilor ale căror programe şi-au respectat indicatorii de referinţă în ceea ce priveşte realizarea 

obiectivelor programelor legate de obiectivele şi ţintele Strategiei Europa 2020. 

Experienţa privind cadrul financiar actual arată că multe state membre au dificultăţi în a 

absorbi volume mari de fonduri UE într-o perioadă limitată de timp. În vederea creşterii absorbţiei 

de fonduri, Comisia propune o serie de măsuri: 

� stabilirea la 2,5% din PIB a plafonului ratelor pentru alocările în domeniul coeziunii; 

� includerea în contractele de parteneriat a anumitor condiţii cu privire la îmbunătăţirea 

capacităţii administrative. 

Bugetul alocat MFF post-2013: 336 de miliarde EUR pentru cheltuieli privind instrumentele 

politicii de coeziune, din care: 

→ 162.6 miliarde EUR pentru regiunile de convergenţă; 

→ 38,9 miliarde EUR pentru regiunile de tranziţie; 

→ 53,1 miliarde EUR pentru regiunile de competitivitate; 

→ 11,7 miliarde EUR pentru cooperare teritorială; 

→ 68,7 miliarde EUR pentru Fondul de coeziune. 

Facilitatea „Conectarea Europei” 

Scopul iniţiativei - accelerarea dezvoltării infrastructurii UE pentru a contribui la asigurarea 

securităţii energetice şi la aplicarea noului concept de coeziune teritorială, introdus prin Tratatul de 

la Lisabona. 

Facilitatea „Conectarea Europei” va finanţa: 

- infrastructurile prioritare de interes UE identificate în prealabil în domeniul transporturilor, energiei 

şi telecomunicaţiilor, 

- infrastructurile fizice şi de tehnologie a informaţiei care respectă criterii de dezvoltare durabilă. 

Facilitatea „Conectarea Europei” va fi gestionată de către Comisia Europeană şi va fi 
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finanţată dintr-un buget special şi prin intermediul unor sume alocate strict pentru transport în 

cadrul Fondului de coeziune. Infrastructurile locale şi regionale vor fi legate de infrastructurile 

prioritare ale UE, conectând toţi cetăţenii, pe întreg teritoriul UE, şi pot fi (co)finanţate prin fondurile 

structurale (FEDER şi/sau Fondul de coeziune, în funcţie desituaţia fiecărui stat membru/regiune). 

 Buget alocat MFF post-2013: 40 de miliarde EUR, suplimentate cu o sumă de 10 miliarde 

EUR strict alocate investiţiilor în domeniul transporturilor în cadrul Fondului de coeziune. Utilizarea 

acestor fonduri va cuprinde: 

- 9,1 miliarde EUR pentru sectorul energetic, 

- 31,6 miliarde EUR pentru transport (inclusiv 10 miliarde EUR din Fondul de coeziune) 

- 9,1 miliarde EUR pentru telecomunicaţii 

Politica Agricolă Comună - PAC 

Structura de bază pe doi piloni a PAC va fi menţinută.  

Principalele schimbări propuse de Comisie sunt următoarele: 

- Ecologizarea plăţilor directe: pentru a garanta că PAC ajută UE să îşi respecte obiectivele de 

mediu şi de luptă împotriva schimbărilor climatice, dincolo de cerinţele de eco-condiţionalitate din 

legislaţia actuală, 30% din ajutorul direct va fi condiţionat de„ecologizare”. Astfel, toţi agricultorii 

trebuie să se angajeze în practici de protejare a mediului, care vor fi definite în legislaţie şi care vor 

putea face obiectul unor controale. 

- Convergenţa plăţilor: pentru a garanta o distribuţie mai echitabilă a ajutorului direct, ţinând cont, 

în acelaşi timp, de diferenţele care există încă în nivelurile de salarizare şi costurile de producţie 

între statele membre, nivelurile ajutorului direct pe hectar vor fi adaptate progresiv. Astfel, toate 

statele membre care au un nivel al plăţilor directe sub 90% din medie vor acoperi treptat o treime 

din diferenţa între nivelul lor actual şi acest nivel. 

- Plafonarea nivelului plăţilor directe prin limitarea nivelului de bază al ajutorului direct pentru venit 

pe care exploataţiile agricole de dimensiuni mari îl pot primi, ţinând seama, în acelaşi timp, de 

economiile de scară ale unor structuri mai mari şi de locurile de muncă directe pe care aceste 

structuri le generează. Comisia propune ca economiile să fie reutilizate în alocarea bugetară 

pentru dezvoltarea rurală şi menţinute în cadrul pachetelor naţionale ale statelor membre din care 

acestea provin. 

Al doilea pilon al PAC, politica de dezvoltare rurală, va fi concentrat mai mult asupra 
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competitivităţii şi inovării, asupra schimbărilor climatice şi asupra mediului.O mai bună direcţionare 

a politicilor ar trebui să conducă la o utilizare mai eficientă a resurselor financiare disponibile. Cel 

de-al doilea pilon al PAC va face obiectul aceloraşi dispoziţii prevăzute în strategia Europa 2020 

axată pe condiţionalitate în funcţie de performanţe, ca şi celelalte fonduri structurale.  

În perioada de după anul 2013, Fondul European agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) 

va fi inclus în cadrul strategic comun pentru toate fondurile structurale şi în contractele prevăzute 

cu toate statele membre. Acordând o atenţie mai mare dimensiunii teritoriale a dezvoltării socio-

economice şi reunind toate fondurile UE disponibile într-un singur contract, dezvoltarea economică 

a zonelor rurale din întreaga UE va beneficia de mai mult sprijin în viitor. 

În privinţa măsurilor de piaţă, Comisia propune restructurarea acestora care se află în 

prezent în primul pilon al PAC. Astăzi, agricultura europeană se confruntă cu o serie de provocări, 

în special cu nevoia de a reacţiona la situaţii neprevăzute sau de a facilita adaptările impuse de 

acordurile comerciale internaţionale. Din aceste motive, Comisia propune crearea a două 

instrumente în afara cadrului financiar multianual, care vor face obiectul aceloraşi proceduri rapide, 

precum rezerva pentru ajutoare de urgenţă (RAU): un mecanism de urgenţă pentru a reacţiona la 

situaţiile de criză (de exemplu o problemă desiguranţă alimentară) şi un nou domeniu de aplicare 

pentru Fondul european de adaptare la globalizare. 

Bugetul alocat MFF post-2013: 386,9 miliarde EUR din care: 

- Pilonul I - plăţi directe şi cheltuieli de piaţă - 281,8 miliarde EUR 

- Pilonul II – dezvoltare rurală - 89,9 miliarde EUR 

- Finanţarea va fi completată cu încă 15.2 miliarde euro pentru cercetare şi inovare în domeniul 

securităţii alimentare, securitate alimentară, rezerve pentru situaţii de criză în sectorul agricol, 

Fondul European pentru Globalizare. 

România  - 2014-2020 

Un element esenţial de luat în calcul este reprezentat de disponibilitatea statelor net 

contributoare de a asigura o contribuţie majoră în actualul climat economic-financiar. 

Actualele propuneri legislative reflectă deja preocupările statelor net contributoare prin 

includerea unui set strict de condiţionalităţi privind gestionarea fondurilor structurale şi de 

coeziune. 

Bugetul 2014-2020 este esenţial pentru România. Acesta reprezintă o oportunitate majoră 



“Strateg ia  de  Dezvol tare  Locala 2014 –  2020” 

Com una Alunu,  judetul  Valcea  
 

Comuna Alunu, judetul Valcea Page 22 
 

– probabil ultima - care va permite noilor state membre să reducă decalajul de dezvoltare faţă de 

vechile state membre.  

Este important pentru România să-şi definitiveze cât mai pragmatic principalele obiective 

referitoare la acest buget, în baza unei analize inter-instituţionalea profundate, şi să le promoveze 

cât mai activ atât la nivel bilateral, cu statele membre, cât şi european. 

Obiectivul general al României în cadrul viitoarelor perspective financiare – 2014-2020  

este acela de a-şi îmbunătăţi poziţia de beneficiar net în relaţiile financiare cu Uniunea Europeană 

faţă de cea din actuala perspectivă. De asemenea, România este interesată ca, şi în viitor, Politica 

de Coeziune şi de Politica Agricolă Comună să reprezinte o pondere importantă în cadrul 

bugetului. Ameliorarea ratei de absorbţie a fondurilor structurale şi de coeziune este importantă 

pentru consolidarea poziţiei României în cadrul negocierilor viitoare asupra noului cadru multi-

anual financiar. 

Propunerea Comisiei Europene privind cadrul financiar multiannual 2014- 2020 
 
Comparaţie între cadrele financiare multianuale pentru perioadele 2007-2013 şi 2014-2020 
(pe baza preţurilor din 2011) 
 
 
 

Prețuri în 2011  2002-2013 2013 2013*7 2014+2020 
Credite din 
angajament 

În miliarde de 
EUR 

993,6 146,4 1024,8  

% din VNB 1,12% 1,12%  1,05% 
Credite de plată În miliarde de 

EUR 
942,8 137,8 964,4 972,2 

% din VNB 1,06% 1,05%  1,00% 
 

 
 
Cadrul financiar multianual 2014-2020 
 

Cadrul Financiar Multianual 

2014-2020

Crestere 

inteligenta si 

favorabila 

incliziunii
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II. Regiunea Sud Vest Oltenia 

 

 

 

 

ll.1. Contextul Regiunii Sud - Vest Oltenia 

 

Diversitatea regională in Uniunea Europeană, in care regiunile prezintă caracteristici, 

oportunităţi şi necesităţi foarte diferite, impune o transcendere a politicilor „universale“ către o 

abordare care să confere regiunilor capacitatea de a proiecta, precum şi mijloacele de a realiza 

politici care să intampine nevoile lor. Aceasta este ceea ce oferă politica de coeziune prin 

abordarea sa axată pe locul aplicării. 

Prioritatile regionale au fost stabilite in stransa corelare cu cele din cadrul politicii nationale 

de dezvoltare, orientata spre atingerea obiectivului de coeziune economica si sociala de catre 

Romania in calitate de stat membru al UE. Incepand cu 2007, Romania a beneficiat de acces la 

fondurile care finanteaza Politica de Coeziune, Politica Agricola si Politica Comuna de Pescuit. 

Coeziunea economică, socială și teritorială va rămâne în centrul strategiei Europa 2020 

pentru a asigura că toate energiile și capacitățile sunt mobilizate și orientate către urmărirea 

priorităților strategiei. Politica de coeziune și fondurile structurale, care își păstrează importanța ca 

elemente de sine stătătoare, reprezintă totodată mecanisme-cheie de execuție pentru realizarea 
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priorităților de creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii în statele membre și în regiunile 

acestora. 

 

 

 

Strategia de dezvoltare regionala este corelata cu politicile si reglementarile comunitare, 

precum si cu strategiile de dezvoltare la nivel national, obiectivele sale prioritare fiind orientate in 

principal spre domeniile de interventie ale Instrumentelor Structurale si ale fondurilor europene 

care finanteaza dezvoltarea rurala si pescuitul.  

Obiectivul general de mai sus poate fi atins prin: 

♦ Crearea de noi locuri de munca avand in vedere scaderea numarului de lucratori 

din agricultura si alte cateva sectoare industriale. 

♦ Cresterea atractivitatii regionale si dezvoltarea durabila a regiunii prin 

imbunatatirea infrastructurii, valorificarea zonelor urbane si a potentialului turistic. 

♦ Cresterea competitivtatii regionale prin sprijinirea intreprinderilor, dezvoltarea 

infrastructurii si calificarea resurselor umane  

Regiunea de Dezvoltare Sud Vest, face parte din cele opt regiuni de dezvoltare ale 

Romaniei. A fost constituita prin asocierea judetelor Dolj, Valcea, Mehedinti, Olt, Valcea. Urmare 

acestei constituiri, regiunea si-a dezvoltat treptat structuri asociative pentru dezvoltarea regionala, 
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atat in mediul privat cat si la nivelul autoritatilor locale. 

În perspectiva accesării fondurilor Uniunii Europene în cadrul politicii regionale, după 

obţinerea statutului de membru UE şi conform obligaţiilor asumate prin procedul de negociere 

(capitolul 21 Politica Regională), România a optat pentru organizarea teritoriului său în 8 regiuni de 

dezvoltare, de nivel NUTS 2, regiuni care reprezintă asocieri benevole de judeţe, dar nedeţinând 

funcţii administrative. Acestea au fost înfiinţate în scopul declarat de a forma cadrul pentru 

elaborarea, implementarea, monitorizarea şi evaluarea strategiilor de dezvoltare regională şi a 

programelor de coeziune economică şi socială prin care aceastea se implementează. 

 Astfel, în 1998 au fost stabilite cele opt Agenţii de Dezvoltare Regională (ADR-uri) din 

România, în baza Legii nr. 151/1998, modificată prin Legea nr. 315/2004. Aceste agenţii sunt 

organisme executive ale Consiliului de Dezvoltare Regională, care grupează reprezentanţi ai 

autorităţilor judeţene şi locale. ADR-urile au fost desemnate organisme intermediare pentru 

implementarea POR, conform angajamentelor asumate în Capitolul 21 – Politica regională şi 

coordonarea instrumentelor structurale. 

La nivelul Regiunii Sud-Vest Oltenia funcţionează Agenţia de Dezvoltare Regională Sud - 

Vest Oltenia, care şi-a stabilit ca şi misiune stimularea dezvoltării sociale şi economice echilibrate 

şi durabile a regiunii, prin elaborarea şi implementarea de strategii şi programe, atragerea de 

investiţii şi promovarea regiunii pe plan intern şi extern, pe baza parteneriatului cu administraţiile 

publice locale, societatea civilă şi mediul de afaceri.  

Pentru a fundamenta în mod strategic acest ţel, ADR SV Oltenia a elaborat un Plan de 

Dezvoltare Regională pe baza consultării tuturor categoriilor economice şi sociale din regiune. 

Planul de Dezvoltare al acestei regiuni reprezintă un set de priorităţi şi măsuri elaborate pe baza 

situaţiei existente, analizată din mai multe puncte de vedere, care ţine seama de necesităţile şi 

priorităţile locale şi le integrează în direcţiile de dezvoltare naţionale, care la rândul lor sunt 

armonizate cu orientările strategice imprimate de la Bruxelles. 

Planul actual de Dezvoltare al regiunii Sud – Vest Oltenia  are o structură ce se axează pe, 

Profilul regiunii, în acest capitol fiind prezentate caracteristicile geografice ale regiunii, resursele 

umane existente, economia regiunii, infrastructura existentă, mediul, turismul, Analiza situaţiei 

sociale, economice şi instituţionale – concluzii relevante, Analiza SWOT, Strategia de 

dezvoltare regională, proiecte strategice 
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Regiunea Oltenia este situată în zona de sud - vest a României şi este compusă din cinci 

judeţe: Dolj, Valcea, Mehedinţi, Olt şi Vâlcea. Regiunea ocupă o suprafaţă de 29.212 km2, egală 

cu 12,25% din suprafaţa totală a României.  

Localizarea Regiunii Oltenia este favorabilă în special pentru economie şi pentru turism: 

Carpaţii şi Dunărea formează, respectiv în nordul şi în sudul regiunii, graniţele naturale ale 

Olteniei. Dunărea reprezintă o resursă regională importantă şi urmăreşte graniţa cu Bulgaria şi cu 

Serbia pe o distanţă de 417 km. Graniţa de nord a regiunii este la o distanţă de circa 200 km de 

Timişoara; distanţa între Craiova şi Bucureşti este de 230 km.  Oltenia se învecinează şi cu 

regiunile Sud Muntenia, Centru şi Vest. 

Teritoriul Olteniei este caracterizat de relief muntos şi deluros în zona de nord (Carpaţii şi 

zona sub-carpatică, altitudine maximă Parângul Mare mt. 2519), unde predomină pădurile şi 

păşunile alpine. Teritoriul Olteniei este bogat în ape, care sunt exploatate şi pentru obţinerea de 

energie ce alimentează unele din importantele centrale hidroelectrice. Alături de Dunăre, doi 

afluenţi importanţi ai fluviului, traversează regiunea: râul Jiu şi râul Olt, ce iriga zona de câmpie 

cuprinsă între Dunăre şi zona deluroasă getică.  

Solul regiunii Oltenia este bogat în cărbune, materiale de construcţii (marmură, granit şi 

alte roci ornamentale), minerale feroase şi neferoase. Există de asemeni rezerve de petrol (mai 

ales în judeţul Olt). Terenurile agricole sunt în special fertile, cu o bună perspectivă pentru 

agricultura biologică datorită insuficienţei utilizări în ultimul deceniu a fertilizanţilor chimici.  

Pădurile acoperă cca. 850.000 hectare, egal cu 12,9% din patrimoniul forestier al 

României. Esenţele cele mai întâlnite sunt fagul şi stejarul.  

Importantele resurse de apă fac din Oltenia principalul producător de hidroelectricitate din 

România. 
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II.2. Descrierea Regiunii Sud-Vest Oltenia 

 

 

 

     

Localizare. Regiunea Oltenia este situata in partea de sud-vest a Romaniei si cuprinde 

cinci judete: Dolj, Olt, Valcea, Mehedinti si Valcea. In mare coincide cu vechea regiune istorica 

Oltenia, in limitele sale naturale: fluviul Dunarea la Sud, raul Olt (al treilea ca marime din Romania) 

la Est, Muntii Carpati (Alpii Transilvaniei) la Nord si Vest. Cu o suprafata de 29.212 kmp (locul 7 

intre regiunile Romaniei, 12,25% din suprafata totala a tarii) Oltenia formeaza un cadrilater 

aproximativ simetric, pe axele Nord-Sud si Est- Vest). Raul Jiu traverseaza regiunea de la Nord la 

Sud. Vechi tinut de granita, aflat sute de ani intre Imperiul Austro-Ungar si Imperiul Otoman, 

Oltenia de astazi se invecineaza la Sud cu Bulgaria, la Est cu regiunea istorica Muntenia (azi 

Regiunea Sud Muntenia), la Nord cu Transilvania (Regiunea Centru), iar la vest cu Banatul 

(Regiunea Vest) si cu Serbia (Republica Federativa Serbia - Muntenegru). 

 

Populatia regiunii 

Populatia urbana este concentrata in special in cele cinci resedinte de judet care 

totalizeaza impreuna 63% din populatia urbana a regiunii (tab. 1). Alte centre importante sunt 

municipiul Caracal – ex-resedinta a fostului judet Romanati si un numar de orase cu structura de 

mono industrie incluzand municipiul Motru (industria miniera) si orasul Rovinari (energie termica). 

Din punctul de vedere al migratiei externe, in judetele regiunii se inregistreaza fluxuri de 

migratie externa mult sub media nationala. Judetele Valcea si Mehedinti au cele mai scazute valori 

ale migratiei temporare externe din tara cu scop de angajare. In mod similar, judetul Olt 
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inregistreaza cel mai mic nivel de migratie cu scop turistic din Romania. Singurul judet care se 

distinge in cadrul regiunii este Valcea, unde migratia temporara externa abia depaseste 3% din 

populatie. 

Din punctul de vedere al migratiei interne, migrarea dinspre urban spre rural s-a produs 

atat in urma concedierilor masive din intreprinderile de stat, dar si datorita restituirii terenurilor 

agricole prin Legile 18/1991 si 1/2000. Incepand cu 2002, tendinta a inceput usor sa se inverseze, 

astfel incat populatia din mediul rural a reinceput sa fie atrasa de munca in zonele urbane. Migratia 

zilnica, de tip „naveta”, a fost totusi solutia aleasa de multe din persoanele stabilite in mediul rural. 

Populatia in profil teritorial 2011 

 
Regiunea de 
dezvoltare 
Judeţul 

 
Total (număr 
persoane) 

 
 

Urban 

 
 

Rural 

În procente faţă 
de total 

 
Locuitori / 
km2 

Urban Rural 

TOTAL 21.354.396 11.727.153 9.627.243 54,9 45,1 89,6 
Nord - Vest 2.711.016 1.440.177 1.270.839 53,1 46,9 79,4 
Centru 2.520.540 1.491.569 1.028.971 59,2 40,8 73,9 
Nord - Est 3.695.831 1.587.203 2.108.628 42,9 57,1 100,3 
Sud - Est 2.794.337 1.536.057 1.258.280 55,0 45,0 78,1 
Sud - Muntenia 3.243.268 1.342.035 1.901.233 41,4 58,6 94,1 
Bucureşti - Ilfov 2.253.827 2.064.235 189.592 91,6 8,4 1237,7 
Sud - Vest 

Oltenia 

 
2.225.108 

 
1.068.281 

 
1.156.827 

 
48,0 

 
52,0 

 
76,2 

Dolj 697.813 377.183 320.630 54,1 45,9 94,1 
Valcea 375.147 178.403 196.744 47,6 52,4 67,0 
Mehedinţi 288.775 140.889 147.886 48,8 51,2 58,5 
Olt 458.380 186.981 271.399 40,8 59,2 83,4 
Vâlcea 404.993 184.825 220.168 45,6 54,4 70,3 
Vest 1.910.469 1.197.596 712.873 62,7 37,3 59,6 

 

Organizarea administrativa a regiunii la nivelul anului 2011 era urmatoarea: 40 de orase si 

municipii (12,5% din cele la nivel national) dintre care 11 sunt municipii, 408 comune (14,26% din 

cele la nivel national), 2070 sate ( din care 121 apartin de orase sau municipii).Populatia regiunii 

este corelata cu numarul de judete fiind una din cele mai putin numeroase, devansand din acest 

punct de vedere regiunea Vest. 
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  Evolutia populatiei urbane in regiunea Sud-Vest Oltenia 
 

 

Evolutia populatiei urbane in Regiunea Sud-Vest Oltenia in perioada 2000-2011 
 

 
1.100.000 

 
 
 
 

1.080.000 

 
 
 
 

1.060.000 

 
 
 
 

1.040.000  

2000  2005  2006  2007  2008  2009  2010  

Popul a ti e urba na 1088111 1096060 1.092.922 1.086.530 1.075.425 1.074.789 1.073.146 1.068.281 
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Dunarea intr-o Regiune transfrontaliera  

Dunarea (care intra in Romania in amonte de Portile de Fier) a reprezentat de-a lungul 

timpului o importanta cale naturala de transport. Importanta strategica a Dunarii ca un coridor pan-

european pentru tranzitul de marfuri dintre Europa Centrala, Europa de Vest, Marea Neagra, 

regiunea Caucaziana, Asia Centrala si Orientul Mijlociu si Orientul Indepartat, a fost reconfirmata 

de catre Comisia Dunarii prin infiintarea Coridorului VII si de catre Guvernul Romaniei ce 

considera ca dezvoltarea coridorului este de o importanta strategica, avand in plan modernizarea 

sistemului de semnalizare si a masurilor hidro-tehnice, asigurarea adancimii minime de navigatie 

in punctele critice pe toata perioada anului, modernizarea si intretinerea infrastructurii portuare 

(baraje, pilone, bazine si zone portuare). 

Inexistenta unui pod peste Dunare in sudul regiunii ingreuneaza traficul de frontiera, prin 

cele doua puncte vamale cu Bulgaria (Calafat – Vidin si Bechet – Oreahovo), tranzitul facandu-se 

exclusiv cu bacul (in medie, tranzitul fluvial dureaza 2-3 ore), ceea ce creeaza mari intarzieri si 

dificultati operatorilor de transport de marfuri si turistilor. 

Prin urmare, majoritatea operatorilor de transport de marfuri prefera sa traverseze 

Dunarea peste podul de la Giurgiu (singurul peste Dunare spre Bulgaria), ocolind astfel regiunea. 

Tranzitul spre Serbia-Muntenegru este mai fluid, datorita existentei podului peste Dunare de la 

Portile de Fier si a preponderentei granitelor terestre existente in regiunea Banat. Constructia unui 

pod de traversare a Dunarii catre Bulgaria, la Calafat, va avea un impact major asupra 

standardului si volumului schimburilor comerciale ale Olteniei. 

Muntii Carpati si Impactul asupra Reliefului 

Ca si Dunarea, Muntii Carpati (incadrand regiunea la Nord si Vest) reprezinta o bariera 

naturala intre Oltenia si celelalte doua regiuni (Centru si Vest). Tranzitul spre Transilvania 

(regiunea Centru) se desfasoara prin trecatoarea Turnu Rosu – Valea Oltului catre judetul Sibiu. 

Tranzitul spre Regiunea Vest (Banat) se face prin trecatoarea Lainici din Valea Jiului catre judetul 

Hunedoara si prin defileul Dunarii (Portile de Fier). Tranzitul rutier este relativ dificil pe axele N-S 

si V-E. 

Relieful regiunii ofera un profil diversificat in ceea ce priveste altitudinea: la Sud Campia 

Dunarii – altitudine 50 m, la Nord si la Vest Muntii Carpati – altitudine maxima pe teritoriul regiunii 

aproximativ 2400m, pe o distanta de circa 200 km diferenta de nivel fiind semnificativa. Repartitia 



“Strategia  de Dezvol tare  Locala  2014 –  2020” 

Comuna Alunu,  jude tul  Valcea  

Comuna Alunu, judetul Valcea Page 31 
 

teritoriala dupa formele de relief ofera o imagine relativ echilibrata cuprinzand munti, campii, 

dealuri si podisuri. Muntii, bogati in resurse (dintre care carbunele si lemnul in special) au favorizat 

dezvoltarea mineritului si exploatarile silvice. Industria miniera a cauzat probleme majore de 

mediu, si restructurarea sa recenta a dus la tensiuni sociale severe - zonele miniere au 

reprezentat din 1989 principalele surse de tulburari sociale grave in Romania – si la somaj. 

 

 

 
 
 
Energie si resurse 
 
Relieful din partea de sud a regiunii favorizeaza agricultura, Oltenia fiind una din regiunile 

agricole traditionale din Romania. Reteaua hidrologica, alaturi de configuratia reliefului, confera 

regiunii rolul energetic principal in Romania, prin exploatarea potentialului apelor curgatoare care 

traverseaza regiunea : fluviul Dunarea, raurile Jiu si Olt. Pe teritoriul Olteniei se afla complexele 

hidroenergetice Portile de Fier (printre cele mai mari din Europa) – judetul Mehedinti si Lotru-Olt – 

in judetul Valcea (printre cele mai mari din Romania). Mai mult, aproape de zonele miniere Motru 

– Valea Jiului, functioneaza doua din cele mai mari centrale termoelectrice din Romania: Rovinari 

si Turceni. Productia de energie termoelectrica impreuna cu activitatile miniere, creeaza probleme 

substantiale asupra mediului, probleme ce au un impact mare asupra standardului de viata al 

locuitorilor din regiune. De exemplu, calitatea apei potabile este afectata de poluarea Raului Jiu. 

Resursele subsolului regiunii Sud-Vest Oltenia sunt bogate în cărbune, petrol, gaze 

naturale, minerale metalice şi nemetalice, sare, ape termale şi minerale. 

 Rezervele de lignit ale regiunii Sud-Vest Oltenia sunt apreciate la 1045 mil. tone, din care 
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890 sunt amplasate în continuarea zonelor concesionate, în 1-8 straturi exploatabile, ceea ce 

oferă condiţii favorabile de valorificare. Considerente de cost (transport) impun utilizarea acestei 

resurse pentru producţia de energie electrică şi termică în zone apropiate. 

 Rezervele de petrol se găsesc între Olt şi Jiu, cele de gaze naturale însoţesc, de regulă pe 

cele de petrol, iar cele de uraniu în Munţii Aninei.  

Sarea gemă, folosită ca atare sau pentru producţie de clorosodice (Govora şi Râmnicu Vâlcea) se 

găseşte în Subcarpaţii Curburii şi Getici (judeţul Vâlcea). 

 

Infrastructura de transport  

 Regiunea Oltenia este traversată de două din cele trei coridoare Pan-europene care 

intersectează România, şi anume coridorul IV – Berlin - Nurenberg – Praga – Budapesta – 

Constanţa – Istambul – Salonic şi coridorul VII fluviul Dunărea. 

1. Reţeaua de cale ferată  

 Regiunea Sud-Vest Oltenia are o reţea de căi ferate de 1001 km, egală cu 9% din totalul 

naţional. Liniile electrificate au o lungime de 505 km, reprezentând 50,4% din totalul căilor ferate 

(faţă de 35,9% cât este media naţională), iar liniile ferate duble reprezintă 241 km (24% din totalul 

regiunii, comparativ cu 27% media naţională). Cu toate acestea, densitatea căilor ferate în regiune 

este cea mai mică din ţară – 34,3 km/1000 km2. Toate orasele importante din regiune au statii de 

cale ferata, principala magistrala care treverseaza regiunea fiind Bucuresti-Timisoara. 

2.  Reţeaua rutieră 

 Oltenia are o reţea totală de şosele de 10.375 km (13,15% din totalul naţional), din care 

1944 km sunt drumuri naţionale (12,91% din total drumuri naţionale) şi 8.431 km drumuri judeţene 

şi comunale (13,16% di totalul naţional).  

 Regiunea Sud-Vest Oltenia este traversată de două mari drumuri europene: E70 pe axa 

Vest-Est, de la Timişoara la Bucureşti, apoi înspre Giurgiu şi graniţa cu Bulgaria, incluzând 

autostrada Bucureşti-Piteşti şi E79 pe axa Sud-Nord de la Calafat / graniţa cu Bulgaria la Oradea / 

graniţa cu Ungaria, trecând prin Sibiu, Alba Iulia şi Cluj Napoca. 

 Între toate reşedinţele de judeţ există legături rutiere bune. Traficul pe E79 este dificil pe 

Valea Jiului datorită configuraţiei reliefului. 

Există puncte rutiere de trecere a frontierei la Drobeta Turnu Severin spre Serbia, la 

Calafat şi Bechet spre Bulgaria (cu bacul). 
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  Oltenia are o retea de 2.725 km de strazi urbane (9,78% din totalul retelei nationale), din 

care 1.777 km sunt modernizati (10,20% din totalul de km la nivel national modernizati). Aflata pe 

locul 7 intre regiuni in ceea ce priveste km de infrastructura stradala detinuta, ca procent din 

totalul national, regiunea Sud-Vest Oltenia, are un grad de modernizare de 65,21%, cu o variatie 

pozitiva fata de media nationala,de 2,68%. In Oltenia, cea mai extinsa retea de infrastructura 

stradala este detinuta de judetele Dolj 27,04% (737km) si Valcea 26,89% (733 km) din totalul 

strazilor orasenesti din regiune. Strazile modernizate sunt repartizate similar, 25,66% (456 km) in 

judetul Dolj si 24,73% (439 km) in judetul Valcea. Cele mai reduse retele sunt detinute de 

judetele Valcea 14,31% (390 km) si Mehedinti 11,63% (317km). 

  In judetul Mehedinti este cel mai ridicat grad de modernizare al infrastructurii stradale  

respectiv 83,91% (266km) din totalul strazilor orasenesti sunt modernizate, iar cel mai redus in 

judetul Olt cu 58,57% (321 km) din strazi sunt modernizate. Modernizarea străzilor orășenești 

rămâne o problemă deschisă, în special în județele Vâlcea (58,89%), Olt (58,57%) și Dolj 

(61,87%), județe în care gradul de modernizare se află sub media Regiunii (65,21%) și sub 

media națională (62,53%). 

 3. Aeroporturi  

 În regiunea Sud-Vest Oltenia există un singur aeroport situat în Craiova şi care este 

administrat de Consiliul Judeţean Dolj. Cu dimensiuni ale pistei de 2.500 X 45 m, Aeroportul 

Craiova este pe poziţia a treia ca mărime între aeroporturile din România. Aeroportul Craiova a 

fost reabilitat si dotat cu echipamente de ultima generatie pentru o mai buna gestionare a 

zborurilor internationale, fiind considerat in acest moment una dintre prioritatile locale, iar 

operatorii au declarat ca vor mari numarul de zboruri saptamanale, inclusiv catre alte destinatii. 

 4. Căi navigabile interne  

 În România traficul de căi navigabile este aproape în exclusivitate realizat pe Dunăre, 

navigabilă din Baziaş (la intrarea în România) până la Brăila pentru nave cu pescaj de 2 m, iar pe 

Dunărea maritimă, între Brăila şi Sulina, pentru nave cu pescaj de până la 7 m. De-a lungul celor 

1.075 km ai Dunării din România, cele 19 oraşe localizate pe malul românesc sunt de asemenea 

porturi fluviale din care 5 aparţin regiunii Oltenia: Orşova, Drobeta Turnu – Severin, Calafat, 

Bechet şi Corabia. 

Unităţi de învăţământ 
 

 Datorită evoluţiei demografice a populaţiei de vârstă preşcolară şi şcolară unităţile de 
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învăţământ din regiune au fost modificate atât ca număr cât şi ca structură numărul de grădiniţe 

pentru copii a scăzut de la 471 la 113, de şcoli din învăţământul primar şi gimnazial de la 788 la 

529, de licee şi colegii teoretice de la 59 la 56 şi instituţiile de învăţământ superior de la 6 la 4; a 

crescut numărul de unităţi şcolare din învăţământul secundar ciclul 2 de la 155 la 175 şi al liceelor 

tehnice de la 53 la 68. 

 Scăderea cea mai accentuată s-a produs în mediul rural, unde, în aceeaşi perioadă, 

grădiniţele de copii au scăzut de la 250 la 8 (în mediul urban de la 221 la 105), de şcoli din 

învăţământul primar şi gimnazial de la 631 la 403 (în mediul urban de la 165 la 132). 

 În judeţele regiunii, scăderea din mediul rural la grădiniţele de copii a fost în Dolj de la 82 

la 1 (în mediul urban de la 66 la 29), în Olt de la 167 la 7 (în mediul urban de la 57 la 25), la 

unităţile de învăţământ preuniversitar în Dolj scăderea a fost de la 173 la 125 (în mediul urban a 

rămas constant – 87), în Valcea scăderea a fost de la 124 la 63 (în mediul urban de la 51 la 45), 

în Mehedinţi scăderea a fost neimportantă atât în mediul rural cât şi în cel urban, în Olt scăderea 

a fost de la 160 la 108 (în mediul urban a scăzut de la 58 la 48), iar în Vâlcea scăderea a fost de 

la 148 la 88 (în mediul urban a scăzut de la 545 la 52). 

 Numărul unităţilor de învăţământ gimnazial a scăzut, scăderile mai importante 

producându-se în mediul rural: Dolj urban de la 47 la 44 şi rural de la 161 la 111, Valcea urban de 

la 26 la 18 şi rural de la 113 la 53, Mehedinţi are scăderi nesemnificative, Olt urban de la 34 la 22 

şi rural de la 155 la 196, Vâlcea urban de la 32 la 25 şi rural de la 141 la 84.  

 În regiune numărul facultăţilor a scăzut de la 54 la 42, în special ca urmare a scăderii 

interesului pentru anumite specializări: din totalul de 42 facultăţi, 33 aparţin formei de  proprietate 

de stat (2009). Cea mai importantă instituţie de învăţământ superior este Universitatea din 

Craiova. 

Numarul salariatilor din Regiunea de Dezvoltare Sud - Vest Oltenia 

Efectivul salariatilor din economia Regiunii de Dezvoltare Sud - Vest Oltenia a fost, la 

sfârșitul lunii aprilie 2012, de 378.461 de persoane, cu 11.854 de persoane mai multe decât la 

sfîrșitul lunii aprilie 2011, a anunțat într-un comunicat Institutul Național de Statistică – Direcția 

Regională de Statistică Dolj. 

Efectivul salariaților din Regiunea de Dezvoltare Sud - Vest Oltenia reprezintă 8,1% din 

nivelul național. În județele Dolj și Vâlcea era concentrat 53,1% din efectivul regional de salariați. 

Din totalul salariaților, 59,1% își desfățoară activitatea în cadrul serviciilor, 38,7% în industrie și 
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construcții și doar 2,2% în agricultură, vânătoare și servicii anexe, silvicultură și pescuit. 

Rata șomajului în Regiunea de Dezvoltare Sud - Vest Oltenia (7,0%) s-a situat peste nivelul ratei 

șomajului la nivel național (4,7%). 

În Regiunea de Dezvoltare Sud - Vest Oltenia, la sfârșitul lunii aprilie 2012, se aflau 

64.009 șomeri, 26.902 persoane fiind femei. 

În teritoriu, cea mai mare pondere a șomerilor a fost detinută de județul Dolj (38,5%), 

urmat de Olt (16,97%), Valcea (16,0%), Mehedinți (15,9%) și Vâlcea (12,7%). 

Cele mai multe persoane șomere de sex feminin, înregistrate la sfârșitul lunii aprilie 2012, 

au fost în judetul Dolj (37,8%), iar cele mai puține, în Vâlcea (13,8%). 

Rata șomajului a fost, la sfârșitul lunii aprilie 2012, de 7,0%, distribuția șomerilor 

diferențiată pe sexe (58,0% bărbați și 42,0% femei), în corespondența cu populația activă civilă, 

imprimând o rată a șomajului de 7,5% pentru bărbați și de 6,4% pentru femei. 

 

Economie   

Cel mai important centru industrial este Craiova,urmată de celelalte reşedinţe de judeţ. 

Cea mai important ramură industrial în Oltenia este cea energetică.  

Pe ramuri: 

→ Industria energetică: teromocentrale: Turceni, Rovinari, Işalniţa (toate cu puteri instalate 

de peste1000MW),CraiovaII, Govora Râmnicu Vâlcea; hidrocentrale:Porţile de fierI, Porţile 

de fierII,Lotru Ciunget,sistemul hidroenergetic de pe Olt. 

→ Industria metalurgică:ALRO Slatina,TMK-ARTROM Slatina 

→ Industria constructoare de maşini: automobile-FordCraiova, component de automobile-

Craiova, fabrica de roţi auto Drăgăşani, avioane-fabrica de la Craiova, mijloace de 

transport feroviar Electroputere Craiova , ROMVAG Caracal, fabrica de osii şi boghiuri de 

la Balş, şantiere navale – DrobetaTurnu Severin, Orşova, fabric de utilaj agricol –Craiova , 

Balş, fabrica de armament-Sadu-BumbeştiJiu (Valcea),Filiaşi, Drăgăşani. 

→ Industria chimică: OLTCHIM Râmnicu Vâlcea, Uzinele Sodice Govora, DOLJ CHIM 

Craiova,Pirelli Slatina,fabrica de apă grea de la Halânga (Mehedinţi). 

→ Industria materialelor de construcţii: Bârseşti (Valcea),Işalniţa-Craiova. 

→ Industia lemnului: Râmnicu Vâlcea,Târgu Jiu,DrobetaTurnu Severin(aici se produce şi 

celuloză şi hârtie),Brezoi , Băbeni. 
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→ industriatextilă:Slatina,Scorniceşti,Motru,Caracal,Tismana. 

→ Industria alimenentară: morărit şi panificaţie la Râmnicu Vâlcea(Velpitar,Boromir), Slatina, 

Craiova, Caracal etc., fabric de ulei: Podari-Craiova, de zahăr: Podari-Craiova, Corabia, 

de conserve din legume şi fructe: Caracal, Râmnicu Vâlcea, de preparate din carne: 

Caracal (fabrica de pate Hame), Râmnicu Vâlcea, Potcoava-Olt etc., de bere: Craiova, 

Râmnicu Vâlcea, de vinuri: Segarcea, Strehaia, Drăgăşani. 

Criza a produs schimbări de structură în zona companiilor noi. Daca în 2005 și 2006 

numărul companiilor nou înființate care activau în comerț era în scădere, criza a facut ca până in 

2011 antreprenorii români să se orienteze cu predilecție catre acest sector. Nu e așadar de mirare 

că și cele mai multe falimente au provenit tot de aici. Vestul și Nord-Vestul sunt regiunile în care 

apar și în perioada de criză PFA-uri, în celelalte regiuni numărul acestora scăzând. În industrii 

însă lucrurile nu arată deloc bine din punctul de vedere al companiilor nou înfiinșate, numărul 

acestora reducându-se consistent. 

 

SECTOARE DE ACTIVITATE PENTRU COMPANII ACTIVE NOU CREATE 

 

INDUSTRIE TRANSPORTURI          
 
CONSTRUCȚII HOTELURI   
 
COMERȚ ALTE SERVICII   
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Evolutia distributiei intreprinderilor noi active dupa activitatea desfasurata este prezentata 

la nivelul celor sase sectoare principale de activitate: industrie, constructii, comert, transporturi, 

hoteluri si restaurante, alte servicii. In "industrie" ponderea noilor aparitii, 12.4%, este in 

descrestere fata de anii precedenti. 

 

 

 

Apare o crestere a ponderii sectoarelor comert, hoteluri si restaurante, si alte servicii si o 

descrestere a ponderii sectoarelor constructii si transporturi. 

Pe regiuni, comparativ cu anul precedent, domeniul "industrie"este mai atractiv in regiunile 

Sud- Muntenia, Nord-Vest si Sud-Est; "constructiile" sunt favorizate in regiunile Bucuresti-Ilfov, 

Nord-Est si Centru;  "comertul" este domeniul majoritar de orientare a intreprinderilor din regiunile 

Sud-Muntenia,Sud-Vest Oltenia si Centru; "transporturile" au ponderi mai ridicate in regiunea 

Nord-Est, Sud-Est si  Bucuresti-Ilfov; "hoteluri si restaurante" este un domeniu cu rezultate 

semnificative in regiunile Nord- Vest si Bucuresti-Ilfov; "alte servicii" au ponderi mult mai ridicate in 

regiunile Sud-Vest Oltenia, Vest si Centru, comparativ cu anul precedent. 

Trenduri investiţionale/ sectoare noi de activitate 

Nivelul redus de dezvoltare al regiunii se datorează şi volumului scăzut de investiţii străine 

directe,regiunea atrăgând doar 745 milioane euro (reprezentând 3,40% din totalul acestora până 

la finele anului 2005), ceea ce o situează pe poziţia a şasea între regiunile ţării, investiţiile din 

regiune fiind mai mult concentrate în câteva afaceri mari( ALRO şi ALPROM Slatina, LA FARGE 

Târgu Jiu, etc.). 
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Oltenia a atras până acum investiţi istrăine de valoare mult mai scăzută decât media 

naţională, acestea concentrându-se într-un număr redus de operaţiuni mari.  

Evoluţia negativă din centrele monoindustriale (Balş, Târgu Cărbuneşti, Rovinari, Motru, 

etc.) nu a putut fi compensată prin activitatea productivă din unele ramuri recent privatizate. 

Trebuie  menţionată mobilitatea redusă a forţei de muncă datorită în special inexistenţei spaţiilor 

de locuit ieftine. Industria lemnului din zona montană şi sub carpatică a înregistrat, în ultimii ani un 

recul puternic, din cauza reducerii capacităţii de export. Aceasta rămâne, în mare parte, tributară 

unei producţii cu valoare adăugată redusă, destinată unor pieţe puţin exigent (ţările nord-africane). 

Judeţul Valcea a beneficiat de investiţii în 2011. Acesta reprezintă pentru cele trei 

Complexuri Energetice Turceni, Rovinari şi Craiova, investiţii ce au fost cu 11% mai mari faţă de 

2010. Investiţiile planificate de cele trei entităţi energetic sunt în marea lor majoritate pe mediu şi 

se ridică la peste 1,5 miliarde lei. Împreună, cele trei complexuri energetic din Oltenia, Turceni , 

Rovinari şi Craiova acoperă circa o treime din producţia de electricitatea României, fiind, după 

Hidroelectrica şi Nuclearelectrica, producătorii celei mai ieftine energii din ţară. 

 

Profil  economic judete 
 
JUDET PROFIL 
DOLJ centru universitar regional cu impact national, energie termo, sector 

auto, masini agricole, agricultură ecologică. 
OLT metale neferoase, produse şi subansamble auto, grâu , porumb, rapită, 

vin. 
VALCEA materiale de constructii, energie termo, industrie extractiva, 

pomicultură, zootehnie, turism montan, artizanat. 

MEHEDINTI energie hidro, constructii navale, viticultură, turism dunărean 
VALCEA chimie, pomicultură, legumicultură, turism balnear. 
  

 
 

II.3. Analiza SWOT a regiunii Sud-Vest Oltenia 

  

Analiza SWOT a regiunii a fost elaborată în urma unei analize socio-economice detaliate 

a 6 domenii importante pentru dezvoltarea durabilă a oricărei entităţi teritoriale respectiv: 

Infrastructura; Sectorul productiv, cercetarea şi inovaţiile; Turismul; Piaţa Muncii, Resursele 

Umane şi serviciile sociale; Zonele rurale şi montane; Mediu. Această analiză sintetizează 

oportunităţile şi avantajele strategice ale regiunii, astfel încât pe baza acestora să se poată trasa 
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direcţii de dezvoltare în consens cu coordonatele naţionale şi europene actuale. 

 

1.INFRASTRUCTURA  

Puncte tari Puncte slabe 

 Regiune de tranzit cheie intre Banat si 
Muntenia 

 Reţeaua rutieră permite realizarea accesului 
fără probleme deosebite la reţeaua de căi 
ferate, permiţând organizarea transportului 
inter-modal(rutier – căi ferate); 

 Teritoriu străbătut de coridoare europene 
 Reţea de distribuţie a energiei electrice   bine 

dezvoltată; 
 Localizată la intersecţia a două dintre cele  

trei coridoare europene care traversează România;  
 O importantă moştenire culturală şi istorică; 
 Cel mai important furnizor de energie din ţară 
 Aeroportul interntaional Craiova – modernizat 

in ultmii ani. 
 
 

 Zone întregi lipsite de sistemul de 
transport, în special în sud, de-a lungul 
Dunării ; 

  Calitate slabă a drumurilor. În zona de 
munte, reţeua drumurilor forestiere slab 
dezvoltată (rezultând astfel dificultăţi în 
exploatarea eficientă a lemnului) 

 Inexistenţa unei autostrăzi în regiune; 
 Nici un drum/cale ferată în legatură cu 

Bulgaria ; 
 Porturi slab dezvoltate; 
 Cea mai mica densitate a cailor ferate din 

intreaga tara 
 Deficienţe mari în furnizarea apei potabile 

şi o reţea de canalizare slab dezvoltată; 
 Reţea de gaz slab dezvoltată; 
 Dezvoltarea  insuficientă  a  infrastructurii  

de  bază (apă gaze, canalizare, etc) în mediul 
rural împiedică dezvoltarea industrială în afara 
marilor oraşe; 

 Infrastructura de afaceri insuficient 
dezvoltată; 

 Infrastructura socială şi de educaţie slab 
dezvoltată; 

 Existenţa zonelor urbane degradate; 
 Infrastructura specifică  de  informare,  

cercetare şi inovare în tehnologie slab 
dezvoltată; 

 Calitatea slabă a energiei electrice; 
 Insuficienta/uzură a infrastructurii  de  

cultură, sport, agrement reduce calitatea vieţii. 
a.  INFRASTRUCTURA  

Oportunităţi Ameninţări 

 Potenţial de exploatare a Dunării ca un 
coridor de transport cu cost redus; 

 Flux de investiţii semnificativ privind 
infrastructura de transport principală deja planificat 
în regiune;  

  Construcţia podului Calafat-Vidin, ce se 
preconizează a se finaliza la finele anului 2012 

 Oltenia poate fi exclusă din societatea 
informaţională datorită posibilităţii reduse 
deprocurare a computerelor, accesului scăzut 
la Internet etc. 

 Insuficienta facilităţilor de cercetare poate 
împiedica progresul către operaţii   industriale   
cu   valoare adaugată ridicată; 
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(acces la şosea şi cale ferată); 
 Creşterea accesibilităţii şi atractivităţii 

regionale; 
 Creşterea investiţiilor şi dezvoltarea regiunii; 
 Cel mai accesibil aeroport din  provincie, 

modernizat prin invetiții realizate de către 
Consilului județean; 

 Creşterea disparităţilor între zonele  
regiunii, în special între mediul urban şi mediul 
rural.  

 Neintroducerea Aeroportului din Craiova 
pe o listă de priorităţi investiţionale ale 
Ministerului Transporturilor, ramânând doar în 
baza investițiilor realizate de către Consiliul 
județean Dolj. 

 Recent intr-un sondaj European Regiunea 
Olteniei a fost inclusă pe harta celor mai 
sacarce zone din Europa. 
 

2.   SECTORUL PRODUCTIV, CERCETAREA ŞI INOVAŢIILE 
Puncte tari Puncte slabe 

 Universitatea   din   Craiova,  centru   
important   de cercetare; 

 Întreprinderile mici şi mijlocii activează ca şi 
creatori de locuri de muncă; 

 Confecţii şi textile, produse  din lemn şi 
metale (aluminiu) competitive pe piaţa externă; 

 Fluviul Dunărea, o resursă importantă pentru 
industrie şi turism; 
 

 Întreprinderi mari încă neprivatizate; 
 Sistemul bancar nu  contribuie încă 

eficient la dezvoltarea IMM-urilor; 
 Abilităţi slabe de marketing,   

antreprenoriale   şi manageriale; 
 Capacitate scăzută de atragere a 

investiţiilor străine directe, reţea de sprijinire a 
afacerilor slab dezvoltată, capacitate slabă de 
consultanţă. 
 

Oportunităţi Ameninţări 

 Potenţial  de  dezvoltare  a  unor  grupuri  
de  IMM –clustere -  în regiune conform AID – 
Antreprenoriat Inițiativă Dezvoltare - în data de 
07.03.2012 Agentia pentru Dezvoltare Regionala 
Sud-Vest Oltenia impreuna cu Asociatia de 
Turism Oltenia, Municipiul Craiova, Consiliul 
Judetean Dolj, Universitatea din Craiova – 
Facultatea de Economie,Universitatea din Craiova 
– Facultatea de Stiinte Sociale,Agentia de Turism 
Mapamond si SC ADA & ROBY CONSULTING 
SRL au semnat un acord de colaborare in 
vederea constituirii unui cluster.; 

 Interes  pentru  înfiinţarea  parcurilor  
tehnologice  şi industriale; 

 Poziţia de frontieră favorabilă cooperării 
transfrontaliere 

 Creşterea disparităţilor între diferitele zone 
ale regiunii; 

 Migraţia forţei de muncă; 

3. TURISMUL 
Puncte tari Puncte slabe 
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 Fluviul Dunărea, o resursă importantă pentru 
industrie şi turism; 

 Potenţial  turistic  diversificat:  arii  protejate,  
parcuri naturale,  munţi,  peşteri,  zone  rurale  
nepoluate,  ape  minerale şi staţiuni balneare, 
pescuit şi  vânătoare, atracţii culturale; 

 A doua regiune în România ca număr şi 
importantă a vechilor mănăstiri (turism ecumenic); 

 Folclor şi tradiţii, gastronomie bazată  pe  
produse naturale locale; 

 Interes crescut pentru agroturism; 
 Existenţa  vestigiilor culturale şi istorice  pe  

teritoriul regiunii 
 
 

 Insuficienţa şi standard scăzut al 
infrastructurii turistice şi de agrement, calitate 
slabă a cazării; 

 Număr  redus  de  evenimente  culturale  şi  
turistice  şi cultura limitată în serviciile de 
turism; 

 Regiunea se bazează pe turismul social 
(persoane în etate), subvenţionat de la bugetul 
de stat ; 

 Inexistenţa   investiţiilor   de  capital   
orientate   spre turismul pentru populaţia cu 
venituri mici; 

 Întârzieri în privatizarea utilităţilor de turism; 
 Promovarea  insuficientă; 
 În zona de munte rurală există multe 

localităţi care nu beneficiază de utilităţi (apă, 
canalizare, deşeuri)  

 Infrastructura de acces către obiectivele 
turistice este slab dezvoltată; 

  Lipsa spaţiilor adecvate pentru   
depozitarea şi reciclarea deşeurilor în zonele 
turistice; 

Oportunităţi Ameninţări 

 Dezvoltarea și implementarea unei strategii 
ecoturistice regionale 

 Perspective pentru turismul montan 
(recreativ); 

 Perspective pentru dezvoltarea  turismului  
rural  în zonele izolate ; 

 Posibilitatea exploatării parcurilor  naturale  
şi  ariilor protejate ca resursă turistică, în acelaşi 
timp protejând mediul regional (turism ecologic); 

 Includerea porţiunii de Dunăre a regiunii în 
turismul de croazieră; 

 Competitivitate scăzută a ofertei turistice 
regionale faţă de alte regiuni din ţară şi pe plan 
internaţional; 
 
 

4. PIAŢA MUNCII, RESURSELE UMANE ŞI SERVICIILE SOCIALE 
Puncte tari Puncte slabe 

 Prezenţa unui număr mare de universităţi 
publice şi private; 

 Dezvoltarea   economiei   bazată   pe   
competenţă; 

 Existenţa unui număr mare de unităţi de 
învăţământ tehnic şi profesional; 

 Interes în creştere pentru învăţământul tehnic 
(ingineri, programatori); 

 Existenţa  centrelor  pentru  formare  
profesională  a adulţilor  şi  a  furnizorilor  de  
formare  profesională autorizaţi; 

 Piaţa forţei de muncă rurale concentreaza 
mai mult de jumătate din forţa de muncă; 

 Slaba educaţie antreprenorială; 
 Munca „la negru” - fenomen foarte larg 

răspândit; 
 Declin puternic al angajărilor în industrie; 
 Descreştere naturală a populaţiei; 
 Existenţa decalajului informaţional în cadrul 

regiunii; 
 Infrastructura  de  educaţie  insuficientă  şi  

neadaptată standardelor moderne în materie; 
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 Lipsa  disparităţilor  în  privinţa  accesului  la  
educaţie între femei şi bărbaţi; 

 Interes    crescut    pentru    educaţia    
deschisă  şi învăţământul la distanţă; 

 Creşterea/îmbunătăţirea serviciilor de  ajutor  
pentru copii abandonaţi şi a pregătirii personalului 
în domeniul protecţiei copilului; 

 Diversificarea formelor de învăţământ şi 
pregătire în domeniul serviciilor sociale; 
 
 
 
 

 Insuficienţa utilităţilor de transport în 
mediul rural este încă un obstacol serios 
pentru mulţi copii care merg la şcoală; 

 Dificultăţi de participare  la  formele  de  
învăţământ secundar pentru elevii din   mediul 
rural; 

 Decalaj între pregătirea oferită de şcoală 
şi cerinţele pieţei muncii; 

 Parteneriat slab între şcoală şi agenţii 
economici; 

 Deficit  de  fortă  de  muncă  calificată,  
mai ales în construcţii şi în sectorul de inginerie 
modernă; 

 Interes redus al populaţiei Rrome în 
ceea  ce  priveşte educaţia;  

 Mobilitatea scăzută a forţei de muncă între 
activităţile sectoriale; 

 Insuficiente  facilităţi  pentru  formarea  
profesională continuă a populaţiei active;  

 Slaba adaptabilitate a forţei de muncă la 
tehnologiile de vârf; 

 Infrastructura de sănătate precară, 
insuficientă medicamentelor şi a aparaturii  
medicale, servicii de ajutor de urgenţă, de  
prevenţie şi de tratament ambulatoriu 
deficitare - problema acuta în mediul rural; 

 Personalului medical de specialitate  
insuficient  în mediul rural; 

 Grad scăzut de integrare în societate   
pentru persoanele dezavantajate; 

 Sărăcia are efecte asupra posibilităţilor de 
acces la educaţie şi a condiţiilor de sănătate. 
 

Oportunităţi Ameninţări 

 Dezvoltarea sectorului serviciilor va oferi 
oportunităţi pentru crearea de noi locuri de muncă; 

 Stabilirea unor obiective comune şi a unui 
parteneriat puternic între instituţiile de instruire şi 
angajatori; 

 Fonduri  relativ  mari  alocate  de  către  UE  
pentru dezvoltarea resurselor umane   şi serviciilor 
sociale;  

 Programe  pentru  reducerea  decalajului  
informaţional din cadrul regiunii; 

 Creşterea migraţiei şi a ratei şomajului; 
 Creşterea decalajului educaţional între 

mediul urban şi cel rural; 
 Creşterea participării la învăţămâtul 

superior în paralel cu creşterea abandonului 
şcolar; 

 Salarii mici în sectorul bugetar, având ca 
efect criza pregătirii în domeniul învăţământului 
preuniversitar, respectiv   insuficienţa 
personalului medical la sate; 
Precarizarea/subevaluarea forţei de muncă 
autohtone pe piaţa europeană a muncii; 
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5. ZONELE RURALE ŞI  MONTANE 
Puncte tari Puncte slabe 

 Zona cu potenţial agricol semnificativ; 
 Rezerve importante de lemn (mari   

suprafeţe împădurite); 
 Un relief adecvat practicării turismului de 

diferite feluri -  în  special  agroturism (munţi,  
dealuri,  Dunărea, parcuri  naturale  şi  zone  
protejate  cu  flora  şi  fauna unice); 

 Existenţa unui însemnat număr de centre 
de cercetare şi  de  staţiuni  experimentale  
specializate  în   domenii agricole (vin, mere, 
cartofi); 

 Costuri scăzute pentru terenurile agricole; 
 Existenţa  planurilor  de  dezvoltare  în  

mediul  rural pentru   înfiinţarea   unor   centre   
de   polarizare   cu funcţiune urbană; 
 

 Infrastructura slab dezvoltată în mediul rural;  
 Rentabilitate scăzută a agriculturii datorită    

fărămiţării terenurilor, unităţilor productive mici, 
mecanizarii reduse: 

 Forţa de muncă îmbătrânită; 
 Insuficienta irigare a terenurilor agricole; 
 Monocultura vegetală (concentrare ridicată 

a cultivării; cerealelor - diversificare scăzută a 
producţiei agricole); 

 Sărăcia - un obstacol în calea  investiţiilor 
pentru diversificarea economiei rurale; 

 Insuficienta dezvoltare a utilităţilor  de  
bază şi a serviciilor publice (educaţie, 
sănătate) în zonele rurale; 

 Promovare insuficientă a  produselor  
alimentare şi nealimentare  tradiţionale  din  
zonele rurale (inclusiv produse de artizanat 
confecţionate manual, produse specifice zonei 
montane); 

 Lipsa sistemelor de colectare a produselor 
agricole, a pieţelor de „gros”; 

 Inexistenţa  unei  burse  a  mărfurilor  agro-
alimentare care să ducă la existenţa unei pieţe 
libere în domeniu; 

 Produse agricole neetichetate şi 
necertificate; 

 Oportunităţi reduse de angajare în alte 
sectoare decât agricultura; 
 

Oportunităţi Ameninţări 

 Oportunităţi de finanţare pentru   
îmbunătăţirea infrastructurii de bază şi  
mecanizării   agriculturii; 

 Asocierea între fermieri pentru a împărţi 
costurile de producţie şi a creşte profitabilitatea în 
agricultură; 

  Posibilitatea de a realiza produse ecologice; 

 Migrarea populaţiei tinere către zonele 
urbane; 

 Lărgirea UE va duce la creşterea 
competiţiei pentru produsele agricole, putând 
defavoriza unele sectoare tradiţionale, în 
prezent competitive la export; 

   Fenomenul de globalizare;  
6. MEDIU 

Puncte tari Puncte slabe 

 Calitatea aerului şi a apei în zonele de munte;  
 Cel mai mare parc naţional   (Domogled - Valea 

Cernei) şi cel mai mare parc natural (Porţile de 
Fier – singurul care cuprinde principalele formele 
de relief) din ţară, aflate parţial pe teritoriul 
regiunii;  

 Dificultăți în implementarea directivelor și 
normelor UE; 

 Sistemul integrat de monitorizare a 
factorilor poluanţi insuficient dezvoltat; 

 Inexistenţa  unui  sistem  de  administrare  
a  zonelor protejate, care să reglementeze 
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 Existenţa  unor  programe  de  reabilitare  a  
Dunării, precum şi a bălţilor şi lacurilor din Lunca 
Dunării; 

 Creşterea interesului faţă de domeniul mediului;  
 Existenţa unui important cadru natural nepoluat;  

 

practicarea turismului în astfel de zone; 
 Spaţii verzi insuficiente în oraşele regiunii; 
 Calitate slabă a apei potabile; 
 Insuficienţa instalaţiilor de epurare a apei; 
 Investiţii  insuficiente  în  facilităţi  de  

tratare  a apelor uzate şi reciclarea deşeurilor 
solide; 

 Interes  scăzut  faţă  de  separarea,  
colectarea  şi reutilizarea deşeurilor; 

 Existenţa unor localităţi afectate de poluare 
industrială; 

 Poluarea  bazinelor  hidrografice  datorită  
activităţilor industriale; 

 Existenta unui număr mare de zone cu 
risc ridicat de alunecări de teren;  

 Grad  crescut  de  depreciere  a  calităţii  
arborilor  în zonele de pădure din Dolj, 
Mehedinţi, Valcea; 

 Sudul  judeţelor  Dolj  şi  Olt -  afectat  de  
secetă  şi ameninţat de fenomenul de 
deşertificare; 

 Insuficienta amenajare pe râuri împotriva 
inundaţiilor; 

 Inexistenţa depozitelor ecologice zonale 
şi a staţiilor de transfer; 

 Grad scăzut de conștientizare a 
cetăţenilor în problemele de mediu; 
 

Oportunităţi Ameninţări 

 Îmbunătăţirea calităţii mediului prin reducerea 
emisiilor din industria energetică 

 Acțiuni de reîmpădurire a terenurilor 
 UE sprijină protecția mediului prin instituirea de 

norme speciale dar și prin alocarea de fonduri 
substanţiale pentru protecţia mediului; 

 Dezvoltarea de activități eco-turistice și a 
turismului ecologic 
 

 Afectarea râurilor principale de către 
factori poluanţi din alte regiuni; 

 Priorităţile  privind  mediul  în  conflict  cu 
interesele sectoarelor  industriale (fabrici de 
ciment,  sectorul chimic, producţia termo-
electrica); 

 Degradarea continuă a ariilor  protejate  
datorită exploatării   neraţionale   a   resurselor   
şi   turismului neecologic;  

 Diminuarea resurselor de apă 
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III. Coordonate judetene - Judetul Valcea 

 

 

 

 

 

 

 

Are o densitate mai mare a centrelor urbane în nordul județului, fiind bine conexate prin 

căi de comunicație între ele. Se observă o grupare a acestora în interiorul județului, existând o 

distanță destul de mare față de localitățile urbane din celelalte județe. 

 

 

III.1 Scurt istoric şi prezentare generala 
 

 

Materialele arheologice, informaţiile marilor învăţaţi ai lumii antice, vestigiile şi 

monumentele   istorice atestă în judeţul Vâlcea primele urme ale existenţei umane încă din  
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paleolitic, iar descoperirile de la Bugiuleşti (comuna Tetoiu ) transformă judeţul într-unul din 

locurile de la noi din ţară cu cele mai vechi urme de viaţă şi locuire umană - aproximativ  

2.000.000 ani. 

Prima mentiune a judetului apare pe data de 8 ianuarie 1392 în Cronicile Mănăstirii Cozia, 

unde Hrisovul semnat de domnitorul Tării Româneşti, Mircea cel Bătrân, este încă păstra 

 

 

De asemenea săpăturile arheologice de la Bârsești și Govora-sat, din comuna, Mihăești, 

Căzănești, Valea Răii din municipiul Râmnicu Vâlcea, Orlești au scos la iveală mărturii ale locuirii 

arealului județului încă din perioada neolitică. Urmează apoi atestarea epocii de bronz prin 

săpăturile de la Boișoara, Buleta, Bârsești și Govora-sat din comuna Mihăești, orașul Ocnele Mari, 

Goranu și Râureni din municipiul Râmnicu Vâlcea, Scundu, Ștefănești. Iar epoca de fier este 

semnalată prin aceleași săpături la Căzănești, Costești, Ocnele Mari, Bârsești, Valea lui Stan. 

Fortărețele dacice de la Ocnița, Grădiștea și Tetoiu au format un sistem defensiv ingenios 

în partea sud-estică a reședinței regilor daci, Sarmizegetusa Regia, din munții Orăștiei. 

La Ocnele Mari, săpăturile arheologice efectuate în locul unde a existat cetatea dacică 

Buridava, cetate menționată de istoricul grec Ptolemeu în scrisurile sale, au scos la iveală bucăți 

de ceramică cu inscripțiile REB și BUR și o vază pe care scrie „Basileo Thiamarcos Epoiei”. 

Acesta din urmă este numele unui rege local contemporan cu împăratul roman Octavian 

Augustus. 
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Anul 87 d.Hr. este anul când armatele romane trimise să cucerească Dacia suferă o 

înfrângere amară, conducătorul lor Cornelius Fuscus fiind ucis în luptă. Această luptă se dă pe 

teritoriul județului undeva în Loviștea. 

 

                                               
Mircea cel Bătrân domnitorul care                             Constantin Brâncoveanu, ctitorul Mănăstirii Horezu 

 atestează Vâlcea ca primul judeţ 

 

Istoricul român Vasile Pârvan confirmă existența, pe meleagurile vâlcene, a unui număr de 

fortificații pe râul Olt, cunoscute sub denumirea de Limens Alutanus, construite în perioada 106-

271 d.Hr. a dominației romane a Daciei. Acestea, de la nord la sud sunt: Pons Vetus (Câineni),  

Proaetorius (Racovița), Arutela (Călimănești|Bivolari]]), Castra Romana (Sâmbotin), Buridava 

romană (Stolniceni), Pons Aluti (Ioneștii Govorii) și Rusidava (Drăgășani). 

După retragerea romană din 271, cu toată influiența nefastă a năvălirilor popoarelor 

migratoare, pe teritoriul acestui județ s-a semnalat comunități puternice daco-romane la Costești, 

Goranu, Inătești, Ioneștii Govorii și Lăcusteni. 

Vâlcea este atestat documentar ca județ la 8 ianuarie 1392 printr-un act emis de Mircea 

cel Bătrân, fiind primul județ atestat documentar din România. Radu cel Mare, la 1504 a înființat la 

Râmnicu Vâlcea oraș domnesc, Episcopia Râmnicului - Noul Severin, fapt remarcat și de Paul de 

Alep care notează că în peregrinările sale a găsit aici o „reședință episcopală”. 

 Documente vechi istorice, aflate în custodia arhivei Academiei Române și specificațiilor din 

Condica Episcopiei Râmnicului, atesta faptul ca Mihai Viteazul, domnul primei uniri a românilor din 

toate provinciile, s-a născut la Drăgoești. La Proieni pe malul drept al Oltului, el și-a serbat nunta 

cu Doamna Stanca într-o veche biserică ortodoxă. 

În urma analizelor socio-economice şi spaţiale din anii 1996-1997, judeţul Valcea a fost 
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inclus în regiunea de dezvoltare Sud-vest, considerată una dintre cele mai omogene şi sub aspect 

cultural şi relevantă sub aspect statistic. Împreună cu judeţul Valcea, formează o subregiune de 

similaritate, în cadrul Regiunii 4 Sud-vest Oltenia. 

Judeţul Valcea cuprinde un număr de 89 de unităţi administrativ-teritoriale de bază, 

conform Legii 2 din 1968 (cu modificările şi completările ulterioare). Valcea este probabil unul 

dintre cele mai stabile judeţe din punctul de vedere al organizării administrativ-teritoriale, 

modificările post-decembriste fiind puţin numeroase.  

În prezent, judeţul Valcea este împărţit în următoarele unităţi administrativ-teritoriale: 2 

municipii (Râmnicu Vâlcea - reşedinţa judeţului şi Drăgăşani), 9 oraşe (Brezoi, Horezu, 

Călimăneşti, Olăneşti, Govora, Ocnele Mari, Băbeni, Bălceşti, Berbeşti ) şi 78 comune. 

 

Judeţul Valcea  – asezare geografica 

Prin asezarea sa geografica, judetul Vâlcea beneficiaza de aproape toate formele majore 

de relief: munti, dealuri subcarpatice, podis si lunci cu aspect de câmpie, dispuse în trepte de la 

nord la sud, întregite de defileele Oltului si Lotrului, strajuite de muntii Cozia, Capatânii, Fagaras, 

Lotru si Parâng. Aici între masivele de munti se afla una din cele mai mari depresiuni 

intramontane din judet, cunoscuta sub numele de Tara Lovistei. 

Judetul Vâlcea este localizat în sudul Romaniei, se întinde pe o suprafata de 5.765 km² si 

se învecineaza cu judetele Alba si Sibiu la nord, judetul Arges la est, judetul Olt la sud si sud-est, 

judetul Dolj la sud-vest, judetul Valcea la vest si judetul Hunedoara la nord-vest. 

Două treimi din suprafața județului sunt ocupate de Podișul Getic și Subcarpații Getici, cu 

altitudini între 400–800 m. Râul Olt străbate județul pe o distanță de 135 km, primind apele a 

numeroși afluenți din care cel mai important este Lotrul. Acest bazin hidrografic, care se află în 

partea dreaptă a Oltului, cuprinde aproape toată suprafața județului. Această rețea hidrografică 

este întregită de numeroase lacuri: Gâlcescu, Zănoaga Mare, Iezerul Latoriței (lacuri glaciare), 

Vidra, Brădet, Cornet, Călimănești, Dăești, Râmnicu Vâlcea, Râureni, Govora, Slăvitești, Ionești 

Zăvideni Drăgășani (lacuri artificiale pe Lotru și Olt pentru hidrocentrale) și lacurile sărate de la 

Ocnele Mari. 

Județul Vâlcea prin însăși așezarea sa geografică dispune de importante resurse naturale. 

Munții cu vaste păduri de conifere și foioase unde trăiesc urși, capre negre, cerbi, căprioare. De 

asemenea pășuni alpine unde oieritul este ocupația ancestrală a oamenilor locului. 
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In zona de deal, plantațiile pomicole oferă fructe: mere, pere, prune, nuci, cireși, vișini. Din 

prelucrarea prunelor, în județ se produce țuica de Horezu și țuica de Vâlcea. Tot pe dealuri, mai 

spre sudul județului, se cultivă vița de vie din care se produc vinurile de Drăgășani. Spre granița 

de sud a județului, câmpia asigură terenuri fertile practicării agriculturii, cultivându-se cerealele 

(grâu, secară, porumb) sau culturi tehnice. 

Ca structură a fondului funciar in judeţul Vâlcea pădurile ocupă în special partea de nord a 

judeţului, precum şi văile principalelor cursuri de apă. Datorită acestor caracteristici silvicultura şi 

zootehnia reprezintă ramuri şi activităţi economice importante. 

Resursele de apă sunt de asemenea importante, judeţul Valcea fiind situat într -un bazin 

hidrografic cu resurse interioare superioare mediilor pe ţară. 

 

Resursele naturale ale județului Valcea 

Bogăția județului Vâlcea este întregită de importante resurse minerale, importante atât 

pentru economia județului cât și pentru economia națională. De la Cataracterele Lotrului, lângă 

Voineasa, se exploatează mică, pegmatite de cuarț și fedspat; calcar de la cariera Bistrița din 

comuna Costești: sare (clorură de natriu) de la Ocnele Mari; cărbune brun de la Berbești, Alunu, 

Copăceni; țiței și gaze naturale de la Băbeni, Mădulari, Făurești; izvoare de ape minerale de la 

Călimănești, Băile Olănești, Băile Govora; hidrocentrale (17 la număr). 

Bogăţiile judeţului sunt, de asemenea, reprezentate de sursele de ape curative şi 

miracolele naturale, a căror prezenţă a încurajat dezvoltarea staţiunilor balneoclimaterice.  

Resursele minerale de suprafaţă şi de adâncime sunt diverse şi răspândite practic pe tot 

cuprinsul judeţului. 

 Judetul Valcea are o Retea hidrografica foarte bogata, fiind distribuita uniform pe toata 

suprafata judetului. Oltul, unul dintre cele mai mari râuri din România, strabate judetul Vâlcea pe o 

lungime de 130 km, de la nord la sud ,  adunând apele a numerosi afluenti , dintre care cei mai 

importanti sunt: Lotrul, Olanesti, Topologul, Oltetul, Luncavatul, Bistrita. Debitul bogat al acestora 

a permis dezvoltarea unei puternice retele hidrografice. Principalele lacuri de acumulare create 

prin vastele lucrari de amenajare hidroenergetica sunt:  

o Vidra 340 mil.m3 apa  

o Babeni 78,3 mil.m3 apa  

o Zavideni 63 mil.m3 apa 
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     Lacul Vidra 

 

Cele mai importante resurse minerale naturale la nivelul judetului sunt: pegmatite cu cuart, 

feldspat si mica (zona Voineasa), calcar (în bazinul Costesti - Bistrita), sare (Ocnele Mari), 

carbune (Berbesti, Alunu, Copaceni), titei si gaze naturale (Babeni, Madulari, Fauresti), precum si 

materialele de constructii, bogatii ale solului si subsolului ce pun în evidenta potentialul economic 

al judetului Vâlcea. Zăcământul de sare de la Ocnele Mari este cunoscut din antichitate. El se 

prezintă sub forma unui masiv lung de 7 km şi cu o dezvoltare maximă în zona Ocnele Mari – 

Ocniţa, unde are o grosime de cca 600m 

Infrastructura 

Există 7 drumuri naţionale care traversează judeţul Valcea. Cel mai important este Drumul 

European 81 care leagă judeţul Vâlcea cu judeţele Sibiu şi Argeş.  

Reteaua de drumuri la nivelul judetului cuprinde: 

 -    drumuri europene: 83,15 km; 

- drumuri nationale: 443 km; 

- drumuri judetene: 967km;  

- drumuri comunale: 729 km. 

Pe teritoriul Judeţul Vâlcea exista 164 km de căi ferate.          

Surse de apă potabilă: 

- 78 localităţi, dintre care 9 oraşe; 
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- lungimea totală a reţelei de distribuţie: 563,9 km; 

- o sursă regională de apă potabilă de la Brădisor (52km), care poate fi extinsă până la 

Drăgăşani, încă 56 de Km. 

Profilul industrial 

            -industria chimică 

            -industria alimentară 

            -exploatarea cărbunelui, petrolului şi sării 

            -prelucrarea lemnului 

            -industria uşoară 

            -industria textilă      

Agricultura 

Judetul Valcea detine un total de :  80,348 ha de teren arabil din care 79,398 ha       

deţinute de sectorul privat:               

Producţa agricolă: 

Cereale:                                        207,075 tone 
Legume (total):                             114,080 tone 
Plante uleioase:                                1,077 tone 
Cartofi:                                            53,143 tone 
Furaje:                                           491.949 tone 

Pomicultura si viticultura 

Judetul detine un numar de 4,544,394 pomi fructiferi, astfel:             

- pruni          3,096,54 

- meri           1,126,98 

- peri            84,682 

Potențial turistic 
 

România este o tara binecuvântata de Dumnezeu cu cele mai variate si pitoresti forme de 

relief: mare, fluviu, delta, munti, dealuri si podisuri, câmpii si lunci, o tara cu bogatii si frumuseti, o 

tara cu o civilizatie multimilenara, cu un patrimoniu istoric si cultural considerabil, o tara unica prin 

farmecul si ospitalitatea locuitorilor sai, denumita de marele scriitor român Alexandru Vlahuta 

"România pitoreasca" în una din operele sale, care poarta chiar acest nume. Fiind asezata 

geografic în zona sud-estica a Europei, frumoasa si bogata, România a fost deopotriva admirata si 
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râvnita. Faptul ca, de-a lungul existentei sale milenare, poporul român a rezistat numeroaselor 

vitregii ale istoriei, pune în evidenta eroismul, forta si capacitatea sa de regenerare. 

    Asa cum scria Alexandru Vlahuta în "România pitoreasca", referindu-se la plaiurile 

vâlcene, generoasa, natura a dat acestui tinut "cu amândoua mâinile din toate frumusetile si din 

toate comorile cu care-i înzestrata Tara Româneasca". Toata Valea Oltului, aceasta mare cetate 

ocrotitoare a Românilor în zile de primejdie, este plina de amintiri istorice. Nu e zidire veche, ruina, 

movila de pamânt, de care sa nu fie legat un cântec, o legenda, un nume de viteaz. Aici îsi 

doarme somnul de veci la Manastirea Cozia Mircea Voievod; aici Mihai Viteazul îsi convoaca 

pentru ultima data colaboratorii, hotarând asupra modalitatii de a continua lupta; la Govora aseaza 

Matei Basarab tipografia care avea sa aduca prin cartile tiparite în limba româna o adevarata 

renastere culturala a Tarii Românesti; aici s-au acoperit de glorie pandurii lui Tudor Vladimirescu 

împotriva armatelor otomane; aici a vibrat pentru prima data, sub bagheta lui Anton Pann, imnul 

"Desteapta-te române".  

Geografia acestor locuri este armonios integrata în geografia ţării. 

Judetul Vâlcea se afla în partea central-sudica a României si este situat pe pantele sudice ale 

Carpatilor Meridionali. Pozitionat oarecum în centrul tarii, are o suprafata de 5.765 kmp., 

reprezentând 2,4 % din suprafata României si o populatie de 413.570 locuitori (date provizorii de 

la recensamântul populatiei din 18 martie 2002), care detine o pondere de 1,9 % din populatia 

tarii.  

În judetul Vâlcea se pot delimita 4 zone mari de interes turistic deja consacrate, respectiv : 

"turismul montan ; "statiunile balneoclimaterice", "turismul cultural si monahal" si în sfârsit 

"agroturismul". Acestora le putem adauga înca o destinatie turistica si anume "turismul sportiv si 

de agrement" (vânatoarea si pescuitul). 

Zona montană, reprezentând 1/3 din suprafaţa judeţului, oferă atracţii formidabile : chei, 

cascade, peşteri, peste 80 de trasee marcate şi întreţinute, posibilitatea practicării alpinismului, 

schiului, pescuitului şi vânătorii sportive, precum şi numeroase puncte belvedere. Turismul 

montan beneficiază de condiţii deosebite de cazare şi petrecere a vacanţelor în staţiunile de acum 

celebre, Voineasa şi Vidra. 

În cadrul grupei montane Parâng - Cindrel se înscrie pitoreasca Vale a Lotrului, aflată între 

Munţii Lotrului (2244 m) şi Munţii Latoriţei (2.063m). Se impun privirii peisaje alpine deosebite: 

forme glaciare sălbatice, asemănătoare cu cele din Alpi, defileul şi cataractele Lotrului, lacurile 
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glaciare din apropierea Obârşiei Lotrului, lacurile de la Galbenu şi Petrimanu. 

   Armonia teritoriului, priveliştile de o rară frumuseţe din defileele Oltului, Lotrului, Lotrişorului şi 

Bistriţei, salba de lacuri de acumulare, dintre care nu putem să nu amintim Brădişorul şi Vidra, 

pârtiile de schi şi traseele turistice, toate la un loc fac ca turistul să se simtă bine şi să revină în 

aceste locuri. 

Zona montană a judeţului Vâlcea cuprinde de fapt patru perimetre oarecum distincte : 

  Staţiunile de pe Valea Lotrului, respectiv Voineasa, Vidra, Obârşia Lotrului 

   Ţara Loviştei din stânga Oltului, pe culoarul Curtea de Argeş, Suici, Perişani, Câineni 

   Parcul Naţional Cozia 

   Zona Munţilor Căpăţânii 

Prin numărul mare de izvoare de ape minerale, datorită calităţii lor, sunt recunoscute de 

medicii şi turiştii români şi străini ca fiind tămăduitoare a celor mai diverse afecţiuni, făcând de 

secole adevărate minuni. 

Bogăţia de izvoare de ape minerale care abundă unele zone geografice şi peisajul pitoresc 

pe care-l "scaldă" se etalează cu măreţie în staţiunile balneoclimaterice de renume ale judeţului 

Vâlcea : Călimăneşti - Căciulata, Băile Olăneşti, Băile Govora , Ocnele Mari - Ocniţa, cunoscute 

nu numai în Europa, ci în întrega lume, cu o carte de vizită impresionantă.  

Toate aceste daruri cu care bunul Dumnezeu a înzestrat judeţul Vâlcea, au favorizat dezvoltarea 

turismului, în primul rând balnear. 

Baile Olanesti 

  

Staţiune situată la poalele munţilor Carpaţi la 20 km nord - vest de Râmnicu Vâlcea, este 

singurul loc din ţară unde se efectuează tratament pentru desensibilizarea organismului la bolnavi 
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cu diverse afecţiuni alergice, prin injecţii cu apă minerală izotonă; de asemenea apele minerale 

bogate în substanţe multiple fac adevărate minuni în tratarea unui spectru larg de afecţiuni în cura 

internă şi externă, ale tubului digestiv, rinichilor şi căilor urinare, boli de nutriţie, afecţiuni ale pielii, 

ale sistemului nervos periferic, ale bolilor profesionale. 

Calitatea curativă a apelor cu o mineralizare de 3-18 grame/litru rivalizează cu cele ale 

unor staţiuni de peste hotare, ca: Hall Weissbaden, Aix-la Chapelle, Aix les Bains, Baden-

Badensau Karlovy - Vary. 

Apele minerale de la Olăneşti au fost analizate din punct de vedere chimic încă din anul 

1830. În anul 1873 au fost medaliate cu aur la Expoziţia Internaţională de la Viena. 

    Prin aşezarea sa geografică, climă, acţiunea terapeutică a apelor minerale, Staţiunea 

Băile Olăneşti beneficiează de toate caracteristicile unei zone turistice complexe, turismul 

reprezentând şansa dezvoltării oraşului şi punerea lui în valoare atât pe plan naţional cât şi 

internaţional. 

Statiunea Calimanesti 

 

   

 

              Este staţiune balneoclimaterică,situată pe DN7 la 18km de Râmnicu Vâlcea, la altitudinea 

de 260 m. Frumoasa staţiune dispune de izvoare reci şi fierbinţi care ţâşnesc de la o adâncime de 

1.200 m şi sunt captate cu ajutorul unor sonde de mare adâncime. 

  Apele minerale ale staţiunii Călimăneşti - Căciulata sunt atermale, ieşind din pământ la 

temperatura de 5-14 grade Celsius cu excepţia izvorului Bivolari, care este mezotermal - cu o 

temperatură de     19-23 grade Celsius. 
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              Din punct de vedere al compoziţiei chimice, apele minerale sunt: sulfuroase, 

clorosodice, calcice, magnezice, bromurate şi iodurate. 

            Unele din izvoarele cu ape minerale atermale şi termale se folosesc pentru cură internă, 

iar altele sub formă de băi minerale, pulverizaţii inhalaţii, irigaţii în tratamentul intern al afecţiunilor 

gastro-intestinale, de rinichi, metabolice şi nutriţie sau în cură externă (băi calde sau reci) în bolile 

terapeutice, echivalând cu cele din Aix-les Bains, Eaux-Banes sau Baden - Baden. 

           Activitatea turistică este desfăşurată de 4 agenţi economici: SC Călimăneşti - Căciulata 

SA, SIND ROMÂNIA - Filiala Călimăneşti, S.C. EUROPA 15 A - SRL, S.C. ELIANA S.R.L. ce au 

în administrare următoarea structură turistică : 

 

          Este un oraş predominant balneoclimateric şi turistic de interes naţional. Staţiunea este 

aşezată la o altitudine de peste 360 m, la adăpostul unor dealuri împădurite de fag şi stejar într-un 

climat puternic ionizat. 

                                 Baile Govora 

                                 
 

         Băile Govora este singura staţiune din România unde raportul dintre aeroionii pozitivi şi cei 

negativi este egal cu 1. Apele minerale clorosodice, iodate, bromurate, sulfuroase, slab 

concentrate, ca şi nămolul mineral sunt indicate în tratamentul aparatului locomotor, respirator, 

ORL, sistemului nervos periferic. 

        Înfiinţată în anul 1886, staţiunea Băile Govora este considerată una dintre cele mai bogate 

staţiuni în ape iodurate şi bromurate din lume, a doua din Europa. 

        Este unica staţiune din ţară în care se află ape minerale cu o compoziţie chimică diferenţiată 
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ca : ape sărate iodurate, bromurate, sulfuroase foarte concentrate, izvoare crenoterapie cu ape 

hipotone, sulfuroase, bicarbonate, sodice, calcice şi magneziene. 

         Apele izvoarelor de cură internă slab mineralizate sunt caracterizate printr-o concentraţie 

mică de hidrogen sulfurat şi clor, dar bogate în bicarbonaţi. Staţiunea dispune de instalaţii pentru 

băi calde cu ape sulfuroase şi iodate, instalaţii pentru împachetări cu nămol, băi cu acid carbonic, 

ultra-sono-aerosoli, săli de cultură fizică medicală, instalaţii pentru fizioterapie şi biuvete pentru 

cură internă. 

         Turismul balnear din această staţiune se realizează cu ajutorul structurilor de primire turistice 

construite în ultimii 30 de ani şi anume: 

 

Statiunea Voineasa 

 

           Staţiunea Voineasa se întinde pe o suprafaţă de 15 ha., fiind amplasată pe valea râului 

Lotru, la poalele muntelui, pe platoul "Poduri", la o altitudine de circa 650 m. faţă de Marea 

Neagră.  

        Caracteristicile acestei staţiuni sunt : 

- zonă montană, cu resurse naturale şi altitudine moderată, climat subalpin blând, cu veri 

răcoroase şi ierni blânde 

- atracţii deosebite: pescuit în râurile Lotru, Voineşiţa şi în lacul Brădişor, vânătoare în 

pădurile din împrejurimi 

- atracţii deosebite: pescuit în râurile Lotru, Voineşiţa şi în lacul Brădişor, vânătoare în 

pădurile din împrejurimi; 
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- zonă bine împădurită, propice exploatărilor forestiere. 

 

           Deşi staţiunea este situată în zonă montană, unde se pot practica şi sporturi de iarnă, în 

sezonul rece numărul turiştilor este scăzut, perioadele februarie-mai, septembrie- decembrie sunt 

considerate perioade extrasezon, iar sezonul cald rămâne sezon de vârf.  

    

        Statiunea Vidra 

 

                           

 

Staţiunea Vidra are o suprafaţă de 24 ha., fiind amplasată pe munţii Puru la o altitudine de 

1300 m, având în imediata vecinătate lacul de acumulare Vidra, cel care colectează toate apele 

din munţii apropiaţi, punând în funcţiune cea mai mare hidrocentrală de pe râurile interioare: Uzina 

Electrică Lotru Ciunget, cu o putere instalată de 510 MW. 

Statiunea staţiune dispune de circa 1000 locuri de cazare, dar nefiind terminate lucrările 

de investiţii, o bună parte din spaţiile de cazare nu sunt funcţionale. Totuşi, în perioadele de sezon 

pot beneficia 400-500 turişti de spaţiile de cazare şi masă ale staţiunii. Acest obiectiv turistic, ca 

de altfel şi Staţiunea Voineasa, sunt sub administrarea Confederaţiei Sindicatelor din România. 

SIND ROMÂNIA - Filiala Olăneşti a modernizat 4 vile din Staţiunea Vidra, ridicând calitatea 

serviciilor de cazare la 3 - 5 stele, iar Staţiunea Voineasa a rămas clasificată la 1-2 stele pentru 

hoteluri şi 3 stele pentru vile. 
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lV. Comuna Alunu 

 

 

lV.1. Caracteristici generale 

Comuna Alunu, situata in vestul judetului Valcea, pe valea Oltetului, in zona exploatarilor 

miniere de suprafata, zona lignitului - Berbesti - Alunu, o zona extrem de intinsa. S-a format prin 

unirea comunelor Alunu si Coltesti si are in componenta 7 sate - Bodesti, Igoiu, Alunu, Coltesti, 

Ilaciu, Rosia, Ocracu. Are frumusetea dealurilor subcarpatice din Gorj - Valcea si mizeria 

exploatarilor de carbune. O lume a contrastelor, intre case noi si darapanaturi, intre frumusetea 

padurii si muntii artificiali de steril, intre verdele vaii Oltetului si negrul soselei datorat carbunelui.  

 Comuna Alunu este situata in extremitatea vestica a judetului Valcea, intr-o depresiune 

subcarpatica, la o distanta de 20 km de Muntii Capatanii  (Carpatii Meridionali). 

La est comuna Alunu se invecineaza cu comuna Mateesti si orasul Berbesti, judetul Valcea, la 

sud comuna Sinesti, din acelasi judet, la nord si nord-vest cu comunele Alimpesti si respectiv 

Rosia de Amaradia, localitati ce apartin judetului Gorj si la vest comuna Bustuchin, judetul Gorj. 

Zona este colinara, localitatea fiind strabatuta de la nord la sud  de Raul Oltet,  ce aduce verdeata 

si belsug  luncilor  ce le-a format de-a lungul anilor  in revarsarea sa spre  raul Olt. 

Dealurile ce strajuiesc renumita «Vale a Oltetului» sunt un punct de referinta al acestei 

comune pentru ca, in subsol se afla imense resurse naturale, ceea ce fac ca localitatea  sa fie 



“Strategia de Dezvol tare  Locala 2014 – 2020” 

Comuna Alunu,  jude tul  Valcea  

Comuna Alunu, judetul Valcea Page 59 
 

cunoscuta in intreaga Oltenie pentru carbunele, petrolul si gazele naturale ce aduc lumina si 

caldura  in sufletele si casele tuturor romanilor. 

Denumirea comunei noastre are ca radacina raspandirea arbustului numit ,,alun” pe 

intreaga suprafata a localitatii. Cu ani in urma, acest arbust era folosit la impletitul cosurilor, obicei 

pe care nu-l mai pastreaza astazi decat foarte putini din batranii aluneni. 

Din denumirea fructului acestui arbust (Corylus avellana) si a fructului sau (aluna-abellana), a fost 

transformat cu timpul in „Alun” si dupa aceea in „Alunu”, denumire care se pastreaza si in prezent. 

 

 lV.2. Istoric 

Prima atestare documentara apare in lucrarea lui Alexandru Stefanescu, intitulata „Gorjul 

istoric si pitoresc”, in jurul anului 1400 e.n. Gorjul a pierdut la nord Hategul si la est Alunul, trecut 

in teritoriul Valcii, ulterior mentionandu-se faptul ca satul Alunu a apartinut de mai multe ori si 

Gorjului si Valcii. Intr-un alt document, datat din 10 februarie 1525, Radu Voievod, domnul Tarii 

Romanesti confirma satul Alunu manastirii Bistrita: „ca sa le fie un sat, anume Alun cu tot hotarul 

si cu toate hotarele si cu toate mosiile”. Acest act este semnat, printre altii, si de Jupan Radu, 

„mare comis”, probabil ctitorul acestei manastiri. De asemenea, intr-un hrisov din anul 1502 sunt 

atestate satele Rosia, Igoiu si Alunu, ca fiind punctul de intalnire al hotarelor dintre aceste sate 

sub denumirea de „Brumalinul”. 

Satul „Alun” il mai gasim mentionat in documentul din anul 1611 (7119 februarie 27), prin 

care Radu Voda Basarab ii confirma lui Preda, „mare slujer” stapanirea pe jumatate din averea lui 

Cazan din Baia de Fier, Ciuperceni si Alun. De asemenea, printr-un hrisov al lui Radu Voda 

Mihnea din anul 1613 (7121 mai 28), aflat la Muzeul Gorjului si mentionat de Alexandru 

Stefanescu in lucrarea „Documente slavo-romane”, este atestat si satul Coltesti. Din surse demne 

de incredere, documentar, vechimea satelor comunei Alunu se inscrie intre 1400 (Alunu) si 1568 

(Igoiu). Revolutia lui Tudor Vladimirescu pe aceste meleaguri este reliefata si de existenta unui 

punct numit „la Panduroaica”, precum si a unei familii Panduru, ceea ce dovedeste ca si unii 

locuitori ai comunei au participat la aceasta miscare revolutionara Rascoala din anul 1907 nu a 

avut un rasunet major in Alunu, deoarece putinii proprietari de mosii, Aluneanu, Sandulescu si 

Comanescu, nu au avut probleme majore cu locuitorii comunei. 
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Primul razboi mondial, precum si perioadele imediat urmatoare nu au avut repercusiuni 

majore asupra localitatii, toata activitatea politica interbelica rezumandu-se la doar cateva nuclee 

fara importanta deosebita. Cel de-al doilea razboi mondial, ca multor localitati din aceasta tara, a 

adus multe suferinte populatiei. Din comuna Alunu au participat efectiv pe front circa 200 de 

barbati. Dintre acestia, unii nu au apucat sa-si mai vada casa si familia. Dintre ei, amintim aici pe: 

Puete Nicolae - 1942 Puete Constantin (Codin) - 1943 Prodan Gheorghe - 1942 Popescu Dumitru 

- 1942 Mircioaga Gheorghe - 1944 Oprescu Nicolae - 1943 Din pacate, nu exista un monument 

comemorativ, decat crucile din cimitirele bisericilor noastre, singurele care mai pastreaza vie 

memoria acestor martiri. In cinstea eroilor cazuti, s-a aprobat in Consiliul Local Alunu construirea 

a doua monumente, unul la Scoala cu clasele I-VIII Alunu si celalalt la Scoala cu clasele I-VIII 

Coltesti 

lV. 3. Cadrul natural  

 

Relieful: In cadrul marilor unitati de relief a tarii, teritoriul comunei Alunu face parte din  

zona subcarpatica getica, fiind situata in partea de nord – vest a Olteniei, la Vest de raul Olt. Este  

delimitata la est de dealul Mateesti si Dealul Preerat, iar la vest de „Dealul Muierii „.  

  Specificităţi: Comuna Alunu este strabatuta, de la nord la sud, de raul Oltet, care  

izvoraste din muntii Capatanii si aduna, de pe raza localitatii torenti, valcele de pe versantii estici  

si vestici si anume Valea Ciocanari, Valea Secaristii, Valea Leurda, Valea Aninoasa, Valea  

Pietroasa, Valea Lacului, Valea Chicirea, Paraul Cornet, Paraul Rosia, Paraul Preerat, Paraul  

Ilaciu, Paraul Ocracu si, in partea de sud a comunei, Raul Taraia.  

Influenţe: Particularităţile petrografice şi climatice oferă teren prielnic declanşării unor  

game largi de procese actuale. Procesele de modelare se desfăşoară în mod deosebit pe 

versanţii  interfluviilor. Tinând cont de factorii care generează o anumită formă de relief, procesele 

actuale  se grupează în:  

- procese şi forme de denudaţie;  

- procese şi forme gravitaţionale;  

 - procese şi forme antropice.  

  Clima comunei Alunu este influenţată de aşezarea geografică, de relief şi circulaţia  

generală a atmosferei. Topoclima reprezintă variaţiile climatice determinate de neomogenitatea  

suprafeţei active, în primul rând de relief şi apoi de vegetaţie, sol, reţea hidrografică, ape freatice,  
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etc., variaţii care au loc în limita inferioară a atmosferei într-un spaţiu tridimensional denumit  prin 

analogie cu spaţiul microclimatic, spaţiu topoclimatic până la care se resimt influenţele  suprafeţei 

active ce caracterizează diferitele peisaje geografice.  

Pe hărţile topoclimatice ale  României (V. Mihăilescu 1957 – 1959 şi St. Stenescu 1960), 

teritoriul comunei Alunu este trecut  în zona topoclimatului complex de deal şi podiş.  

Modificarea peisajului geografic este generată de dinamica antropică în raport cu  

schimbările sezoniere, anuale sau multianuale. Cea mai importantă activitate antropică o  

constituie prelucrarea solului la care se adaugă lucrările agro-ameliorative şi edilitare.  Pentru 

construirea căii ferate Alunu – Berbeşti – Băbeni, cât şi pentru construirea  drumurilor destinate 

transportului cărbunelui sau pământului s-au produs alte modificări în  peisaj: au apărut ramblee, 

deblee, cariere, tunele şi foarte multe gropi.  

Principalele surse de poluare sunt:  

♦ Exploatarea lignitului;  

♦ Depozitarea de petrol şi de gaze;  

♦ Complexele agroindustriale;  

♦ Transportul rutier şi pe cale ferată;  

♦ Noxele şi deşeurile produse de comunităţile rurale. 

Poluarea apelor  

Această poluare este generată pe de o parte de funcţionarea necorespunzătoare a  

reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare şi a staţiilor de epurare, iar pe de o altă parte de 

procesul tehnologic de exploatare a lignitului.  

 Impactul exploatarii lignitului asupra apelor de suprafaţă constă în:  

♦ modificări ale văilor naturale ale pâraielor din zonă;  

♦ dispariţia unor văi prin acţiuni de excavare sau haldare;  

♦ remodelarea cursurilor apelor permanente sau temporare prin regularizări, 

canalizări, îndiguiri, consolidări, devieri de curs.  

 Impactul exploatarii lignitului asupra apelor subterane constă în:  

♦ dispariţia unor acvifere existente şi apariţia unor acvifere noi datorită cotelor de 

lucru;  

♦ scăderea nivelului apelor din fântâni, secarea unor izvoare, reducerea debitelor din  

captări subterane apropiate de suprafaţă;  
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♦ dispariţia unor reţele de interdependenţă între apele de suprafaţă şi cele subterane 

prin izolarea reţelei hidrografice în zonele cu lucrări de regularizare.  

  

     Poluarea atmosferei  

Poluarea aerului în zona Alunu este generată de exploatarea lignitului, depozitarea de  

combustibil lichid, traficul rutier şi încălzirea locuinţelor. Impactul produs asupra aerului de catre 

activităţile de exploatare a lignitului este unul zonal şi temporar:  

♦ poluarea cu noxe gazoase, rezultat al activităţii de transport şi haldare a cărbunelui 

şi sterilului;  

♦ emisiile de hidrocarburi volatile produse la manipularea combustibililor;  

♦ emisiile acustice produse de utilaje tehnologice sau mijloace de transport.  

 

Poluarea solului şi subsolului  

Este generată de exploatarea lignitului, activităţi agrozootehnice, deşeuri menajere.  

- deranjarea echilibrului fizico – chimic al mediului geologic;  

- degradarea solurilor şi scăderea clasei de fertilitate;  

- modificarea reliefului prin excavaţii, decopertări, nivelări.  

  Resurse specifice (informaţii cu privire la resursele regenerabile şi neregenerabile 

disponibile în zona). 

In subsolul comunei se găseşte o mare rezerva de cărbune-lignit si de asemenea, pe 

teritoriul comunei se găsesc sonde de petrol si gaze naturale.  

 

lV.4. Infrastructura  

 

Iluminat public 

Comuna Alunu se bucura de un sistem de iluminat public modern si economic, asigurand 

un plus de confort locuitorilor cu un numar de peste 1400 de corpuri de iluminat distribuite in 

toate satele si catunele din localitate. Proiectul a fost finalizat in anul 2012 si realizat prin grija 

Primariei si Consiliului Local Alunu. 

Retea de distributie a apei potabile 

In localitatea Alunu exista un sistem de tratare, depozitare si distributie a apei potabile. 
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Printr-un proiect initiat de Primaria si Consiliul Local Alunu in anul 2007 acest sistem a fost 

modernizat astfel incat la aceasta data ne bucuram de o statie de tratare a apei potabile dotata 

cu aparatura moderna, doua rezervoare de inmagazinare a unei cantitati de 1000 metri cubi apa 

si o retea de distributie de peste 40 de km ce asigura apa potabila la peste 85% din gospodariile 

comunei Alunu. 

Retea de canalizare 

Printr-un proiect initiat de Primaria si Consiliul Local Alunu in anul 2012 a fost finalizat un 

nou sistem de canalizare. Noul sistem de canalizare este dotat cu statie de epurare moderna, si 

are in prezent o retea de colectare de peste 6 km, deservind cateva sute de gospodarii si 

principalele institutii din localitate. 

In prezent prin HG nr.577/2008 comuna Alunu a primit finantare si are in desfasurare 

proiectul de extindere a retelei de canalizare in satul Coltesti. 

Podisuri si podete 

Comuna Alunu este strabatuta de la nord la sud de raul Oltet. Peste acesta au fost 

construite mai multe poduri si podete care asigura legatura intre cele 7 sate ale localitatii. 

Cai de acces 

Comuna Alunu are o retea de drumuri judetene, comunale, si satesti cu o lungime totala 

de peste 70km. Dintre acestia circa 20 km sunt imbracati cu un strat de beton sau asfalt iar restul 

sunt drumuri acoperite cu ballast si macadam, de intretinerea carora se ocupa Primaria si 

Consiliul Local Alunu folosind utilajele din dotare. 

 

lV.5. Situația socială  

 

Populaţia comunei Alunu este de 4032 locuitori. 

 NUMĂR LOCUITORI 

TOTAL COMUNĂ 4032 

        Alunu 718 

Igoiu 925 

Bodesti 322 

Coltesti 576 
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Ocracu 

Ilaciu  

Rosia 

539 

366 

586 

 

      Ca reţea de localităţi, comuna Alunu are în structura sa un număr de 7 sate. Ca număr de 

locuitori – 4032 – comuna Alunu se înscrie de asemenea în rândul comunelor de talie mare, 

având în vedere că pe judeţ media populaţiei comunelor este de 3660 locuitori.  

O importanta influenta asupra numărului de locuitori o va avea procesul de restructurare a 

activitătii economice si în mod deosebit a unitătilor din orasele și comunele industrializate, 

învecinate care treptat va conduce la eliberarea unui număr important de salariati. 

O serie de factori de „atractivitate” sporită pentru cresterea economica – silvicultura, 

agricultura, industria, serviciile, turismul ce vor juca un rol însemnat în echilibrarea structurilor 

demo-economice. 

 

Populatia 

Persoane de sex masculin – Total de 2064 persoane 

Persoane de sex masculin 

        Alunu 380 

Igoiu 478 

Bodesti 168 

Coltesti 278 

Ocracu 

Ilaciu  

Rosia 

 

271 

194 

295 

 

Persoane de sex feminin – Total de 1968 persoane 

Persoane de sex feminin 

        Alunu 338 

Igoiu 447 
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Bodesti 154 

Coltesti 298 

Ocracu 

Ilaciu  

Rosia 

 

268 

172 

291 

 

 

lV.6. Situația economică 

 

Exploatarea de carbune in comuna Alunu si-a inceput activitatea in anul 1985 printr-o 

exploatare de subteran, avand un numar de peste 200 de angajati. In prezent se afla in 

subordinea Complexului Energetic Oltenia iar excavarea carbunelui se realizeaza la suprafata 

folosindu-se excavatoare de mare capacitate si este deservita de circa 500 de angajati. 
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Extractia petrolului si gazelor natural 

Aceasta activitate a inceput in jurul anilor 1955-1960 iar in present extractia petrolului si a 

gazelor se realizeaza cu ajutorul unui numar de circa 15 sonde centralizate la un parc de gaze si 

petrol. 

 Potențialul economic al comunei Alunu constă în intreprinzatori locali de pe raza comunei 

care desfasoara activitati diverse, de la exploatarea resurselor existente în zonă, la produse de 

panificatie, activitati turistice si comert. 

Astfel, un intreprinzator privat a initiat o afacere prospera realizand un produs unic 

distribuit in intreaga tara - Sanzienele. Pentru producerea “Sanzienelor” este necesar un numar 

de circa 70 de persoane care isi desfasoara activitatea in cele mai bune si moderne conditii. 

Zona geografica a comunei Alunu este una bogata in resurse naturale atat din punct de 

vedere al calitatii cat si cantitatii acestora, acestea regasindu-se si in numarul ridicat  al 

suprafetelor de teren agricol existent, dar si in resursele minerale sau petrolifere. Bogatia locala 

poate determina stimularea cresterii economice prin exploatarea tuturor resurselor existente la 

nivel local. Bogăţiile naturale ale solului şi subsolului comunei situează comuna Alunu printre 

localităţile cu importante resurse hidroenergetice ale apelor din zonă. 

Observând structura teritoriului, bogăţiile solului şi subsolului, alături de potenţialul turistic 

conferit de zonă putem concluziona că aceste elemente pot sta la baza dezvoltării economice a 

localităţii Alunu. 

La facilitatile oferite de natura se adauga si cele oferite investitorilor prin poziționarea intr-o 

zonă frumoasă cu terenuri accesibile de vânzare, forță de muncă ieftină (meșteșugari - zidari, 

tâmplari, dulgheri) si beneficiind si de existența unei infrastructuri de utilități adecvate– alimentare 

cu apă, canalizare, electricitate, gaze naturale, telefonie, astfel creindu-se premisele unei cresteri 

economice reale. 

 

Lista agenti economici ce isi desfasoara activitatea pe raza comunei Alunu 

Nr  Denumire  Adresa Activitatea  Domeniul  Nr.  

cr
t 

agent economic   desfasurata de activitate salar
iati 

1 Coop Alunu sat Alunu comert produse alimentare 
si nealimentare 

  6 

      productie panificatie comert   
2 SC Emicom SRL sat Coltesti comert produse alimentare 

si nealimentare 
productie 
panificatie 

20 

        alimentatie 
publica 
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      productie panificatie comert   
3 SC Transcriseb SRL sat Alunu transport marfa transport 3 
4 SC Popoiu SRL sat Rosia comert si alimentatie 

publica 
comert 6 

5 SC Calinoiu Ion SRL sat Ilaciu transport marfa transport 2 
      comert comert   

6 SC Palcom SRL sat Bodesti comert produse alimentare 
si nealimentare  

comert 2 

7 SC Igoiu SRL sat Igoiu comert comert 2 

8 SC Domavis Teh SRL sat Igoiu comert comert 5 
9 SC Ruana SRL sat Alunu comert comert 3 

10 SC Padalino SRL sat Alunu comert comert 2 
      alimentatie publica     
11 SC Bufu Veronica SRL sat Coltesti comert comert 4 
      alimentatie publica     

12 SC Vladutu Ionel SRL sat Coltesti comert comert 2 
13 SC Raionic SRL punct lucru - sat 

Ilaciu 
comert comert 3 

      alimentatie publica     
14 SC Zatecom SRL sat Ocracu comert comert 4 
15 SC Tomand SRL sat Coltesti alimentatie publica alimentatie 

publica 
1 

16 SC Bioneda SRL sat Igoiu comert comert 2 
17 SC Captivus SRL sat Coltesti alimentatie publica alimentatie 

publica 
2 

18 SC Servis Crimec SRL sat Rosia transport marfa transport 
marfa 

5 

      comert comert   

19 SC Marculescu Constantin 
SRL 

sat Alunu transport marfa transport 
marfa 

2 

20 SC Munteanu Com SRL sat Igoiu transport marfa transport 2 

      comert comert   
21 SC Teoutil SRL sat Igoiu prestari servicii prestari 

servicii 
15 

22 SC Lamera SRL sat Igoiu prestari servicii prestari 
servicii 

10 

23 SC Lamera Junior SRL sat Igoiu prestari servicii prestari 
servicii 

5 

24 SC Cozen SRL sat Igoiu comert comert 3 
25 Complexul Energetic 

OlteniaCariera Oltet-Alunu 
sat Alunu minerit industrie 464 

26 SC Cominco Oltenia SA punct lucru - sat 
Coltesti 

constructii civile si 
industriale 

constructii 80 

      prestari servicii prestari 
servicii 

  

27 SC Minprest SRL punct lucru - sat 
Alunu 

prestari servicii prestari 
servicii 

70 

28 SC Olservmin SRL punct de lucru - 
sat Alunu 

prestari servicii prestari 
servicii 

85 

29 SC Gardienii Publici SRL punct de lucru - 
sat Alunu 

paza si protectie paza si 
protectie 

45 

30 SC Panitrans SRL punct de lucru - 
sat Coltesti 

panificatie panificatie   

31           
32 AF Paraschiv Valentin sat Coltesti comert comert 2 

33 PF Dragoi Cristian sat Ocracu comert comert 1 
34 PF Albeanu Felix sat Alunu comert comert 1 
35 PF Marin Constantin-Catalin sat Alunu comert comert 1 
36 PF Boboc Angelica sat Ocracu comert comert 1 
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37 PF Biraruti Viorica sat Rosia comert comert 1 
38 PF Trascau Daniela sat Alunu comert comert 1 
      alimentatie publica     

39 PF Sandu Ioana sat Ocracu comert comert 1 
40 PF Ianculescu Marius sat Igoiu comert comert 1 
41 PF Lapadatu Marian sat Igoiu comert comert 1 
42 Oficiul Postal Alunu sat Igoiu servicii postale servicii 

postale 
2 

 

a. Agricultura, silvicultura  

 

CATEGORIA SUPRAFATA 

HA 

Arabil  1404 ha 

Pășune  1632 ha 

Fânețe 220 ha 

Vii  6 ha 

Livezi  

Neproductiv  

220 ha 

182 ha 

Suprafata Agricola totala 3664 ha 

 

Agricultura– constituie un suport al dezvoltării rurale datorită potentialului ei pentru 

cultivarea cerealieră, calitatea  zonei a determinat locuitorii sa practice o serie de activitati 

predominant agricole cum ar fi cultivarea plantelor, dar si cresterea animalelor. Un avantaj 

deosebit il reprezinta condiţiile favorabile de obţinere a produselor ecologice, ce pot fi exportate în 

condiţii deosebit de avantajoase. 

Suprafata teritorial administrativa a comunei Alunu. 

1404

1632

220
6

220182

Distributie suprafete
teren arabil

pasune 

fanete

vii

livezi

neproductiv
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Productia vegetala 

In comuna Alunu terenul agricol este propice pentru cultura cerealieră. Principalele culturi 

agricole sunt cele de porumb, grâu, orz, ovăz, leguminoase. 

 
 

 

 

 

 

 

Animale  

Potentialul zootehnic al localitatii este ridicat, in Alunu existand un numar de peste 1200 

de bovine, 3500 de suine, cateva sute de oi si capre si peste 15000 de pasari care primesc o 

alimentatie naturala folosindu-se pajistile si pasunile din localitate.Din aceste motive putem spune 

ca produsele realizate de micii intreprinzatori din Alunu au calitatea unor produse BIO. Specifica 

localitatii Alunu este insa activitatea de apicultura. In Alunu exista un numar de peste 150 de 

apicultori care se ocupa de circa 2000 de familii de albine, producand o miere de calitate 

superioara, cautata de iubitorii acestui produs. In ceea ce priveste agricultura aceasta este 

realizata in sistem particular pe sole de dimensiuni mici, productia de baza fiind una cerealiera, 

asigurand necesitatile fiecarei familii. 

 

b. Infrastructura  

Infrastructura de transport 

       In vederea diminuării acestor disfunctionalităti si pentru buna desfasurare a vietii 

CULTURA Modul de impartire a suprafetelor cultivate –

numar ha 

Grâu comun de 
toamna 

20 ha 

Triticale 10 ha 

Ovăz de toamna 60 ha 

Orz 10 ha   

Porumb  
 
Cartofi  
  
Legume 
 
Nutret 
 
Pasuni  

916 ha  
 

100 ha 
 

125 ha 
 

550 ha 
 

1632ha 
Total 3423 ha 
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economice a comunei sunt necesare următoarele : 

→ modernizarea drumurilor de interes local 

→ modernizarea ultitelor comunale 

→ executarea unor trasee ocolitoare pentru traficul de tranzit –în special pentru mijloace de 

transport cu agabarit greu. 

→ amenajarea străzilor rurale. 

→ amenajarea si plantarea semnelor de dirijare a circulatiei din intersectii. 

→ executarea si amenajarea unor parcări – în zona centrală si în vecinătatea institutiilor 

publice. 

→ Dalarea drumurilor comunale modernizate 

→ modernizarea actualelor adăposturi si crearea unora noi în toate statiile de asteptare. 

→ Intretinerea drumurilor prin achizitionarea de utilaje adecvate 

→ Amenajare piste de biciclete 

În perioada 2008-2013 au fost eliberate 136 de certificate de urbanism, certificate ce au 

fost întocmite astfel: 

� branșamente gaze 

� construire stație alimentare cu apă 

� amenajări instalații tehnice 

� branșare gaze naturale 

� modernizare stație injecție apă 

� extindere rețea alimentare cu apă 

� construire canalizare și stație epurare 

� lucrare de foraj și echiparea de sonde 

� instalații de evacuare gaze naturale 

� extindere careu sondă, etc.. 

 

 Sanatate 

Asigurarea serviciilor medicale in comuna Alunu se face de catre un dispensar uman cu 

doua cabinete medicale individuale, un cabinet medical veterinar si 2 farmacii , una  umana si 

una veterinara. 
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Dispensar medical Alunu 

  
 

Centru local de asistenta sociala 

  

 

b. Turism 
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  Monument istoric construit in anul 1652, a fost inscris in arhive in anul 1752. Constructia 

este realizata din lemn de stejar masiv cioplit de mesterii vremi cu barda - instrument folosit in 

trecut la cioplirea lemnului pentru constructii; mai este folosita si in prezent de batranii satelor din 

Oltenia. Imbinarile grinzilor sunt realizate in coada de randunica, o dovada a desavarsirii 

mestesugului celor ce au ridicat-o. Biserica a fost conservata cu ajutorul lui Dumnezeu si prin grija 

Preotului Paroh Boeangiu Stefan intre anii 2003-2004. Printr-un proiect initiat de Primaria 

Comunei Alunu si sustinut de Consiliul Local, intre anii 2011 si 2012 acest monument istoric a fost 

repus in valoare refacandu-se intreaga incinta, imprejmuirea, praznicarul si clopotnita. Toate 

acestea au fost posibile cu ajutorul lui Dumnezeu, cu osteneala Preotului Paroh Boeangiu Stefan 

si a enoriasilor. 

Biserica Cuvioasa Praschieva –  sat Igoiu 
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Biserica Cuvioasa Praschieva –  sat Igoiu 

 

   
 

 

Biserica Sintii Arhangheli Mihail si Gavril 

   

Monument istoric construit in anul 1652, a fost inscris in arhive in anul 1752. A fost 

construita in anul 1737 si restaurata in anul 2003 cu ajutorul lui Dumnezeu, cu osteneala Preotului 

Paroh Boeangiu Stefan si a enoriasilor din satul Bodesti. 

Comuna Alunu se afla intr-o zona de deal bogat impadurita. Ofera astfel posibilitatea 

parcurgerii de trasee off-road si organizarii plimbarilor in natura. Cadrul natural foarte frumos este 

ideal pentru excursiile si ospetele la foc de tabara, cu mancaruri traditionale. O zona populara 

unde au loc evenimente pitoresti este barajul cu moara de apa de pe raul Oltet. In zona este bine 

cunoscuta si apreciata tocana de berbecut la Moara lu' Barbu, langa barajul de la Alunu. 
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Biserica Sfintii Imparati Constantin si Elena 

 

Constructie din lemn realizata in anul 1864, restaurata in anul 1971 cu ajutorul lui 

Dumnezeu, cu osteneala Preotului Paroh Popoviciu Gheorghe si a enoriasilor satului Ocracu. 

Biserica Sfantul Nicolae 

 

A fost construita intre anii 1910-1919 cu ajutorul lui Dumnezeu si osteneala familiei 

Aluneanu. Mai tarziu, in anul 1994 a fost restaurata si consolidata cu ajutorul lui Dumnezeu, cu 

osteneala Preotului Paroh Boeangiu Stefan si a enoriasilor si cu contributia TCMM (Trustul de 

Constructii Montaj Miniere) Alunu. Apoi intre anii 2011-2012 a fost montat un sistem de incalzire 

centralizata, pardoseli de marmura, a fost construit praznicarul, s-au restaurat tencuielile si 

picturile exterioare. Toate acestea au fost posibile cu ajutorul lui Dumnezeu, cu osteneala 

Preotului Paroh Boeangiu Stefan si a enoriasilor, si cu sustinerea Primariei si Consiliului Local 

Alunu. 
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Biserica Maicii Domnului 

 

Contstructia a fost inceputa in anul 2010 cu ajutorul lui Dumnezeu, sub indrumarea 

Episcopiei Ramnicului, cu osteneala Preotului Paroh Zamfiroiu Ion, cu sustinerea Primariei si 

Consiliului Local Alunu si al enoriasilor parohiei, evidentiindu-se domnii Ravas Constantin si Bufu 

Emil. Intregul proiect s-a finalizat in anul 2010, slujba de sfintire facandu-se in data de 30 

octombrie 2010. 

 

Biserica Cuvioasa Parascheva – Sat Coltesti 

 
A fost construita intre anii 1970-1981 cu ajutorul lui Dumnezeu, sub indrumarea Episcopiei 

Ramnicului, cu ajutorul lui Dumnezeu si al enoriasilor satului Coltesti, prin grija Preotului Paroh 

Popovici Gheorghe. In anul 2009 au fost refacute tencuielile si zugravelile exterioare cu aj lui 

Dumnezeu, sub indrumarea Episcopiei Ramnicului, cu sustinerea Primariei si Consiliului Local 

Alunu, a enoriasilor parohiei si prin grija Preotului Paroh Zamfiroiu Ion. 
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Barajul Alunu-Moara de apa 

 

 

Piscina si spatiu public de recreere 

Proiect initiat de catre Primaria si Consiliul Local Alunu in anul 2009 si finalizat in anul 

2012. Obiectivul este situat in zona centrala a localitatii Alunu si se compune din: parc de joaca; 

baza sportiva multifunctionala cu gazon artificial si iluminat nocturn, unde se pot desfasura 

sporturi ca volei, handball, minifotball, tenis de camp si altele; bazin semiolimpic de innot cu terasa 

grupuri sanitare si vestiare moderne. Bazinul de innot are o adancime de 1,6 m unde se pot 

desfasura competitii pe 8 culoare a cate 1,56 m latime si pe o lungime de 25m. Intretinerea apei 

din bazinul de innot se realizeaza printr-un sistem modern de filtrare si tratare astfel incat calitatea 

si confortul sa fie asigurate cu mare success. Aferent bazinului, pe circa 2000 mp, despartita de 

culoare si alei, este amenajata zona de relaxare si plaja, dotata cu sezlonguri si umbrele de plaja. 

Complexul ofera un plus de confort prin aceea ca in imediata vecinatate a piscinei se afla o terasa 

cu bar ce asigura peste 50 de locuri la mese. De asemenea aici se poate servi : pizza, hot-dog, 

gratar si altele produse alimentare, pe langa bauturile de la bar. 

d. Educatie si cultura 

Invatamant 

Caldirile in care se desfasoara activitatea de invatamant necesita necestită lucrări de 

intretinere și dotare corespunzătoare, existand la momentul actual proiecte pentru reabilitarea 

bazei sportive si de amenajare a  unei piscine pentru copii.  

 

Date privind școlarizarea pentru perioada 2008-2012 
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Clasa  I II III IV V VI VII VIII IX X XI Clase Elevi Nr. Profesori Abandon  

Titulari  Suplinitori   

2008/2009 

Alunu 

22 37 29 21 31 33 38 32 17 15  16 275 22 6  

2008/2009 

Coltesti  

13 16 19 19 24 35 33 33 0 0  11 192 15 6  

2008/2009 

Igoiu  

3  8 12        3 23 1 1  

2008/2009 

Rosia  

6 14 5 7        4 32 0 2  

2008/2009 

Ocracu  

5 5 6 7        4 23 2   

2009/2010 

Alunu 

29 24 37 39 32 32 32 38   15 15 278 22 4  

2009/2010 

Coltesti  

13 16 15 21 36 20 34 27    10 182 15 6  

2009/2010 

Rosia 

5 5 14 3        4 27 0 1  

2009/2010 

Ocracu 

2 2 6 6        4 16 0 1  

2010/2011 

Alunu 

18 30 24 34 40 27 31 31    12 235 22 3  

2010/2011 

Coltesti 

16 15 19 23 29 32 16 33    10 183 15 7 4  

2010/2011 

Rosia 

3 5 4 13        2 25 0 1  

2011/2012 

Alunu 

19 19 31 25 44 35 28 32    11 233 22 3  

2011/2012 

Coltesti 

14 17 16 20 37 18 29 17    10 168 16 7  
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2011/2012 

Rosia 

1 1 1 3        1 6 0 1  

 

Scoala din Coltesti 

   

 

 

Scoala gimnaziala Alunu 
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Sala de educatie fizica si sport 

Proiect initiat de catre primaria si Consiliul Local Alunu in anul 2010 si finalizat in anul 

2011. Baza sportiva de la Coltesti se afla in imediata vecinatate a scolii cu clasele I-VIII Coltesti si 

este dotata cu gazon artificial, iluminat nocturn, tribuna, vestiare si grupuri sanitare. Pe aceasta 

baza se pot desfasura evenimente sportive si competitii de handball, minifotbal, tenis de camp, 

volei si altele. 

Baza sportiva Coltesti 

Proiect initiat de catre primaria si Consiliul Local Alunu in anul 2010 si finalizat in anul 

2011. Baza sportiva de la Coltesti se afla in imediata vecinatate a scolii cu clasele I-VIII Coltesti si 

este dotata cu gazon artificial, iluminat nocturn, tribuna, vestiare si grupuri sanitare. Pe aceasta 

baza se pot desfasura evenimente sportive si competitii de handball, minifotbal, tenis de camp, 

volei si altele. 

Baza sportiva Alunu 

Pe o suprafata de peste 8000 de mp, situata in satul Igoiu este amenajat un teren de 

fotbal cu gazon natural, cu sistem automatizat de irigatie subterana, tribuna si cladire cu vestiare 

si grupuri sanitare, pentru oaspeti si gazde precum si spatii pentru arbitrii si invitati oficiali. 

Investitia a fost realizata de catre primaria si Consiliul Local Alunu. 

Gradinita din Coltesti 
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Cultura religie si etnie 

In localitatea Alunu exista 4 biserici ortodoxe si o biserica de rit adventist. Unul din 

lacasele de cult este o biserica de lemn care este si monument de cult, clasa B, ce a fost renovata 

si se poate inscrie intr-un circuit turistic 

Conform datelor ultimului recensămînt al populației polpulația comunei Alunu se împarte în 

ortodocși, baptițti, penticostali, adventiți de ziua a 7-a și alte opțiuni religioase. 

 

     

 

 

Zilele comunei sunt sarbatorite, de cele mai multe ori pe timpul verii, in prima duminica din 

luna iunie careare si o denumire, anume Festivalul Oltetului. Mai exista si alte sarbatori precum 

Balul Craciunului, Balul Martisorului, Festivalul lacatusu – al tinerelor talente. 

In comuna Alunu,  in satul Igoiu exista un camin cultural . 

 

Alte institutii importante din comuna Alunu: 

→ Primaria 

Ortodocsi  
3954 

Baptiști 
 5 

Penticostali 
5 

Adventiști 
64 

Altele 
4 
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→ Politia 

 

lV.7. Analiza SWOT, directii strategice si obiective de dezvoltare 

 

Analiza situatiei curente pentru  comuna Alunu se va face pe 6 domenii, care sunt 

cuprinse in prioritatile operationale ale Planului National de Dezvoltare si care reprezinta 

“documentul de planificare strategică și programare financiară multianual, aprobat de Guvern si 

elaborat intr-un larg parteneriat, care va orienta dezvoltarea socio-economica a Romaniei in 

conformitate cu Politica de Coeziune a Uniunii Europene” . 

Pentru o analiza mai detaliata a celor 6 domenii s-a impartit fiecare in categorii, dupa cum 

urmeaza: 
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DOMENII CATEGORII 

1.Agricultura, silvicultura si 

dezvoltare rurala 

Agricultura 

Productia vegetala 

Pomicultura, viticultura, 

legumicultura 

Zootehnia 

2. Infrastructura si Mediu Infrastructura de transport 

Infrastructura de utilitati 

Sanatate 

Mediu 

3. Economic Economic 

Mediu de afaceri 

4. Turism Turism 

5. Educatie si cultura Invatamant 

Cultura 

6. Resurse Umane Populatia 

Piata muncii 

 

Orice comuna trebuie sa asimileze si sa promoveze o viziune strategica in ceea ce 

priveste dezvoltarea sa in viitor. Lipsa unei asemenea viziuni duce la o activitate administrativa 

haotica, in cadrul careia se pot rata oportunitati si se consuma irational resurse pretioase. 

Experienta internationala a aratat ca proiectele si programele operationale functioneaza cel mai 

bine atunci cand fac parte dintr-un cadru coerent si cand exista o coordonare la nivel strategic. 

Principiile care au stat la baza PPS - Procesul de planificare strategica au fost: 

asigurarea validitatii stiintifice, implicarea comunitatii, transparenta, obiectivitatea, coerenta si 

continuitatea demersului. 

Pentru a da roade, insa, planificarea strategica trebuie insotita de promovarea, la nivelul 

administratiei publice, a unui management strategic integrat, la toate nivelurile, capabil sa 

identifice si sa speculeze oportunitatile aparute in beneficiul comunitatii. 

Analiza SWOT este o metodologie de analiza. Numele este descriptiv: Strengths (puncte 

tari), Weaknesses (puncte slabe), Opportunities (oportunitati), Threats (riscuri). 
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 Punctele forte si cele slabe sunt legate de comuna si de strategiile acesteia, si de modul 

cum se compara cu concurenta. Oportunitatile si amenintarile vin dinspre mediul de piata si din 

directia concurentei; de regula sunt factori asupra caror localitatea in general nu are niciun 

control. Analiza SWOT ia in considerare organizarea asezarii, performantele acesteia, produsele 

cheie si pietele strategice. 

 Analiza SWOT permite concentrarea atentiei asupra zonelor cheie si realizarea de 

prezumtii (presupuneri) in zonele asupra carora exista cunostinte mai putin detaliate. In urma 

acestei analize se poate decide daca zona isi poate indeplini planul si in ce conditii. 

 Unele "oportunitati" si "amenintari" vor aparea din "punctele tari" si "punctele slabe" ale 

comunei. 

 Amenintarile pot fi concrete sau potentiale. 

 Intrebari cheie care indruma analiza strategica: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CE PUTEM FACE? 
(Punctele forte si punctele slabe) 

 

CE AM PUTEA FACE 
(Oportunitati si amenintari) 

 

STRATEGIE 

CE TREBUIE SA NE 
PREOCUPE? 

 

CUM PUTEM IMPLINI ASTEPTARILE 
LOCITORILOR COMUNEI? 

 

CE RESURSE SI POTENTIAL 
VREM SA DEZVOLTAM? 

 

CE OPORTUNITATI PUTEM 
FRUCTIFICA? 

 

CE VREM SA FACEM? 
(Valorile comunei si locuitorilor ei) 

 

 

CE SE ASTEAPTA CEILALTI SA  FACEM? 
(Dorintele locuitorilor comunei) 

 

Rafinare ulterioara 

STRATEGIE 
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 In urma analizei SWOT s-au identificat trei principii prioritare, prezentate mai jos, care ar 

trebui sa stea la baza elaborarii strategiei in vederea dezvoltarii durabile, si anume: 

           

1.Viata economica a comunei Alunu, trebuie revigorata si dezvoltata in domenii specifice 

zonale precum: ( in special, agricultura, zootehnie, turism si exlpoatarea resurselor naturale 

existente in zona). 

Primăria va trebui sa investeasca pentru revitalizare vietii economice a comunei, trebuie 

sa fie prioritatea numarul unu, deoarece  produce cele mai mari efecte benefice. 

2. Infrastructura necesita imbunatatirii în mod continuu, de aceea investitiile trebuie facute 

dupa anumite criterii economice astfel incat sa produca beneficii: 

- siguranta si securitatea locuitorilor comunei impotriva calamitatilor; 

- raportul valoarea investitie/ efecte economico-financiare produse; 

- raportul valoare investitie/numarul beneficiarilor. 

3. Conex factorului economic un alt  punct important pentru cresterea atractivitatii 

comunei il constituie facilitatile legate de turism si de agrement pe care le ofera sau pe care ar 

putea sa le ofere comuna Alunu, astfel incat confortul social al locuitorilor sa fie imbunatatit. 

Complementar acest lucru va creste si atractivitatea turistica a comunei. 

 Analiza SWOT a localitatii a fost elaborată în urma unei analize socio economice detaliate 

a 8  domenii importante pentru dezvoltarea durabilă a oricărei entităţi teritoriale respectiv: 

Agricultură și Dezvoltare rurală, Infrastructura și Mediu; Economic, Turism, Educație și 

Cultură, Resurse Umane și Piața Muncii, Sănătate și asistență Socială, Administrație 

Publică Locală. Această analiză sintetizează oportunităţile şi avantajele strategice ale regiunii, 

astfel încât pe baza acestora să se poată trasa direcţii de dezvoltare în consens cu coordonatele 

naţionale şi europene actuale. 
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1. AGRICULTURĂ  ŞI DEZVOLTARE RURALĂ 
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� Existenţa condiţiilor şi tradiţiei pentru dezvoltarea activităţii zootehnice în comună; 
� Condiţii favorabile pentru producţia agricolă; 
� Existenţa forţei de muncă calificată în agricultură; 
� Zonă prielnică pentru pomicultură; 
� Prezenţa fondurilor europene ce pot fi absorbite în vederea impulsionării afacerilor 

în agricultură; 
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� Fragmentarea suprafeţelor agricole ce conduce la practicarea unei 
agriculturi tradiţionale slab competitive economic; 

� Desfiinţarea marilor unităţi productive şi de cercetare de tip agricol, de unde rezultă 
productivitatea relativ scazută a muncii în agricultură; 

� Investiţii insuficiente în agricultură; 
� Inexistenţa instalaţiilor moderne de irigare; 
� Lipsa unui sistem centralizat de desfacere al produselor agricole; 
� Temerile producatorilor în ceea ce priveşte piaţa de desfacere a produselor agro-

alimentare din gospodărie; 
� Utilaje agricole insuficiente pentru efectuarea la timp a lucrărilor agricole; 
� Îmbătrânirea forţei de muncă în agricultură; 
� Pensii mici pentru agricultori; 
� Dotarea tehnică slabă a tuturor sectoarelor din zootehnie şi agricultură; 
� Lipsa resurselor materiale care să faciliteze angajarea specialistilor în agricultură în 

domeniul rural în stadiul actual (slaba eficienţă economică a exploatărilor agricole 
nu permite angajarea în totalitate a specialiştilor existenţi); 
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� Condiţii favorabile de obţinere a produselor ecologice, ce pot fi exportate în condiţii 
deosebit de avantajoase; 

� Facilităţi legislative privind arendarea suprafeţelor agricole; 
� Existenţa unor asociaţii profesionale şi a unor organisme de sprijin a producătorilor; 
� Posibilitatea înfiinţării unor ferme zootehnice; 
� Accesarea fondurilor europene pentru finanţarea agriculturii; 
� Existenţa cadrului legislativ pentru întemeierea şi dezvoltarea exploatărilor agricole; 
� Dezvoltarea economiei rurale şi creşterea productivităţii în sectorul agricol; 
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� Eroziunea şi degradarea calităţii solurilor ce pot conduce la scăderea 
randamentului; 

� Frecvenţa ridicată a perioadelor secetoase în agricultură; 
� Riscul sporit de inundaţii; 
� Parcul de utilaje agricole mic determină imposibilitatea încadrării în perioadele 

optime de executare a lucrărilor; 
� Degradarea solurilor; 
� Capacităţile reduse de prelucrare a producţiei vegetale ce pot determina pierderi în 

perioadele de vârf de producţie; 
� Numărul de concurenţi în creştere pentru produsele agroalimentare de pe piaţa 

Uniunii Europene; 
� Cadrul legislativ instabil; 
� Slaba informare a agricultorilor cu privire la normele europene; 

 

 

 

2. INFRASTRUCTURĂ ŞI MEDIU 
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� Starea necorespunzătoare a reţelei rutiere (drumurile judeţene şi drumurile 
comunale); 

�  Starea necorespunzătoare a podurilor şi podeţelor lipsa şanţurilor dalate care să 
preia apele provenite din ploi şi din topirea zăpezilor; 

� Insuficienţa infrastructurii de cultură, sport, agrement cu consecinţe negative asupra 
vieţii 

� Infrastructura specifică de informare – documentare – slab  dezvoltată – practic 
inexistentă; 

� Trotuarele acolo unde există, sunt într-o stare necorespunzătoare; 
� Interesul scazut al agenţilor economici în protecţia mediului înconjurător; 
� Educaţia ecologică este superficială; 
� Necolectarea selecţionată a deşeurilor, în vederea reciclării, refolosirii, recuperării sau 

valorificării lor; 
� Nu există o rampă ecologică în apropiere care să deservească şi comuna; 
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� Comuna Alunu este alcătuită din 7: 
� satul Alunu – reşedinţă de comună; 
� Igoiu 
� Bodesti 
� Coltesti 
� Ocracu 
� Ilaciu 
� Rosia 
� Eforturi ale autorităţilor locale de aplicare riguroasă a legislaţiei privind protecţia 

mediului. 



“Strategia de Dezvol tare  Locala 2014 – 2020” 

Comuna Alunu,  jude tul  Valcea  

Comuna Alunu, judetul Valcea Page 87 
 

 

O
P

O
R

T
U

N
IT
Ă
Ţ

I 

 

� Extinderea reţelei de alimentare cu apa în comuna; 
� Realizarea de alei pietonale în comună; 
� Modernizarea drumurilor comunale şi săteşti, 
� Dotarea cu utilaje şi echipamente  pentru serviciul de gospodăriere comunală şi 

salubritate; 
� Accesarea de fonduri destinate dezvoltării infrastructurii rurale; 
� Extinderea colaborării şi implicarea organizaţiilor neguvernamentale şi a şcoliilor în 

programe comune de educaţie ecologică; 
� Existenţa unor parteneriate în domeniul managementului deşeurilor; 
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� Lipsa informaţiilor legate de normele europene de mediu în rândul micilor 
întreprinzători; 

� Mentalitatea de indiferenţă faţă de protecţia mediului; 
� Lipsa resurselor materiale pentru îndeplinirea obiectivelor de investiţii propuse; 
� Lipsa informaţiei în legatură cu programele de finanţare europeană viitoare, 2014-

2020; 
� Lipsa de reactie a autoritatilor fata de poluarile existente; 
� Interes scazut in realizarea de proiecte privind protectia mediului. 
 

 

 
3. ECONOMIC 
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� Potenţial existent pentru obţinerea de produse ecologice; 
� Posibilitatea accesării de fonduri pentru agricultură şi dezvoltare rurală atât pentru 

sectorul public cât şi pentru cel privat prin programele de finanţare ale UE; 
� Dezvoltarea sectorului turistic- privat și public 
� Forţă de muncă disponibilă; 
� Dezvoltarea în ultimii ani a sectorului serviciilor şi comerţului; 
� Suportul administraţiei locale oferit noilor investitori; 
� Dezvoltarea sectorului privat bazat pe resurse agricole 
� Resurse naturale bogate si variate 
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� Lipsa unui sistem de sprijin pentru implementare noţiunilor de marketing; 
� Slaba implementare a sistemului de asigurare a calităţii producţiei şi produselor; 
� Infrastructura de afaceri nedezvoltată; 
� Slabă preocupare pentru introducerea noilor tehnologii şi pentru activitatea de 

cercetare-dezvoltare; 
� Lipsa canalelor de colectare a produselor agricole; 
� Informarea slaba cu privire la normele europene; 
� Resurse financiare la nivel local insuficiente pentru susţinerea /promovarea unor 

investiţii; 
� Folosirea unor tehnologii vechi, cu productivitate şi eficienţă economică scazută; 
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� Existenţa resurselor locale, puţin sau necorespunzător valorificate în prezent; 
� Creşterea capacităţii anteprenoriale; 
� Atragerea unor noi investitori în comună prin facilităţile pe care administraţia locală 

le pune la dispoziţie; 
� Oportunităţi de finanţare ale Uniunii Europene prin programele viitoare, respectiv 

2014-2020; 
� Dezvoltarea cooperării locale; 
� Diversificarea activităţilor economice; 
� Potential turistic ridicat si diversificat ; 
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� Instabilitatea legislativă; 
� Interes redus al investitorilor pentru demararea de afaceri în comună, raportat la 

potenţialul comunei; 
� Lipsa de receptivitate şi flexibilitate a populaţiei locale la cerinţele pieţei care 

determină decalaje economice mari, greu de recuperat; 
� Oferte de creditare greu accesibile (garanţii mari); 
� Rata ridicată a dobânzii la credite; 
� Reducerea ponderii populaţiei active şi îmbătrânirea acesteia; 
� Scaderea continuă a producţiei prin scăderea productivităţii muncii; 
� Creşterea ponderii muncii la negru, cu efecte negative asupra pieţei muncii, 

economiei locale şi asistenţei sociale în perspectivă. 
 

 

4. TURISM 
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� Cadru natural deosebit; 
� Existenţa monumentelor istorice; 
� Existenţa obiectivelor turistice; 
� Existența rezervațiilor naturale; 
� Pozitionare geografica favorabila dezvoltarii turismului; 
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� Resurse financiare insuficiente, investiţii autohtone şi străine  insuficiente; 
� Serviciile turistice sunt slab dezvoltate, foarte puţin diversificate şi sub standardele 

naţionale; 
� Inexistenţa unor forme de promovare a comunei pentru creşterea numărului de 

turisti pe teritoriul acesteia. 
� Insuficienţa unei baze tehnico – materiale specifice turismului, 
� Inexistenţa unui plan coerent de promovare a localităţii,  
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� Îmbunătăţirea condiţiilor infrastructurii fizice şi de utilităţi; 
� Se pot dezvolta noi forme de turism:  cultural religios, de week-end, de tranzit; 
� Programe prin MADRP pentru înfiinţarea de ferme şi dezvoltarea turismului rural 

prin pensiuni agroturistice; 
� Înfiinţarea unor mici complexe turistice (pensiuni, locuri de agrement);  
� Înfiinţarea unui centru de informatii publice prin care sa se promoveze oportunitatile 

oferite de comunitatea noastra; 
� Disponibilitatea unor resurse financiare, ce pot accesate prin utilizarea programelor 

de finanţare ale Uniunii Europene. 
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� Reacţia redusă a mediului local la schimbările şi provocările zilelor noastre, 
conducând la scăderea competitivităţii teritoriului comunei, în favoarea altor teritorii, 
considerate mai interesante de către turisti şi investitorii în turism; 

� Nepromovarea suficientă a zonei pentru atragerea turiştilor; 
� Migrarea turistică către alte regiuni. 

 

 

5. EDUCAŢIE ŞI CULTURĂ 
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� Existenţa monumentelor culturale – istorice; 
� Implementarea programelor de integrare a copiilor de etnie în unităţile 

învăţămantului obligatoriu; 
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� Risc crescut de scădere a populaţiei  şcolarizate; 
� Îmbătrânirea populaţiei din comună; 
� Gradul de acoperire relativ scăzut a posturilor didactice din şcoli cu cadre 

suplinitoare; 
� Procentajul relativ ridicat de elevi scolarizaţi în învăţământul cu clase 

simultane; 
� Buget încă insuficient alocat învăţământului public generând fenomene de dotare 

materială la limita necesarului unităţilor sau recurgerea la finanţare paralelă prin 
aportul familiilor 
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� Realizarea de programe culturale care să valorifice tradiţiile etno-culturale ale 
localităţi; 

� Conditii favorabile amenajarii unei baze de agrement în comună; 
� Reabilitarea şcolilor şi grădiniţelor; 
� Construirea şi dotarea cu mobilier a şcolilor şi grădiniţelor; 
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� Reducerea populaţiei şcolare datorată declinului natalităţii; 
� Tendinţa de reducere a exigenţei în procesul de evaluare didactică; 

 
 

 

6. RESURSE UMANE- PIAŢA MUNCII 
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� Populaţia comunei Alunu în număr de 4032 persoane; 
� Rata infracţionalităţii extrem de redusă. 
� Nivel relativ ridicat al calificării în anumite domenii; 
� Existenţa unor specialişti în variate domenii de activitate; 
� Ospitalitatea localnicilor; 
� Număr relativ redus al inadaptaţilor social; 
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 � Îmbătrânirea populaţiei  

� Adaptarea mai lentă a populaţiei rurale mature şi vârstnice la schimbările şi 
provocările lumii actuale, în general, şi la fenomenul mobilităţii şi reconversiei 
profesionale, în special; 

� Migrarea persoanelor tinere spre mediul urban şi străinătate, mai cu seamă a celor 
cu pregătire profesională înaltă; 

� Capacitatea financiară relativ scazută a locuitorilor zonei. 
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� Existenta de programe cu finanţare europeană pentru stimularea ocupării forţei de 
muncă; 

� Existenţa unor reglementări ce acordă facilităţi angajatorilor care creează noi locuri 
de muncă pentru şomeri, tineri absolvenţi etc. 

� Existenţa unui excedent de forţă de muncă. 
� Organizarea de cursuri de formare şi reconversie profesională în comună; 
� Creşterea nivelului de pregatire profesională a forţei de muncă; 
� Implementarea unor poiecte care să stimuleze implicarea rromilor în activităţi 

aducătoare de venituri; 
� Monitorizarea stării ocupaţionale a populaţiei. 
� Existenţa unor spaţii şi clădiri, posibil a fi utilizate de către întreprinzători pentru 

demarara unor afaceri locale; 
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� Scăderea numărului persoanelor calificate, prin ieşirea acestora din viaţa activă; 
� Creşterea şomajului în rândul absolvenţilor de liceu; 
� Migrarea forţei de muncă; 
� Amplificarea pregătirii teoretice a forţei de muncă în detrimentul aspectelor 

aplicative; 
� Creşterea ponderii muncii la negru, cu efecte negative asupra pieţei muncii, 

economiei locale şi asistenţei sociale în perspectivă; 
� Estomparea tradiţiilor locale, odata cu trecerea timpului. 

 

 

 

7. SĂNĂTATE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ 
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� Ponderea populaţiei cu nevoi de asistare este mică; 
� Informare operativă cu privire la formele de ajutor de stat; 
� Program de finanţare guvernamental. 
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� Serviciile acordate sunt afectate de bugetul insuficient; 
� Fonduri insuficiente destinate asistenţei medicale; 
� Sistemul de ajutor social nu încurajează reintegrarea activă; 
� Personal insuficient pentru asistenţă socială; 
� Societatea civilă insuficient implicată; 
� Informare insuficientă cu privire la alte fonduri sociale; 
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I � Promovarea de strategii de integrare socială, economică şi culturală a grupurilor 
defavorizate; 

� Promovarea principiilor naturiste; 
� Programe complexe de urmărire a stării de sănătate a populaţiei; 
� Programe consistente destinate asistenţei sociale reale; 
� Dezvoltarea economică a comunei îi va permite mărirea fondurilor destinate 

asistenţei sociale;  
� Politica socială susţinută din partea Uniunii Europene. 
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� Reacţie nefavorabilă la sistemul de norme sanitare impuse; 
� Costurile ridicate pot conduce la renunţarea la dotări; 
� Pragul de rentabilitate depinde de numărul de persoane active asistate; 
� Politici de specializare zonală a centrelor de asistenţă sanitară. 
� Reducerea ponderii populaţiei active; 
� Natalitatea scăzută; 
� Creşterea şomajului în rândul tinerilor absolvenţi; 
� Creşterea muncii la negru cu efecte negative asupra pieţei muncii economiei locale 

şi asistenţei sociale în perspectivă. 
 

 
8. ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ 
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� Implicarea efectivă a conducerii la nivel de vârf în procesul de conştientizare şi 
aplicare a acţiunilor legate de reformă în administraţie; 

� Existenţa procedurilor ce reglementează fluxul de documente în instituţie; 
� Existenţa unor proceduri care să descrie modul de realizare a activităţilor şi 

subactivităţilor ce vizează organizarea muncii în instituţie; 
� Aplicarea metodologiei de evaluare a performanţelor personalului angajat în 

administraţia publică; 
� Transparenţaîn recrutarea şi în promovarea personalului; 
� Participarea, în limita fondurilor a tuturor categoriilor de personal la activităţi de 

formare continuă; 
� Existenţa la nivelul instituţiei a unei strategii de formare continuă a funcţionarilor 

publici predominantă la nivelul instituţiei a relaţiilor de colaborare între colegi; 
� Existenţa unui cadru legal coerent şi stabil privind liberul acces la informaţia de 

interes public şi transparenţa actului administrative; 
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� Rezistenţa la schimbare manifestată de o parte din personalul instituţiei;  
� Resurse financiare insuficiente destinate modernizării şi dezvoltării activităţilor 

instituţiei; 
� Ineficienţa mecanismului de elaborare a politicilor publice la nivelul primăriei; 
� a funcţionarilor (angajaţi contractuali şi funcţionari publici) motivat de sistemul de 

salarizare, promovare, precum şi de menţinerea unei imagini publice negative a 
funcţionarului din administraţia publică; 

� Imposibilitatea promovării pe post a salariaţilor; 
� Posibilităţi reduse de motivare financiară a personalului şi de atragere a 

persoanelor cu calificare superioară în structurile funcţionarilor publici; 
� Încărcarea cu sarcini suplimentare peste cele prevăzute în fişa postului datorită 

insuficienţei personalului din instituţie; 
� Existenţa fondurilor limitate alocate formării continue a funcţionarilor publici; 
� Imposibilitatea de motivare suplimentară a personalului,  
� Dificultăţi legate de aplicarea curentă a noilor acte normative datorită multitudinii şi 

complexităţtii acestora; 
� Numar insufiecient de calculatoare, iar unele dintre acestea sunt uzate moral;  
� Resurse financiare insuficiente pentru informatizarea administraţiei publice locale; 
� Lipsa de interes a cetăţenilor în a se implica activ în procesul de luare a deciziei la 

nivel local. 
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� Posibilităţi de accesare de fonduri nerambursabile destinate în mod special 

modernizării administraţiei publice; 
� Accentuarea legăturilor cu Consiliul Judeţean şi autorităţile locale și armonizarea 

soluțiilor locale cu cele existente la nivel județean; 
� Programe de finantare pentru instruire a personalului prin agenţii de formare 

profesională. 
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� Teama de risc, inerţia unor funcţionari publici – mai ales din funcţiile de conducere; 
� Inerţie mare privind implicarea factorilor responsabili, dar şi a comunităţii în 

programele de dezvoltare; 
� Tendinţa mass-mediei de a reflecta cu precădere – şi, de regulă, făra a verifica – 

aspectele negative ale anumitor activităţi din administraţie, de cele mai multe ori 
informaţiile fiind greşit interpretate sau neînţelese; 

� Fluctuaţia funcţionarilor publici – datorită salariilor mici personalul bine pregătit este 
tentat să caute locuri de muncă în sectorul privat; pe de altă parte imposibilitatea 
angajarii imediate a altor functionari publici influenţează în mod negativ 
continuitatea activităţilor; 

� Dificultatea realizării unei strategii şi a unor planuri de acţiune care să reziste 
schimbărilor politice – clasa politică actuală nu are înca suficientă maturitate încât 
să aprecieze şi să implementeze programele iniţiate de conducerile instituţiilor din 
mandatele anterioare; 

� Schimbări legislative prea frecvente pentru a fi asimilate eficient. 
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Dezvoltarea economica a comunei Alunu este fezabila, iar printr- o buna corelare a 

resurselor existente impreuna cu gestionarea corecta a acestora de catre factorii de decizie locali 

poate avea succes. 

Astfel, administratia publica locala isi propune pentru perioada urmatoare ca plan de 

actiune accelerarea dezvoltarii comunei la nivel economic prin aplicarea unui Sistem de  proiecte 

integrate ce se axeaza pe toate domeniile cheie necesare imbunatatiirii vieti rurale a unei 

comune. 

Planul de actiune al administratiei publice locale cuprinde dezvoltarea infrastructurii sub 

toate aspectele ei precum: 

� infrastructura de drum,  

� infrastructura de transport,  

� infrastructura sociala,  

� infrastructura educationala,  

� infrastructura sistemului de salubritate,  

� infrastructura de utilitati, 

� implementare infrastructura de energie verde, 

� infrastructura logistica pentru imbunatatirea activitatii administratiei publice, 

� infrastructura turistica - restaurare, renovare, protejare a obiectivelor turitice 

existente, 

� infrastructura cladirilor - reabilitarea fatadelor cladirii primariei si a celor mai 

importante cladiri din zona centrala a comunei, 

� promovarea culturilor ecologice, 

�  incurajarea micilor intreprinzatori locali . 

� sustinerea permanenta a dezvoltarii agriculturii  

� canalizarea exploatarii resurselor naturale catre incurajarea economiei si atragerea 

de investitii. 

Promovarea creşterii economice în mediul rural se poate face in special prin sprijinirea 

dezvoltării micro-întreprinderilor şi a cooperativelor (asociaţiilor) de fermieri. Administratia locala, 

cu sprijinul administratiei centrale are în vedere încheierea unor acorduri cu organizaţii 

internaţionale de asistenţă voluntară pe termen scurt, furnizată IMM-urilor din mediul rural şi 

cooperativelor de fermieri, în vederea impulsionării dezvoltării antreprenoriatului agricol şi 



“Strategia de Dezvol tare  Locala 2014 – 2020” 

Comuna Alunu,  jude tul  Valcea  

Comuna Alunu, judetul Valcea Page 95 
 

dezvoltării turismului rural. Asistenţa va fi focalizată, în principal, pe următoarele domenii: 

marketing strategic, crearea cooperativelor de fermieri, asistenţă în elaborarea bugetelor şi a 

planurilor de lucru şi instruire în gestionare financiară. 

 În acelaşi timp, cooperativele reprezinta un instrument vital în asigurarea dezvoltării 

economice, în special în mediul rural, prin atragerea în circuitul economic a produselor şi 

serviciilor micilor gospodării, valorificarea talentelor şi altor resurse locale. Prin cooperarea şi 

întrajutorarea cu organizaţiile cooperatiste din alte State Membre, cooperaţia din România poate 

contribui la accelerarea integrării economiei româneşti în Piaţa Internă a Uniunii Europene. 

Din perspectiva Guvernului, îndeosebi în viitorul apropiat, sprijinirea organizaţiilor 

cooperatiste se justifică în principal prin rolul esenţial pe care acestea pot să îl aibă, prin vocaţia 

lor, în realizarea unor obiective de politică economică şi socială: ocupare, integrarea socială a 

grupurilor vulnerabile, creşterea gradului de instruire, stoparea exodului populaţiei din anumite 

localităţi şi regiuni, diversificarea economiei şi îmbunătăţirea nivelului de trai în mediul rural. 

Cooperativa reprezintă o formă viabilă de asociere a micro-întreprinderilor şi întreprinderilor mici, 

contribuind la îndeplinirea unor cerinţe la scară şi permiţând acestora să-şi modernizeze 

activitatea şi să înfrunte cu succes concurenţa marilor întreprinderi, ceea ce justifică odată în plus 

ca politica de sprijinire a sectorului cooperatist să fie strâns asociată politicii în favoarea IMM. 

Administratia centrala va trebui să acorde o atenţie sporită susţinerii accesului IMM-urilor  

din zonele rurale la proiectele investiţionale finanţate cu fonduri europene, prin asigurarea de la 

bugetul de stat a sumelor necesare co-finanţării. 

 Administratia locală se arată interesata de colaborare în investitii pe diferite domenii de 

activitate, asigurând consultantă si suport logistic, reprezentare, scutiri de taxe si impozite în 

temei legal, celor care vor porni o investitie în zonă. 

De asemenea este foarte important a se urma politicile recomandate de altfel şi de autorităţi 

ale Uniunii Europene, de asociere intercomunală în vederea realizării de proiecte comune, pentru 

atragerea şi obţinerea de fonduri nerambursabile 

Pentru relansarea economică a localitătilor comunei Alunu au fost făcute o serie de 

propuneri odată cu analiza critică a situatiei existente dar, îndeosebi privind evolutia posibila în 

perioada următoare, evolutie bazată pe reabilitarea domeniului agricol si de initiere a unor 

activităti de tip industrial prin întreprinderi mici si mijlocii și în mod deosebit a unor activităti de 

agroturism. De asemenea, intre domeniile care ar avea nevoie de aport de investitii se numără 
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cresterea animalelor. 

Ținând cont că localitătile comunei se situează pe un teren pretabil culturilor legumicole 

precum porumbul, sunt asteptate propuneri de exploatare si în aceste domenii. De asemeni, 

viticultura si pomicultura sunt ramuri în care se pot face investitii rentabile. 

Pe baza favorabilitătilor naturale si a potentialului fondului funciar se apreciază că productia 

vegetală va constitui si în perspectivă o subramură cu posibilităti de dezvoltare, iar zootehnia se 

va reface calitativ si cantitativ pe baza ofertei naturale a suprafetei agricole. 

 Pozitionarea geografică a comunei, traditiile locale, locurile si monumentele istorice ar 

asigura si dezvoltarea turistica a zonei. 

Baza unei strategii a turismului în comuna Alunu este reprezentată de conceptul de 

dezvoltare durabilă, principiu care stă la baza întregii creşteri economice şi sociale prevăzute si în 

Strategia dezvoltării judeţului Valcea.  

Acest concept implică asigurarea unui echilibru optim între creşterea economică şi 

conservarea/ reconstrucţia cadrului natural, menit  să asigure o dezvoltare armonioasă, capabilă 

să satisfacă atât cerinţele actuale, cât şi cele de perspectivă, având ca obiectiv final armonizarea 

dintre beneficiile pe termen scurt ale mediului de afaceri şi beneficiul pe termen lung al întregului 

mediu social. 

Turismul va fi în următorii 20-30 de ani elementul cadru al dezvoltării locale, factor esenţial 

pentru creşterea standardului de viaţă a populaţiei. 

Misiunea turismului în zonă este reprezentată de crearea unei destinaţii turistice 

competitive pe plan national si internaţional, la nivelul valorii resurselor turistice de care dispune  

comuna Alunu si judeţul Valcea. 

Scopul unei strategii de dezvoltare pe latură turistică este acela: de a construi argumente 

pentru ca decidenţii politici locali (consiliul judeţean, primari, directori ai instituţiilor 

descentralizate), parlamentarii judeţeni, să implementeze acţiunile cuprinse în strategie, fie să 

întreprindă acţiuni privind modifcările legislative ce se impun; de a pune în valoare bogăţiile 

generatee o moştenire naturală şi culturală autentică; de a dezvolta o industrie turistică de piaţă, 

originală şi profitabilă, care să aibă un impact scăzut asupra mediului; de a creşte numărul de 

locuri de muncă şi gradul de profesionalism în industria turistică; de a promova interesul pentru 

parteneriatul public/privat şi pentru acţiunile de voluntariat ale societăţii civile în dezvoltarea şi 

promovarea turismului în zona; de a stabili direcţii clare de acţiune a turismului pentru următorii cel 
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puţin 20 de ani. 

Obiectivele generale ale dezvoltării turistice în zonă se concentrează pe:  

• Crearea unei oferte turistice diversificată şi competitivă bazata pe zestrea locala 

• Stimularea dezvoltării ofertei turistice de calitate ce permite creşterea veniturilor 

• Crearea de noi locuri de muncă; 

• Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă, prin îmbunătăţirea serviciilor legate de turism, 

ameliorarea calităţii mediului, înfrumuseţarea zoneir\, oferirea unor noi posibilităţi de agrement şi 

refacere pentru locuitorii comunei și a judeţului Valcea, implicit şi pentru turişti. 

Obiectivele specifice urmăresc îmbunătăţirea infrastructurii turistice; cooptarea într-un 

parteneriat amplu şi corelarea tuturor iniţiativelor privind prezentul şi viitorul turismului; 

dinamizarea circulaţiei turiştilor, creşterea numărului de turişti şi a veniturilor directe şi indirect; 

promovarea ca destinaţie turistică şi crearea unei mărci turistice Valcea-Oltenia; corelarea cu 

iniţiativele similar (centrale – naţionale sau regionale); promovarea unor proiecte turistice cu 

finanţare externă; sprijinirea mediului de afaceri – sursa de oportunităţi pentru dezvoltarea 

turismului local. În acest sens, a fost inclusă construirea unei baze sportive multifuncționale de tip 

II în proiectele derulate în perioada 2008-2012.  

Turismul rural are o pondere de aproximativ 30% din PIB-ul turistic. Structura reţelei de 

localităţi rurale se caracterizează în ansamblu printr-un amplu proces de transformare calitativă 

păstrându-se însă specificul tradiţional odată cu diversificarea funcţiilor economice, realizarea unui 

volum însemnat de investiţii în vederea valorificării potenţialului turistic şi al specificului zonei, 

precum şi în creşterea nivelului de trai şi a infrastructurii generale. 

În următorii ani va trebui demarată amenajarea de centre turistice rurale cat şi de structuri  

turistice  sau adaptarea clădirilor existente prin soluţii de amenajare cu instalaţii sanitare, de 

dotare a spaţiului pentru servirea mesei, a saloanelor pentru petrecerea timpului liber şi variante 

de dotare cu mobilier, decoraţiuni interioare şi exterioare. 

Comuna Alunu va trebui sa faca demersurile necesare pentru promovare in cataloagele 

anuale privind oferta turistică rurală prin introducerea de calendare privind desfăşurarea 

principalelor manifestări folclorice, religioase, culturale din comuna, acestea putând constitui 

motivaţii pentru atragerea turiştilor.  

Aplicarea principiului specializării în domeniul organizării şi funcţionării ca sat turistic este 

cu atât mai necesară cu cât fiecare localitate rurală, asemeni comunei Alunu, constituie o entitate 
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cu particularităţi proprii şi activităţi specifice, care trebuie evidenţiate, catalogate şi valorificate cât 

mai eficient posibil, din punct de vedere turistic. 

Orientarea turistică şi satisfacţia turiştilor se pot realiza doar prin selecţionare şi orientare 

cu ajutorul pliantelor informative, asupra calităţii si specificitatii fiecărei zone în parte şi a acoperirii 

cu utilităţi de cazare şi alimentaţie, turiştii realizând o optiune prealabilă pentru un sat sau altul în 

funcţie de principalele lor opţiuni şi motivaţii turistice. Este necesar pentru declararea unui sat 

turistic, alături de dorinţa şi intenţia organizatorilor, ca acesta să întrunească un cuantum de 

condiţii naturale şi istorice dar şi de dezvoltare social – economică obiectivă şi anumite 

caracteristici specifice cu un caracter de ofertă unică regională.  

Încadrarea satelor turistice în această categorie se bazează pe portul tradiţional, 

arhitectura, mobilarea şi decorarea interioară, muzica populară şi coregrafia populară, ce se 

impun ca şi caracteristici generale ale acestor localităţi. În aceste localităţi pot fi oferite turiştilor 

servicii autentice neîntâlnite în alte categorii: mobilier, decor, echipamente în stil popular, meniuri 

specifice zonei servite în vase autentice ale zonei, predominând ceramica şi lemnul. În cadrul 

gospodăriilor pot fi realizate expoziţii cu forme de comercializare a acestor produse artizanale şi 

activităţi la care pot fi invitaţi turiştii amatori. Comuna Alunu dispune de o zestre bogata si unica 

atat in ceea ce priveste traditiile, cat si in ceea ce priveste relieful si obiectivele turistice. 

Dezvoltarea turistică locala poate fi un proces complicat, o programare atentă a dezvoltării 

necesită utilizarea metodei de analiză a drumului critic. Este o tehnică de planificare a acţiunilor 

pentru ca acestea să fie duse la îndeplinire într-o succesiune raţională şi eficientă şi pentru o 

implementare într-o manieră coordonată.  

Politica privind programarea turistică se bazează pe priorităţile strategiei de diversificare a 

ofertei şi atracţiilor turistice şi a dezvoltării infrastructurii şi reţelei de transport. Programele turistice 

corect proiectate oferă nu doar o activitate interesantă pentru turişti, ci şi o distribuţie largă din 

punct de vedere geografic şi demografic a beneficiilor economice.  

Accesibilitatea turismului se bazează pe drumurile judeţene modernizate ce se racordează 

la cele naţionale şi europene. Formele de turism care se pot desfăşura în acest areal sunt 

următoarele: turism de odihnă şi recreere, itinerant cu valenţe culturale, tranzit şi de sfârşit de 

săptămână. 

Planificarea strategică se poate efectua doar pe baza unor domenii specifice de acțiune, 

care trebuie pornite si sustinute la nivel national, respectiv:  
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� Elaborarea politicilor, stabilirea organizării şi legislaţiei în turism: aprobarea politicii şi 

planului turistic local şi judeţean, ca document oficial al dezvoltării turismului;  

� Dezvoltarea şi instruirea resurselor umane: dezvoltarea sistemului de educaţie 

prevocaţională şi vocaţională pentru sectorul turistic astfel încât să includă asigurarea 

calificării unui număr de personal sufficient pentru a respecta criteriile de angajare; 

� Programe de dezvoltare prin parteneriate:  încurajarea şi implicarea comunităţilor locale în 

dezvoltarea turismului şi dezvoltarea planurilor integrate de dezvoltare a turismului, 

� Susţinerea conservării şi dezvoltării mediului şi resurselor: sprijinirea dezvoltării 

ecoturismului din zona montană, a parcurilor naţionale, a rezervaţiilor şi a zonelor rurale; 

măsurile de protecţie a mediului înconjurător, standardele dezvoltării. 

� Dezvoltarea infrastructurii şi promovarea investiţiilor în turism: dezvoltarea sistemului de 

transport regional extinderea sistemului pentru colectarea, analiza şi diseminarea regulată 

a statisticilor şi studiilor de piaţă pentru a oferi asistenţă în sprijinirea investiţiilor 

identifcarea oportunităţilor de investiţii şi luarea măsurilor care să permit extinderea 

sezonului turistic în Valcea; creşterea fi nanţării publice (locale, guvernamentale şi 

comunitare) pentru dezvoltarea atracţiilor şi infrastructurii turistice;  

� Dezvoltarea, diversificarea şi promovarea ofertei turistice; Servicii de informare: crearea 

unei reţele de centre de informare turistică extinderea sistemului de marcare a obiectivelor 

turistice de interes local, zonal şi naţional în conformitate cu standardele UE şi 

introducerea de rute turistice tematice;  

� Marketingul destinaţiilor, în condiţiile conservării, a patrimoniului natural, istoric şi cultural: 

realizarea unei baze de date la nivel regional crearea unui portal de turism, crearea şi 

promovarea pe piaţa turistică a unei baze de date a evenimentelor culturale.  
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Proiecte prioritare 

Nr. 

Crt 

Domeniu/Tema proiect Necesitatea implementării 

proiectelui 

Sursa de  

finanţare 

1 . Reabilitarea si modernizarea 

drumurilor si ulitelor comunale  

Necesitatea asigurarii accesului 

neingradit la infrastructura de 

baza pentru locuitori turisiti si 

agenti economici 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri  

europene 

Împrumuturi 

bancare 

2. Înfiinţarea de trotuare /piste de 

biciclete 

Lipsa trotuarelor, iar cele 

existente se regăsesc într-un 

stadiu avansat de degradare; 

Asigurarea sigurantei cetatenilor 

din comuna. 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri  

europene 

Împrumuturi 

bancare 

3. Infiintarea santurilor de garda 

pentru toate drumurile 

comunale modernizate 

 Buget local 

Buget de stat 

Fonduri  

europene 

Împrumuturi 

bancare 

4. Realizarea de alei pietonale Lipsa trotuarelor, iar cele 

existente se regăsesc într-un 

stadiu avansat de degradare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri  

europene 

Împrumuturi 

bancare 

5. 

 

 

 

Dotare infratstructura – 

Dispensar uman Coltesti 

 

 

Necesitatea accesului la servicii 

de sananate de calitate pentru toti 

cetatenii comunei 

 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri  

europene 
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6. 

 

 

 

Infiintare sistem de incalzire 

dispensar uman 

 

 

Necesitatea asigurarii accesului la 

servicii de sanatate de calitate 

pentru toti cetatenii comunei 

Împrumuturi 

bancare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri  

europene 

Împrumuturi 

bancare 

7. Infiintarea, amenajarea spatiilor 

de recreere pentru populatia 

locala – parcuri, locuri de joacă 

pentru copii 

Necesitate actuala Buget local 

Buget de stat 

Fonduri  

europene 

Împrumuturi 

bancare 

8. 

 

 

 

 

 

9. 

 

 

 

 

 

10. 

Dotarea scolilor si gradinitelor 

cu echipamente noi 

 

 

 

 

Reabilitare baza scolara sportiva 

 

 

 

 

 

Infiintare piscina pentru copii 

Necesitatea asigurarii calitatii 

procesului de invatamant, 

asigurarea unui acces neingradit 

la educatie, tuturor copiilor 

 

 

Necesitatea asigurarii calitatii 

procesului de invatamant, 

asigurarea unui acces neingradit 

la educatie, tuturor copiilor 

 

 

Necesitatea asigurarii unei calitati 

a procesului de dezvoltare a 

individului, asigurarea unui acces 

la un mediu de viata sanatos 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri  

europene 

Împrumuturi 

bancare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri  

europene 

Împrumuturi 

bancare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri  

europene 

Împrumuturi 
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bancare 

11. Dezvoltarea si furnizarea 

serviciilor de orientare, 

consilierea si asistenta 

educationala in vederea 

prevenirii, reducerii si corelarii 

fenomenului de parasire 

timpurie a scolii ( pentru 

persoanele cu risc scolar sau 

parasire timpurie a scolii ori 

aflate in abandon scolr si pentru 

familiile acestora) 

Necesitatea asigurarii calitatii 

procesului de invatamant, 

asigurarea unui acces neingradit 

la educatie, tuturor copiilor 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri  

europene 

Împrumuturi 

bancare 

 

12. 

 

Dezvoltarea activitatilor de tipul 

« scoala/gradinita de vara/de 

duminica » 

 

Necesitatea asigurarii calitatii 

procesului de invatamant, 

asigurarea unui acces neingradit 

la educatie, tuturor copiilor 

 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri  

europene 

Împrumuturi 

bancare 

 

13. 

 

Furnizarea programelor de 

formare profesionala pentru 

persoanele din mediul rural in 

urmatoarele domenii : 

constructii, turism, servicii 

complementare, mestesuguri 

specifice, servicii sociale sau de 

 

Necesitatea asigurarii calitatii 

procesului de invatamant, 

asigurarea unui acces neingradit 

la educatie, tuturor copiilor 

 

 

 

 

Necesitatea 

asigurarii calitatii 

procesului de 

invatamant, 

asigurarea unui 

acces neingradit 

la educatie, 
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ingrijire a sanatatii, tehnologia 

informatiei/telecomunicatii, cu 

exceptie formarii in scopul 

calificarii sau recalificarii 

angajatilor din domeniile 

agricole, in vederea cresterii 

gradului de ocupabilitate prin 

imbunatatirea abilitatilor si 

competentelor necesare pe piata 

muncii, inlcusiv programme de 

formare in vederea dobandirii de 

competente suplimentare ( 

utilizare TIC, module de limbi 

straine etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tuturor copiilor 

 

14. 

 

Dezvoltarea si furnizarea 

programelor de formare 

profesionala pentru dezvoltarea 

competentelor antreprenoriale 

pentru promovarea afacerilro in 

mediul rural 

 

Necesitatea asigurarii calitatii 

procesului de invatamant, 

asigurarea unui acces neingradit 

la educatie, tuturor copiilor. 

Cresterea competentelor 

profesionale in randul tinerilor 

 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri  

europene 

Împrumuturi 

bancare 

 

15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dezvoltarea si furnizarea 

programelor de instruire                           

( inclusiv realizare de curricula 

si materiale didactice) in 

domenii relevante pentru 

administratia publica, cum ar fi 

achizitiile publice, ECDL, limbi 

straine, dezvoltarea de proiecte, 

 

Necesitatea asigurarii calitatii 

procesului de invatamant, 

asigurarea unui acces neingradit 

la educatie, tuturor copiilor. 

Cresterea competentelor 

profesionale in randul tinerilor 

 

 

 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri  

europene 

Împrumuturi 

bancare 
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16. 

licitarea si managementul 

proiectelor. 

 

 

Dezvoltarea si furnizarea 

programelor de formare 

profesionala, inclusiv 

dezvoltarea competentelor de 

utilizare TIC pentru grupurile 

dezavantajate 

 

 

 

 

 

Necesitatea asigurarii calitatii 

procesului de invatamant, 

asigurarea unui acces neingradit 

la educatie, tuturor copiilor. 

Cresterea competentelor 

profesionale in randul tinerilor 

 

 

 

 

 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri  

europene 

Împrumuturi 

bancare 

 

17. Achiziţionarea de utilaje  

pentru întreţinerea drumurilor  

în cadrul primăriei 

Este necesar ca primăria să poată 

interveni rapid şi eficient, pentru 

păstrarea drumurilor în condiţii 

bune, de câte ori este necesar; 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri  

europene 

Împrumuturi 

bancare 

18. Renovarea zonei de centru a 

localitatii 

Necesitatea valorificarii 

potentialului economic  prin 

asigurarea unei infrastructuri 

necesare desfasurarii activitatilor 

comerciale/turistice 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri  

europene 

Împrumuturi 

bancare 

19. Construirea şi amenajarea 

de staţii de autobuz peste  

tot unde se impune şi 

redimensionarea celor existente 

Asigurarea confortului pasagerilor Buget local 

Buget de stat 

Fonduri  

europene 

Împrumuturi 

bancare 

20. Construirea unui Centru de 

Informare si Promovare 

Necesitatea dezvoltării turismului 

zonal pentru atragerea de turiști și 

Buget local 

Buget de stat 
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Turistica de eventuali investitori în zona Fonduri  

europene 

Împrumuturi 

bancare 

21. Dezoltarea de sisteme 

electronice locale de rezervare 

pentru structurile de primire 

turistice din spatiul rural, 

conectate la sistemele regionale 

si nationale 

Necesitatea dezvoltării turismului 

zonal pentru atragerea de turiști și 

de eventuali investitori în zona 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri  

europene 

Împrumuturi 

bancare 

22. Organizarea sistemului de 

colectare selectiva a deseurilor 

Normele de mediu europene 

actuale impun existența de 

recipient adecvate de colectare a 

deșeurilor 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri  

europene 

Împrumuturi 

bancare 

 

23. 

 

Modernizarea prin dotarea cu 

utilaje a serviciului de 

gospodarie comunala si 

salubritate 

 

Necesitatea reducerii poluarii, 

necesitatea reducerii riscurilor 

privind sanatatea populatiei, 

educarea populatiei in 

conformitatea cu normele 

europene 

 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri  

europene 

Împrumuturi 

bancare 

24. Modernizarea drumurilor de 

acces către obiectivele turistice 

(crearea infrastructurii necesare 

dezvoltării turismului) 

Necesitatea crearii de conditii 

pentru dezvoltarea turismului 

zonal in vederea incurajarii 

investitiilor 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri  

europene 

Împrumuturi 

bancare 
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25. Restaurarea, renovarea, 

împrejmuirea în vederea 

protejării şi iluminarea tuturor 

monumentelor de cult 

 

Necesitatea conservării și a 

prezentării corecte a valorilor 

culturale 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri  

europene 

Împrumuturi 

bancare 

26. Constructia utilitatilor anexe – 

parcaje, grupuri sanitare, puncte 

de informare, reclame si 

indicatoare 

 

 

Construire sala organizare 

spectacole 

Necesitatea dezvoltarii turistice, 

implicit economice a zonei 

 

 

 

 

Necesitatea dezvoltarii turistice, 

implicit economice a zonei 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri  

europene 

Împrumuturi 

bancare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri  

europene 

Împrumuturi 

bancare 

27. Crearea de facilitati speciale 

pentru persoanele cu dizabilitati, 

pentru toate tipurile de 

infrastructura educationala si a 

administartiei locale 

Necesitatea asigirarii de facilitati 

pentru persoanele cu dizabiltati, 

crearea unui mediu prietenos 

acestora si integrarea lor in 

societate 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri  

europene 

Împrumuturi 

bancare 

    

28. Amenajarea unor ateliere de 

lucru in cadrul centrelor sociale 

pentru persoane cu dizabilitati 

Necesitatea asigirarii de facilitati 

pentru persoanele cu dizabiltati, 

crearea unui mediu prietenos 

acestora si integrarea lor in 

societate 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri  

europene 

Împrumuturi 

bancare 
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29. Infiintarea retelei de gaze in 

comuna 

Necesitatea imbunatatirii 

conditiilor de viata a locuitorilor, 

atragerea de investitori, 

asigurarea accesului neingradit a 

locuitrilor, turistilor si agentilor 

economici la infrastructura de 

baza 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri  

europene 

Împrumuturi 

bancare 

30. 

 

 

 

 

 

 

31. 

Extindere sistem de alimentare 

cu apa in comuna 

 

 

 

 

 

Constructia unei 

microhidrocentrale 

Necesitatea imbunatatirii 

conditiilor de viata a locuitorilor, 

atragerea de investitori, 

asigurarea accesului neingradit a 

locuitrilor, turistilor si agentilor 

economici la infrastructura de 

baza. 

Necesitatea imbunatatirii 

conditiilor de viata a locuitorilor, 

atragerea de investitori, 

asigurarea accesului neingradit a 

locuitrilor, turistilor si agentilor 

economici la infrastructura de 

baza. 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri  

europene 

Împrumuturi 

bancare 

 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri  

europene 

Împrumuturi 

bancare 

32. Extinderea si modernizarea 

retelei de iluminat public 

 

 

 

 

 

Decolmatarea barajului si 

refacerea zonei de protectie din 

care se face alimentarea 

Necesitatea imbunatatirii 

conditiilor de viata a locuitorilor, 

atragerea de investitori, 

asigurarea accesului neingradit a 

locuitrilor, turistilor si agentilor 

economici la infrastructura de 

baza 

Necesitatea imbunatatirii 

conditiilor de viata a locuitorilor, 

atragerea de investitori, 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri  

europene 

Împrumuturi 

bancare 

 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri  
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aductiunii Unzinei de apa 

potabila a comunei 

asigurarea accesului neingradit a 

locuitrilor, turistilor si agentilor 

economici la infrastructura de 

baza 

europene 

Împrumuturi 

bancare 

33. Investitii in sisteme de 

producere si furnizare respectiv 

parc fotovoltaic de asigurare a 

energiei electrice consumate de 

unitatile publice cat si de 

iluminatul stradal 

Necesitatea imbunatatirii 

conditiilor de viata a locuitorilor, 

atragerea de investitori, 

asigurarea accesului neingradit a 

locuitrilor, turistilor si agentilor 

economici la infrastructura de 

baza 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri  

europene 

Împrumuturi 

bancare 

34. Achizitionarea de microbuze 

care sa transportul public 

pentru comunitatea locala in 

zonele in care o companie 

privata nu investeste dar care 

este indispensabila populatiei, 

inclusiv constructia de statii de 

autobuz 

Necesitatea imbunatatirii 

accesului populatiei la serviciile 

de transport, cresterea gradului 

de confort, asigirarea conectivitatii 

cu restul judetului si nu numai. 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri  

europene 

Împrumuturi 

bancare 

35. Implementarea unor solutii e-

guvernare si cresterea 

performantelor administratiei 

publice 

Necesitatea imbunatatirii 

procesului de informare publica, 

cresterii calitatii procesului 

administartiv, interactionarii mai 

bune cu locuitorii comunei. 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri  

europene 

Împrumuturi 

bancare 

36. Studii si consultanta pentru 

analiza problemelor specifice 

furnizarii serviciilor publice in 

vederea simplificarii si reducerii 

barierelor administrative pentru 

cetateni 

Necesitatea imbunatatirii 

procesului de informare publica, 

cresterii calitatii procesului 

administartiv, interactionarii mai 

bune cu locuitorii comunei. 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri  

europene 

Împrumuturi 

bancare 
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37. Implementarea unei retele de 

telecomunicatii pe internet 

pentru principalele institutii ale 

comunei 

Necesitatea imbunatatirii 

procesului de informare publica, 

cresterii calitatii procesului 

administartiv, interactionarii mai 

bune cu locuitorii comunei 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri  

europene 

Împrumuturi 

bancare 

38. Implementarea uneor sisteme de 

e-learning in scolile din comune 

Necesitatea imbunatatirii de studii 

pentru noile generatii, Creşterea 

eficacităţii instruirii: prin tehnicile 

de predare şi verificare a 

cunoştinţelor specifice sistemului 

eLearning, prin posibilitatea 

revenirii automate sau la iniţiativa 

cursantului asupra materialelor de 

curs, prin creşterea flexibilităţii 

scenariilor de curs, prin accesul 

facil la noţiuni conexe, creşterea 

interactivităţii între participanţii la 

cursuri, profesorul putând posta 

diverse materiale ajutătoare  

Creşterea eficienţei instruirii: prin 

dezvoltarea o dată şi utilizarea 

multiplă a materialelor de curs, 

fără consumuri suplimentare, 

facilitarea şi simplificarea 

accesului la învăţare fără 

instructor, la distanţă, asincronism 

şi instruire în ritm propriu, 

paralelismul înalt al derulării 

cursurilor 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri  

europene 

Împrumuturi 

bancare 

39. Impadurirea terenurilor agricole Necesitatea valorificarii Buget local 
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neutilizate, schimbarea 

categoriei de folosinta a 

terenurilor din agricol in silvic, 

pentru cazul in care solicitarea 

de sprijin va fi acceptata, in 

termen de 5 ani de la infiintarea 

plantatiei 

potentialului economic zonal, 

atragerii de noi investitori, crearii 

de noi locuri de munca 

Buget de stat 

Fonduri  

europene 

Împrumuturi 

bancare 

40. Amenajarea terenurilor 

degradate si/sau neuitilizate si 

pregatirea lor pentru noi 

activitati economice si/sau 

sociale 

Necesitatea valorificarii 

potentialului economic zonal, 

atragerii de noi investitori, crearii 

de noi locuri de munca 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri  

europene 

Împrumuturi 

bancare 

41. Retehnologizarea/reinfiintarea 

sistemelor de irigatii 

Necesitatea valorificarii 

potentialului economic zonal, 

atragerii de noi investitori, crearii 

de noi locuri de munca 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri  

europene 

Împrumuturi 

bancare 

42. 

 

 

 

 

 

43. 

 

 

 

 

 

Sisteme de desecare si drenaj si 

alte lucrari de imbunatatiri 

funciare 

 

 

 

Infiintarea fabrica de conservare 

si procesare fructe si legume 

 

 

 

 

Necesitatea valorificarii 

potentialului economic zonal, 

atragerii de noi investitori, crearii 

de noi locuri de munca 

 

 

Necesitatea valorificarii 

potentialului economic zonal, 

atragerii de noi investitori, crearii 

de noi locuri de munca 

 

 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri  

europene 

Împrumuturi 

bancare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri  

europene 

Împrumuturi 

bancare 
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44. 

 

 

 

 

 

 

45. 

 

 

 

 

 

 

46. 

Infiintare fabrica de procesare 

carne si produse din carne 

 

 

 

 

 

Infiintare fabrica de procesare 

lapte si produse din lapte 

 

 

 

 

 

Infiintare culturi de fructe de 

padure 

Necesitatea valorificarii 

potentialului economic zonal, 

atragerii de noi investitori, crearii 

de noi locuri de munca 

 

 

 

Necesitatea valorificarii 

potentialului economic zonal, 

atragerii de noi investitori, crearii 

de noi locuri de munca 

 

 

 

Necesitatea valorificarii 

potentialului economic zonal, 

atragerii de noi investitori, crearii 

de noi locuri de munca 

 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri  

europene 

Împrumuturi 

bancare 

 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri  

europene 

Împrumuturi 

bancare 

 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri  

europene 

Împrumuturi 

bancare 
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47. Incurajarea micilor 

intreprinzatori locali prin 

acordarea de sprijin in vederea 

obtinerii de finantare pentru 

dezvoltarea de activitati non-

agricole, activitati 

mestesugaresti, servicii pentru 

populatia rurala – croitorie, 

frizerie,cizmarie, servicii 

reparatii masini etc. 

Necesitatea valorificarii 

potentialului economic zonal, 

atragerii de noi investitori, crearii 

de noi locuri de munca 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri  

europene 

Împrumuturi 

bancare 

48. Dezvoltarea schemelor de 

ajutoare si stimulente pentru a 

sprijini demararea activitatilor 

unei afaceri, antreprenoriatul si 

ocuparea pe cont propriu 

Necesitatea valorificarii 

potentialului economic zonal, 

atragerii de noi investitori, crearii 

de noi locuri de munca 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri  

europene 

Împrumuturi 

bancare 

49. Activitati de consiliere si 

asistenta pentru inceperea unei 

activitati independente sau 

initierea unei afaceri in mediul 

rural, inclusiv instrure in 

management, precum si 

asistenta privind modalitatea de 

accesare si utilizare a 

microcreditelor, cu o atentie 

speciala acordata femeilor 

Necesitatea valorificarii 

mediului economic zonal, 

necesitatea cresterii gradului 

de calificare a personalului 

existent . Integrare activa a 

femeilor 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri  

europene 

Împrumuturi 

bancare 
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50. Achizitionarea si instalarea de 

echipamente necesare pentru 

cresterea sigurantei si 

prevenirea criminalitatii (sisteme 

de supraveghere, etc.) 

Necesitatea asigurarii sigurantei 

vietii locuitorilor, turistilor si tuturor 

perosanelor ce tranziteaza 

localitatea 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri  

europene 

Împrumuturi 

bancare 

51. Achizitionarea si instalarea de 

echipamente specifice pentru 

bazele operationale pentru 

interventii in situatii de urgenta 

Necesitatea implementarii unui 

sistem capabil sa asigure 

salvarea cetatenilor comunie, a 

turistilor si a agentilor 

economici 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri  

europene 

Împrumuturi 

bancare 

 

VI. Principii și Obiective strategice ale dezvoltării durabile 

Principiile strategiei de dezvoltare durabila : 

� durabilitate- conditii mai bune de trai pentru populatia defavorizata precum si un minim de 

conditii necesare pentru un trai decent, sanatatea si bunastarea tuturor; 

� competitivitate- permite dezvoltarea economiei proprii in context regional, national si chiar 

international, promovarea unui sector privat productiv si competitiv; 

� sprijin financiar- facilitarea accesului la o varietate de surse financiare pentru a satisface 

nevoile de investitii si dezvoltare; 

� o buna administrare- reactia eficienta si efectiva la problemele comunitatii prin 

responsabilizarea autoritatilor locale si parteneriatul cu societatea civila. 

Formularea strategiei de dezvoltare porneste de la premise, precum: 

 sa imbunatateasca conditiile de viata ale populatiei comunei (locuinte si locuri de munca la 

standarde europene);  

 sa ofere oportunitati pentru interventia sectorului privat in operatiunile comunei, fie sub forma 

investitiilor directe in proiecte izolate, fie sub forma parteneriatelor sau consultarilor permanente 

intre parteneri; 

 sa permita o anumita flexibilitate de adaptare la inevitabilele schimbari ce au loc in comuna. 
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De aceea, procesul de planificare trebuie sa fie creativ, participativ si anticipativ. 

Conform premiselor de formulare a strategiei si a perspectivelor de dezvoltare a comunei 

Alunu, conceptul strategic trebuie formulat astfel incat transpunerea sa intr-un plan strategic sa 

asigure un pachet de actiuni care vor conduce la cresterea economica,  crearea de locuri de 

munca si imbunatatirea calitatii mediului de viata al comunitatii. 

Conceptul strategic de dezvoltare se traduce astfel printr-o dezvoltare economica datorata 

pozitiei geostrategice a comunei, determinata de atragerea de activitati economice/investitii. In 

acest sens, trebuie urmate doua puncte prioritare: cresterea gradului de atractivitate a comunei 

(prin imbunatatirea imaginii, a calitatii vietii, prin revitalizare turismului zonal) si facilitati de 

atragere a investițiilor (in infrastructura, oferta de terenuri, etc.) 

Avand in vedere ca o asezare rurala nu este un sistem inchis, iar realizarea de obiective 

generale se intemeiaza pe aplicarea unui management care sa conduca la dezvoltare si/sau 

regenerare rurala, politicile, planificarea strategica rurala, precum si realizarea programelor si 

proiectelor se vor face cu respectarea urmatoarelor principii: 

 dezvoltarea durabila, astfel incat pe termen lung sa se produca schimbari majore de cultura si 

atitudine in ceea ce priveste utilizarea resurselor de catre populatie si operatorii de piata; 

 intarirea capacitatii institutionale: prin management eficient, definirea serviciilor publice in 

raport cu resursele financiare actuale, cu obiectivele dezvoltarii durabile, precum si cu cerintele 

populatiei;  

 realizarea programelor si proiectelor prin parteneriat public-privat;  

 realizarea acelor programe si proiecte pe care sectorul privat nu le poate realiza; 

 integrarea politicilor atat pe orizontala, pentru a se realiza un efect sinergic simultan intre 

sectoare, cat si pe verticala, avand in vedere corelarea si integrarea politicilor de dezvoltare a 

comunei cu politicile de dezvoltare ale judetului si ale regiunii din care face parte;  

 managementul resurselor, ce presupune integrarea fluxurilor de resurse energetice, materiale, 

financiare si umane, precum si integrarea fluxurilor de resurse energetice si materiale intr-un 

ciclu natural; 

 utilizarea mecanismelor de piata pentru a atinge tinta durabilitatii, respectiv emiterea de 

reglementari pentru eco-taxe si functionarea utilitatilor publice in sistem de piata, evaluarea 

investitiilor dupa criterii de mediu, luarea in considerare a problemelor de mediu la intocmirea 
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bugetului local; 

 realizarea unui program sau proiect fara a afecta cultura unei comunitati, ori pentru a recupera 

mostenirea culturala a unei comunitati si/sau traditiile intregii comunitati locale; 

 interzicerea multiplicarii serviciilor publice, daca acestea nu servesc unei nevoi locale; 

 fixarea regulilor de utilizare rationala a terenurilor pentru toate proiectele de dezvoltare in baza 

planului de urbanism general, ca instrument de planificare spatiala;  

 analiza capacitatii tehnice de executie; 

 evaluarea eficientei utilizarii resurselor financiare si umane; 

 evaluarea viabilitatii financiare a unui program sau proiect prin prisma veniturilor fiscale 

obtinute; 

 identificarea nevoilor comunitatii locale si a prioritatilor acesteia;  

 corespondenta intre lansarea unui program sau proiect si nevoile comunitatii; 

 evaluarea nevoilor comunitatilor sarace si a capacitatii municipalitatii de a asigura accesul 

acestora la locuinta, locuri de munca si serviciile publice de baza; 

 protectia mediului; 

 realizarea unui program sau proiect in parteneriat cu sectorul privat, ori realizarea unui 

program sau proiect de catre sectorul privat, pentru a transfera costurile unei investitii, daca 

exista oportunitatea de a obtine profituri viitoare; 

 terenurile naturale - vor fi pastrate pe cat posibil sau integrate in parcuri; 

 respectarea regulilor de conservare a resurselor si de reducere a deseurilor de catre toti factorii 

implicati din comunitate; 

 asigurarea publicitatii informatiilor cu impact in investitii – agricultura,  dezvoltare regională, 

turism, etc.. 

Obiective generale 

Principalele obiective ale strategiei de dezvoltare locala a comunei Alunu sunt: 

 Asigurarea conditiilor pentru crearea unor activitati rentabile in agricultura, zootehnie, 

dezvoltare rurală și turism; 

 Protejarea mediului prin conformarea progresiva cu exigențele solicitate prin standardele de 

mediu de către Uniunea Europeana, exigențe ce trebuie implementate și respectate, in totalitate 

și în România; 

 Optimizarea sistemului de sanatate si protectie sociala in comuna; 
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 Garantarea accesului neingradit al populatiei si al consumatorilor economici la infrastructura 

(apa, canalizare, distributie gaze, cai de transport, telefonie); 

 Luarea de masuri pentru excluderile sociale, a inlaturarii dezechilibrelor sociale si cresterea 

ratei de ocupare prin crearea de noi oportunitati investitionale. 

 

Obiective specifice 

 Agricultura si dezvoltare rurala 

Agricultura 

 

 

Dezvoltarea agriculturii prin utilizarea unor tehnici specifice 

si constituirea unor sisteme pentru adaptabilitatea la 

conditiile climatice; 

 

Creşterea competitivităţii economiei agro-alimentare şi 

silvice prin adaptarea ofertei la cerinţele pieţei, în cadrul 

căreia va fi acordat sprijin financiar cu precădere pentru 

modernizarea fermelor şi îmbunătăţirea capitalului uman din 

agricultură (măsuri de consultanţă şi sprijinire a tinerilor 

fermieri, măsuri de încurajare a asocierii producătorilor), 

precum şi pentru îmbunătăţirea calităţii produselor.  

 

Sprijinirea organizarii de asociatii ale producatorilor comunei 

pentru a beneficia de oportunitatile care decurg din 

aceasta;Infiintare de ferme zootehnice si puncte de 

prelucrare si colectare a resurselor rezultate din domeniu. 

 

Profitabilizarea practicilor agricole pentru a facilita si 

productivitatea lucrarii aplicate pe terenurilor agricole. 

 

Dezvoltarea economică durabilă a fermelor vizează 

implementarea unor acţiuni ce privesc utilizarea durabilă a 

terenului agricol, materializate în acordarea de plăţi pentru 

agro-mediu şi bunăstarea animalelor, plăţi compensatorii 
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pentru terenurile cu handicap natural, dar şi în realizarea 

unor acţiuni de prevenire a calamităţilor naturale.  

Încurajarea activităţilor agro-turistice în comuna Alunu; 

Sprijinirea concesionării unor terenuri în vederea încurajării 

întreprinzătorilor; 

Încurajarea practicării ocupaţiilor tradiţionale şi a practicării 

meşteşugurilor; 

Transport 

 

Modernizarea drumurilor comunale si ulite satesti care 

presteaza in folosul public nevoile curente ale locuitorilor si 

activitatilor economice; 

Realizarea de alei pietonale; 

Modernizarea sistemului rutier; 

Corelarea sistemului de transport al persoanelor sau de 

marfuri. 

Asfaltarea străzilor din interiorul localităţilor componente; 

Înfiinţarea de trotuare şi  modernizarea trotuarelor existente 

Infiintarea pistelor de biciclisti 

Achiziţionarea de utilaje pentru întreţinerea drumurilor în 

cadrul primăriei 

Construirea şi amenajarea de staţii de autobuz peste tot 

unde se impune şi redimensionarea celor existente 

Utilitati 

 

 

Respectarea regulilor de folosire durabila a terenurilor din 

comuna conform planului de urbanism general, ca 

instrument de planificare spatiala. 

Realizarea unei reţele de comunicaţii pe internet  între 

principalele instituţii ale comunei 

Sanatate 

 

Reabilitarea si dotarea dispensarelor umane; 

Dezvoltarea infrastructurii de sanatate; 

Dotarea serviciului voluntar pentru situatii de urgenta 

Imbunatatirea calitatii serviciilor de asistenta medicala; 
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Mediu 

 

Managementul deşeurilor urbane şi industriale prin 

amenajarea  unui punct de colectare şi construirea a două 

rampe ecologice pentru deşeuri; 

Modernizarea serviciului de salubritate prin dotarea cu 

utilaje de gospodărie comunală 

Achiziţionarea şi amplasarea de europubele, pe categorii de   

deşeuri- PET-uri, plastic, sticlă, hârtie, metal  

Extinderea reţelelor de apă la  nivel de comună 

Infiintarea unui parc fotovoltaic de asigurarea energiei 

electrice pentru iluminatul stradal si pentru consumatorii 

publici. 

Mediu de afaceri – Turism 

 

Dezvoltarea activităților turistice prin amenajarea locatiilor 

existente, specifice zonei si promovarea serciviilor viitoare 

la nivel local, național și internațional. 

Sustinerea actiunilor locale prin masuri eficiente de 

marketing național. 

Reabilitarea si conservarea capitalului turistic; 

Dezvoltarea actiunilor de monitorizare si control in turism. 

Crearea parteneriatului public-privat in turism; 

Sprijinirea creării de noi IMM-uri prin acordarea de facilităţi; 

Incurajarea dezvoltarii serviciilor din sectorul privat și 

susținerea IMM-urilor existente la nivel zonalv  

Infiintarea de fabrici de conservare si procesare fructe, de 

procesare lapte si produce din lapte, procesare carne si 

produce din carne. 

 Promovarea zonei Alunu  prin actiuni eficiente de marketing 

Stimularea si sprijinirea practicanti de agroturism 

Sustinerea si promovarea evenimentelor locale 

Dezvoltarea unor parteneriate public – private pentru 

construirea de spatii logistice 

Realizarea unei pagini web de prezentare a comunei 
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Modernizarea drumurilor de acces către obiectivele turistice 

(crearea infrastructurii necesare dezvoltării turismului) 

Amenajarea de locuri de campare  

Renovarea, împrejmuirea în vederea protejării şi iluminarea 

monumentelor de cult 

Educatie si cultura 

Invatamant 

 

 

 

 

 

Cultura 

Modernizarea tuturor şcolilor şi grădiniţelor din localitate; 

Construirea de locuri de joacă pentru copii; 

Reabilitarea bazei sportive din localitate; 

Implementarea unor sisteme de e-learning in scolile din 

comuna 

Reabilitarea construcţiilor lăsate în paragină; 

Modernizarea căminului cultural; 

Infiintarea unei Sali de spectacole 

Amenajarea zonei de centru a comunei; 

Resurse Umane 

Populatia 

 

 

Administrație 

 

 

 

Piata muncii 

 

Infiinţarea unui centru de copii şi bătrâni 

Realizarea unei piete agroalimentare cu locurile de parcare 

aferente 

Implementarea unor solutii de e-guvernare si crestarea 

performantelor administratiei publice 

Aplicarea unui management corespunzator administrarii 

fortei de munca. 

Crearea unui numar suficient de locuri de munca care sa 

acopere un numar variat de domenii de activitate pentru 

satisfacerea nevoilor de trai; 

Sprijinirea persoanelor care se afla in somaj pentru a-si gasi 

un loc de munca. 
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Obiective Strategice de dezvoltare durabila: 

 

Obiectivul strategic 1 - Valorificarea potenţialului turistic 

Orientările şi transformările actuale ale turismului local si regional, împreună cu investiţiile 

efectuate sau în curs de concretizare, vor genera o serie de schimbări pentru economia turistică 

a acestui teritoriu.  

În acest sens, obiectivul strategic Valorificarea potenţialului turistic îşi propune 

identificarea, inventarierea şi structurarea demersurilor necesare unei puneri în valoare coerente 

a avantajelor turistice ale comunei Alunu. Atât rolul economic major pe care îl deţine în prezent 

turismul, cât şi impactul de dezvoltare pe care îl poate exercita asupra acestei zone în 

continuare, motivează includerea turismului printre obiectivele strategice de dezvoltare în cadrul 

acestei Strategii.  

Pe termen scurt şi mediu, acest sector poate aduce un aport semnificativ la creşterea 

economică a comunei, dar și a județului si regiunii în general. Unul din factorii cheie în procesul 

de dezvoltare zonală poate fi reprezentat de turism, prin prisma potenţialului pe care îl are 

comuna şi care permite practicarea unei game largi de tipuri de turism. 

 De asemenea, unul din principalele aspecte care trebuie abordate în cadrul strategiei îl 

reprezintă utilizarea insuficientă a potenţialului turistic sau utilizarea acestuia în condiţii 

neadecvate. În prezent comuna Alunu beneficiază de un potenţial turistic natural, fapt ce 

favorizează dezvoltarea şi practicarea unei activităţi turistice variate şi complexe. Cu toate 

acestea, analiza situaţiei actuale relevă un nivel al dezvoltării turismului mult inferior potenţialului 

existent. Acest lucru implică necesitatea unui efort semnificativ şi concentrat pentru dezvoltare. 

Creşterea aportului turismului în comuna Alunu se poate face pe o bază solidă, conturând un 

concept unitar de turism sustenabil, diferenţiat prin calitate, respect faţă de natură şi accesibilitate 

pentru turişti. 

În ceea ce priveşte tipurile de turism cu un potenţial ridicat de dezvoltare menţionăm, fără 

a ne limita numai la acestea, 4 tipuri de turism cu posibilităţi de dezvoltare:  Cicloturism.  Turism corporatist (team building);  Turism turism ecumenic;  Turism rural. 
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În viitor, consiliul local împreună cu agenţii economici, diversele instituţii şi organizaţii din 

turismul valceaean vor trebui să se concentreze pe valorificarea în condiţii optime a potenţialului 

turistic prin diversificarea, modernizarea şi adaptarea permanentă a ofertelor turistice la nivelul 

aşteptărilor turiştilor interni şi internaţionali. Astfel, este necesară creşterea atractivităţii turismului 

rural. 

Obiectivul strategic 1 este implementat prin următoarele domenii prioritare:  Domeniul prioritar 1.1 Susţinerea unei dezvoltării coerente a sectorului turistic  Domeniul prioritar 1.2 Promovarea turistică a comunei Alunu la nivel regional, naţional şi 
internaţional  Domeniul prioritar 1.3 Crearea unor produse turistice integrate 
Obiectivul strategic 2 - Reducerea presiunii generate de factorii socio-economici asupra 

mediului şi respectarea principiilor de dezvoltare durabilă. 

 

Unul dintre dezideratele acestei strategii este de a creşte calitatea vieţii locale prin acţiuni 

coordonate pentru îmbunătăţirea cadrului economic, social şi a mediului înconjurător. Acest 

obiectiv se fundamentează pe ideea că Alunu poate fi o comună regenerată şi transformată, 

păstrându-şi în acelaşi timp identitatea.  

Prin Strategia de dezvoltare actuală se urmăreşte asigurarea faptului că mediul natural şi 

construit este protejat şi îmbunătăţit. În acest obiectiv este inclusă o paletă largă de probleme de 

mediu, pe care consiliul local, în parteneriat cu mediul privat şi cu societatea civilă, trebuie să le 

abordeze: poluarea aerului, a apei şi a solului, zonele protejate, gestionarea deşeurilor, educaţie 

şi conştientizare în abordarea problemelor de mediu, etc. 

Pentru îndeplinirea acestui obiectiv strategic au fost definite următoarele domenii 

prioritare:  Domeniul prioritar 2.1 Creşterea calităţii vieţii pentru locuitorii comunei Alunu  Domeniul prioritar 2.2 Management sustenabil a resurselor naturale şi a spaţiilor 
protejate 

Obiectivul strategic 3 - Dezvoltarea si imbunatatirea infrastructurii rurale 

 

Infrastructura rurala este foarte redusa si prezinta disparitati foarte mari. In majoritatea 

spatiului rural se remarca drumuri locale nemodernizate sau lipsa lor, stare de lucruri ce are 
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impact negativ asupra accesului direct la reteaua rutiera nationala. Integrarea satului românesc în 

Uniunea Europeană nu se poate realiza fără dezvoltarea unei infrastructuri edilitare 

corespunzătoare, care să asigure un nivel minim de confort locuitorilor comunei şi condiţii propice 

de desfăşurare a activităţii pentru agenţii economici. Lucrările de infrastructură edilitară de interes 

public (reţele de canalizare, asigurarea energiei termice a locuinţelor, reţele de energie electrică, 

drumuri circulabile, modernizare unităţi de învăţământ şi de instituţii de cultură) sunt o prioritate 

pentru Primăria Alunu. 

In vederea dezvoltarii infrastructurii zonale dar si pentru asigurarea unei imbunatatiri  

calitatii vietii in comuna serviciul de iluminat public a fost concesionat unui concesionar privat . 

 

Obiectivul strategic 4  - Dezvoltarea agriculturii si atragerea investitiilor in exploatatiile 

agricole. 

 

Dezvoltarea agriculturii prin utilizarea unor tehnici specifice si constituirea unor sisteme 

pentru adaptabilitatea la conditiile climatice. Punerea accentului pe varietatea zonală sectorului 

agricol și zootehnic, generând astfel venit la bugetul local, profitabilizarea practicilor agricole pentru 

a facilita si productivitatea lucrarilor aplicate pe terenurile agricole, valorificarea potentialului 

deosebit pentru dezvoltarea agriculturii ecologice . 

Principiile agriculturii ecologice se regasesc in principiile ecologiei, stiinta care studiaza 

interrelatiile dintre organisme si mediu. In termeni practici, aceasta inseamna ca agricultura 

organica se inspira si invata din existenta ecosistemelor naturale.  Agricultura ecologica este un 

sistem de productie care exclude utilizarea fertilizatorilor artificiali, a pesticidelor, hormonilor de 

crestere si aditivilor in hrana animalelor. Agricultura ecologica se bazeaza pe asolamentul 

culturilor, respectiv metode biologice de protectie a plantelor, care sa mentina fertilitatea solului, sa 

asigure plantele cu substante nutritive, sa combata bolile, buruienele si daunatorii.  

In Romania, productia ecologica se defineste prin obtinerea de produse agroalimentare 

fara utilizarea produselor chimice de sinteza, in conformitate cu regulile de productie ecologica, 

care respecta standardele, ghidurile si caietele de sarcini nationale si sunt atestate de un organism 

de inspectie si certificare. Cererea de produse agricole ecologice fiind in crestere, se poate 

considera o noua oportunitate pentru exportul agriculturii romanesti.  Romania, desi este cel mai 

mare producator din zona, cu cea mai curata agricultura, din cauza imposibilitatii financiare pentru 
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chimizare masiva, poate face fata acestei provocari, dar nu poate exporta produsele agricole 

ecologice decat sub certificare straina, costisitoare si anevoioasa.   

Metodele de productie ecologica utilizate in obtinerea produselor vegetale primare 

neprocesate, animale si produse animaliere neprocesate; produselor de origine vegetala si animala 

procesate, destinate consumului uman, preparate din unul sau mai multe ingrediente de origine 

vegetala si / sau de origine animala; furajelor, furajelor compuse si materiilor prime trebuie sa 

indeplineasca urmatoarele conditii:  

- respectarea principiilor productiei ecologice;  

- neutilizarea de fertilizatori si amelioratori ai solului, pesticide, materiale furajere, aditivi 

alimentari, ingrediente pentru alimente, substante folosite in alimentatia animalelor, substante 

ajutatoare pentru pregatirea furajelor, produse pentru curatarea si dezinfectarea adaposturilor 

pentru animale si alte produse, decat a acelor produse permise sa fie folosite in agricultura 

ecologica 

Dezvoltarea tehnologiilor de cultura pentru agricultura alternativa, respectiv "agricultura 

ecologica" se impune tot mai mult prin performantele socio - economice realizate. Acest lucru 

poate fi usor de indeplinit, printr-un management corespunzator al tuturor factorilor care contribuie 

la obtinerea unor productii ridicate pe unitatea de suprafata si in final recunoasterea calitatii 

produselor finite, in acest caz, certificarea productiei ca fiind ecologica.  

Potentialul productiv in sistem ecologic de agricultura ale tarii comunei Alunu poate sa 

ajunga pana la 20-30 % din suprafata totala agricola, suprafetele cele mai mari fiind concentrate 

in zona de deal - munte unde tehnologiile de intretinere si exploatare a pasunilor s-au bazat pe 

metode traditionale - ecologice (aplicarea gunoiului de grajd, exploatare prin pasunat si/sau cosit, 

folosirea trifoiului ca planta furajera si amelioratoare a fertilitatii solului, utilizarea sistemului mixt 

vegetal-zootehnic).  

Aceast nou tip de agricultura este numita agricultura durabila si ea presupune un ansamblu 

de tehnici si practici ce trebuie sa garanteza o productie satisfacatoare, care sa asigure nesarul de 

alimente, tinandu-se cont de protectia mediului inconjurator. Cu alte cuvinte in agricultura durabila 

se pun in aplicare acele masuri ce se pot lua in cadrul unui sistem agricol ce satisfac necesitatile 

generatiei actuale fara a compromite sansa generatiilor viitoare de a-si satisface propriile 

necesitati.  

In ultima perioada se vorbeste tot mai mult de reducerea poluarii de origine agricola, de 
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lupta contra eroziunii solului, de pastrarea calitatii diverselor peisaje, de protejare pe termen lung a 

resurselor naturale. Sistemele extensive agricole aduc elemente favorabile mediului, pentru ca 

presupun mai putine elemente chimice, permit limitarea poluarii solului, a apelor de suprafata si 

adancime, permit evitarea degradarii peisajelor, a eroziunii solului, alunecari de teren, insa 

productiile sunt mai reduse.  

 

lV.8. Plan de acțiune și rezultate preconizate 

 

Planul Local de Actiune (PLA) este un instrument de planificare si implementare si 

contine un set de politici pe domenii de activitate ce se vor aplica intr-un termen determinat in 

scopul realizarii obiectivelor generale fixate intr-o strategie. Termenul de realizare a planului local 

de actiune trebuie sa corespunda termenului de 10-20 de ani, fixat pentru realizarea Strategiei 

Locale de Dezvoltare Durabila (SLDD). 

Planul de actiune este procesul participativ de dezvoltare a unui plan relativ scurt, care 

utilizeaza resurse disponibile pentru a atinge obiective limitate, de obicei intr-o zona bine definita. 

Periodic, PLA va fi revizuit, astfel incat tintele fixate sa tina cont de evolutia 

macroeconomica la nivel national, starea economiei la nivel regional si local, precum si de 

opiniile comunitatii locale cu privire la implementarea lui. Cu cat revizuirea se face laintervale mai 

scurte, cu atat marja de eroare in privinta evaluarii resurselor la un proiect este mai mica, avand 

in vedere ca, pe masura ce se inainteaza in timp, variabilele economice ce trebuie luate in calcul 

la o prognoza economica se multiplica. 

Planul Local de Actiune pentru implementarea Strategiei Locale de Dezvoltare Durabila a 

comunei Alunu, reprezinta un pachet de masuri si proiecte necesare schimbarii comunitatii locale 

pentru atingerea unor parametrii specifici societatii moderne, astfel ca durabilitatea sa devina 

punctul forte al acesteia. 

Dimensiunile dezvoltarii actuale economice, sociale, de mediu si tehnologice au fost 

analizate in cadrul procesului de analiza-diagnostic din cadrul strategie de dezvoltare, iar tintele-

obiective strategice au fost creionate, fixandu-se cateva repere ca referinte pentru dezvoltarile 

ulterioare. 

 “Planul Local de Actiune”, prezinta principalele masuri si proiecte necesare fazei de 

planificare si implementare a dezvoltarii durabile, astfel: in procesul de dezvoltare sa poata fi 
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evaluat continuu complexitatea factorilor SEMT (social-economic-mediu-tehnologic) prin 

indicatorii de dezvoltare durabila (dimensiuni ale durabilitatii) selectionati ca relevanti pentru 

comuna Alunu. Utilitatea unui plan de actiune este data de amploarea si complexitatea actiunilor 

ce trebuie executate pentru atingerea obiectivelor strategice definite in Strategia de Dezvoltare 

Durabila a comunei. 

Pentru a realiza un management unitar sunt necesare 3 faze distincte astfel incat 

procesele necesare atingerii obiectivelor sa poata fi bine coordonate: 

1. Planul de dezvoltare al Planului Local de Actiune (planificare activitatilor); 

2. Planul de executare al Planului Local de Actiune (implementarea activitatilor); 

3. Planul de monitorizare al Planului Local de Actiune (evaluarea activitatilor). 

Pentru a asigura o dezvoltare coerenta a comunei Alunu, suportul necesar trebuie sa fie 

asigurat de catre: 

1. Administratia Locala (primaria) si Consiliului Local, care trebuie sa-si replanifice 

dezvoltarea institutionala pentru acordarea unui suport logistic complex necesar Planului Local 

de Actiune; 

2. Comunitatea Locala - cetateni si organizatii, actorii principali ai dezvoltarii locale, prin 

atitudine si participare activa; 

3. Mediul de afaceri - firme si institutii finantatoare, drept suport financiar si logistic 

(informatii si tehnologii moderne). 

 

Principii și condiții 

 Pentru realizarea Planului Local de Actiune, primaria comunei Alunu, ca autoritate publica 

locala, trebuie sa-si intareasca capacitatea institutionala la toate nivelele de decizie si executie, 

aceasta presupune atragerea si furnizarea de resurse financiare suficiente si mobilizarea 

resurselor umane, identificarea celor mai eficiente mecanisme de comunicare, dar si analizarea 

cadrului administrativ de alocare a responsabilitatilor. 

 Rezolvarea problemelor curente, cat si a celor de ce vor apare in viitor depinde in foarte 

mare masura de gradul de competenta al conducerii administratiei publice locale. 

 Materializarea capacitatii institutionale este un proces de durata in care administratia 

publica trebuie sa actioneze pentru schimbarea radicala a atitudinii functionarului public fata de 

accesul cetatenilor la activitatea administratiei. 
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 In acest sens o principala preocupare a primariei comunei Alunu a fost de armonizare a 

procedurilor administrative cu cele ale Uniunii Europene. 

 In ceea ce priveste relatia cu cetateanul, primaria comunei a demarat un amplu proces de 

consultare a opiniei cetetenilor, cu privire la obiectivele strategice din perioada 2014-2020. 

 

Directii de actiune 

Principalele directii de actiune ale strategiei de dezvoltare locala a comunei Alunu sunt: 

 Asigurarea conditiilor pentru crearea unor activitati rentabile in agricultura, zootehnie, 

dezvoltare rurală și turism; 

 Protejarea mediului prin conformarea progresiva cu exigențele solicitate prin standardele de 

mediu de către Uniunea Europeana, exigențe ce trebuie implementate și respectate, in 

totalitate și în România; 

 Optimizarea sistemului de sanatate si protectie sociala in comuna; 

 Garantarea accesului neingradit al populatiei si al consumatorilor economici la infrastructura 

(apa, canalizare, distributie gaze, cai de transport, telefonie); 

 Luarea de masuri pentru excluderile sociale, a inlaturarii dezechilibrelor sociale si cresterea 

ratei de ocupare prin crearea de noi oportunitati investitionale. 

 

Consolidarea capacității instituționale a Primăriei 

 Conditiile care stau la baza unei dezvoltari social - economice rapide sunt sustinerea si 

participarea activa, respectarea legilor si onorarea obligatiilor primariei comunei, precum si 

implicarea cetatenilor la luarea deciziilor in ceea ce priveste rezolvarea propriilor probleme.  

Primaria, fiind o interfata intre cetatean si institutiile statului, trebuie sa elaboreze si sa 

dezvolte un sistem de administrare bazat pe promovarea autonomiei locale reale si consolidarea 

cadrului institutional. 

Activitatea publica locala va fi orientata spre: 

 Sprijinirea dezvoltarii comunitatii in scopul rezolvarii tuturor problemelor comunei; 

 Sustinerea dezvoltarii infrastructurii prioritare pentru comunitate (aprovizionarea cu apa, gaze 

naturale, energie electrica, etc.); 

 Sporirea responsabilitatii persoanelor cu functii de raspundere pentru depasirea limitelor 

stabilite de cheltuieli si utilizarea neeconomica a alocatiilor bugetare; 
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 Controlarea stricta a bugetului local si distribuirea lui in mod eficient; 

 Ajustarea in continuare a cheltuielilor bugetare la posibilitatile reale de acumulare a veniturilor 

la buget. 

 

Eficientizarea gestionarii mijloacelor publice, prin: 

 Organizarea de licitatii pentru achizitionarea de produse, lucrari si servicii pentru necesitatile 

institutiilor bugetare din banii publici; 

 Reducerea cresterii volumului de cheltuieli, inclusiv prin reducerea numarului de personal 

angajat in institutiile bugetare, acolo unde este cazul; 

 Reevaluarea intregului sistem de servicii publice si transmiterea unor activitati catre sfera 

privata. 

 

Consolidarea finantelor publice: 

 Asigurarea cu surse financiare a masurilor pentru satisfacerea necesitatilor social-economice si 

culturale ale populatiei, pentru dezvoltarea comunei; 

 Intreprinderea unor masuri concrete pentru acumularea veniturilor proprii si mentinerea echilibrului 

bugetar; 

 Constituirea de fonduri extrabugetare pentru sustinerea unor programe de interes local; 

 Sustinerea dezvoltarii antreprenoriatului ca motor de crestere a economiei de piata. 

 

Stabilirea si promovarea parteneriatului: 

 Sprijinirea organizatiilor nonguvernamentale; 

 Participarea la proiecte investitionale comune cu sectorul economic in domeniile social, 

cultural si de mediu. 

 

Consolidarea managementului administratiei publice locale consta in: 

a. Dezvoltarea managementului resurselor umane 

 Preocuparea primariei comunei Alunu pentru pregatirea continua a functionarilor publici pe 

domeniile prioritare dezvoltarii comunei. 

 

b. Dezvoltarea nivelului de pregatire profesionala 
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     Stabilirea necesitatilor si oportunitatilor de instruire; 

 Corelarea necesitatilor cu potentialul uman existent; 

 Stabilirea unui sistem de training adecvat. 

 

c. Folosirea eficienta a resurselor umane 

 Stabilirea regulamentului de organizare si functionare a personalului si a regulamentului de 

ordine interioara; 

 Personalul trebuie sa lucreze in domenii de activitate bine definite. 

 

d. Cresterea responsabilitatii si a independentei profesionale 

 Responsabilitate functionarilor publici in conformitate cu prevederile legale; 

 Constientizarea importantei activitatii fiecarui angajat; 

 Transparenta functionarii sistemului institutional pentru fiecare angajat; 

 Acordarea de stimulente financiare in functie de eficienta si competivitatea activitatilor depuse. 

 

e. Schimbarea de fond a raportului dintre administratie si cetatean 

 Serviciul public trebuie sa fie orientat in folosul cetateanului; 

 Eliminarea blocajelor birocratice cu care sunt confruntati cetatenii si agentii economici; 

 Intarirea si extinderea cadrului de participare a societatii civile la procesul decizional; 

 Crearea unei strategii de comunicare operativa cu cetatenii; 

 Implementarea unui sistem de management al calitatii.  

 

f. Realizarea unui sistem de monitorizare a calitatii serviciilor publice 

 Administrarea eficienta a banilor publici; 

 Dezvoltarea comunei prin atragerea de proiecte si programe cu finantare nerambursabila; 

 Cheltuirea eficienta a veniturilor. 

 

  Proiecția financiară 

Oricat de interesanta si de novatoare este realizarea unui proiect, un manager este 

interesat, in cele din urma, de aspectele financiare ale proiectului in care se implica. Din acest 

motiv, trebuie acordata toata atentia documentelor referitoare la aspectele financiare ale 
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proiectului prezentate prin intermediul studiului de fezabilitate si proiectului tehnic (evolutia 

estimata a veniturilor si cheltuielilor pentru urmatoarea perioada de timp - de regula urmatorii 

cativa ani, indicatori de rentabilitate etc.). 

Un element cheie al oricarui proiect il reprezinta modul de satisfacere al nevoilor 

comunitatii locale. 

Volumul cheltuielilor trebuie previzionat cu atentie si monitorizat pe tot parcursul derularii 

proiectului. Cheltuielile pe care urmeaza sa se efectueze in vederea realizarii proiectului nu vor 

avea o structura omogena si, din acest motiv, trebuie sa se faca distinctia intre diferitele destinatii 

ale resurselor de care dispune primaria. 

O prima distinctie importanta este cea dintre cheltuielile initiale – care vor fi efectuate 

pentru a pune in miscare noul proiect – si cele aferente realizarii efective a proiectului.  

Primele trebuie efectuate de regula o singura data, in perioada initiala. Cea de-a doua 

categorie de cheltuieli va avea un nivel mai stabil in timp, dar este si mai indepartata in timp fata 

de momentul intocmirii studiului de fezabilitate si/sau proiectului tehnic.  

Este foarte important sa existe un grafic al celor doua categorii de cheltuieli si sa se 

determine cu precizie momentul in care proiectul sa se realizeze.  

In cazul in care acest moment este mai indepartat in realitate decat s-a presupus initial,                  

s-ar putea ca rentabilitatea proiectului sa nu mai fie cea scontata. Atunci cand se previzioneaza 

cheltuielile cu activitatea curenta, va trebui sa se determine si marimea resurselor necesare.  

Un volum prea mare va tine resurse imobilizate in mod inutil, in timp ce un volum prea 

redus creeaza riscul unor intreruperi fortate ale realizarii proiectului. Va trebui sa se poata 

justifica nivelul pentru care s-a optat. 

Datele referitoare la veniturile si cheltuielile previzionate vor da o imagine asupra 

rentabilitatii proiectului. In aprecierea acestei rentabilitati este bine sa se evalueze cum vor arata 

rezultatele in cazul in care apar evenimente neprevazute.  

De aceea s-a stabilit ca planificarea strategica din punct de vedere financiar este greu de 

realizat datorita schimbarilor legislatiei. Din aceeasi cauza, bugetul local pe urmatorii  ani nu se 

poate exprima exact.  

 Repartizarea veniturilor arata gradul mare de dependenta fata de bugetul de stat si 

necesitatea alocarii unor sume care sa permita macar asigurarea unui buget minim de 

functionare. 
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Obiectivele specifice și acțiuni specifice 

 

OBIECTIVE SI ACTIUNI PROPUSE 
TERMEN DE IMPLEMENTARE 

1-6 ANI 

Dezvoltarea agriculturii prin utilizarea unor tehnici 

(implementarea unui sistem adecvat de irigatii) 

specifice pentru adapatabilitatea la condițiile climatice 

 

√ 

Sustinerea infiintarii de asociatii a producatorilor 

comunei 
√ 

Profitabilizarea practicilor agricole pentru a facilita 

productivitatea lucrării aplicate pe terenurile agricole. 
√ 

Dezvoltarea economică durabilă a vizează 

implementarea unor acţiuni ce privesc utilizarea 

durabilă a terenului agricol, materializate în acordarea 

de plăţi pentru agro-mediu şi bunăstarea animalelor, 

plăţi compensatorii pentru terenurile cu handicap 

natural, dar şi în realizarea unor acţiuni de prevenire a 

calamităţilor naturale. 

√ 

Creşterea competitivităţii economiei agro-alimentare 

prin adaptarea ofertei la cerinţele pieţei, în cadrul căreia 

va fi acordat sprijin financiar cu precădere pentru 

modernizarea fermelor şi îmbunătăţirea capitalului 

uman din agricultură (măsuri de consultanţă şi sprijinire 

a tinerilor fermieri, măsuri de încurajare a asocierii 

producătorilor), precum şi pentru îmbunătăţirea calităţii 

produselor.  

√ 

Dezvoltarea plantațiilor de pomi, arbuști, pomi fructiferi 

si infiintarea de culturi de fructe de padure. 
√ 

Impadurirea terenurilor agricole neutilizate, schimbarea 

categoriei de folosinta a terenurilor din agricol in silvic, 
√ 
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OBIECTIVE SI ACTIUNI PROPUSE 
TERMEN DE IMPLEMENTARE 

1-6 ANI 

pentru cazul in care solicitarea de sprijin va fi 

acceptata, in termen de 5 ani de la infiintarea plantatiei 

Modernizarea drumurilor comunale si ulite satesti care 

presteaza in folosul public nevoile curente ale 

locuitorilor si activitatilor economice; 

√ 

Modernizarea sistemului rutier; √ 

Construirea şi amenajarea de staţii de autobuz peste 

tot unde se impune şi redimensionarea celor existente 
√ 

Asfaltarea străzilor din interiorul localităţilor 

componente; 
√ 

Înfiinţarea de trotuare şi  modernizarea trotuarelor 
existente 

√ 

Infiintarea pistelor de biciclisti √ 
Reabilitarea termică a clădirilor ce aparţin primăriei √ 

Achiziţionarea de utilaje pentru întreţinerea drumurilor 
în cadrul primăriei 

√ 

Managementul deşeurilor rurale şi industriale; √ 

Modernizarea serviciului de salubritate prin dotarea cu 

utilaje de gospodărie comunală 
√ 

Achiziţionarea şi amplasarea de europubele, pe 

categorii de   deşeuri- PET-uri, plastic, sticlă, hârtie, 

metal  

√ 

Realizarea unei reţele de comunicaţii pe internet între 

principalele instituţii ale comunei 

√ 

Dezvoltarea de sisteme electronice locale de rezervare 

pentru structurile de primire turistice din spatiul rural, 

conectate la sistemele regionale si nationale 

√ 

Construirea unui Centru de Informare si Promovare 

Turistica 

√ 
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OBIECTIVE SI ACTIUNI PROPUSE 
TERMEN DE IMPLEMENTARE 

1-6 ANI 

Modernizarea drumurilor de acces către obiectivele 

turistice (crearea infrastructurii necesare dezvoltării 

turismului) 

√ 

Construcția utilităților anexe – parcaje, grupuri sanitare, 

puncte de informare, reclame și indicatoare 

√ 

Renovarea, împrejmuirea în vederea protejării şi 

iluminarea monumentelor de cult 

√ 

Implementarea unor sisteme de e-learning in scolile din 

comuna 

√ 

Implementarea unor solutii de e-guvernare si crestarea 

performantelor administratiei publice 

√ 

Extinderea reţelelor de apă la nivel de comună. √ 

Dalarea şanţurilor de gardă pentru toate drumurile 

comunale modernizate. 
√ 

Dezvoltarea activităților turistice prin amenajarea 

locatiilor existente, specifice zonei si promovarea 

serciviilor viitoare la nivel local, național și internațional. 

√ 

Sustinerea actiunilor locale prin masuri eficiente de 

marketing; 
√ 

Reabilitarea si conservarea capitalului turistic; √ 

Dezvoltarea actiunilor de monitorizare si control in 

turism. 
√ 

Crearea parteneriatului public-privat in turism; √ 

Sprijinirea creării de noi IMM-uri prin acordarea de 

facilităţi; 
√ 

Incurajarea dezvoltarii serviciilor din sectorul privat și 

susținerea IMM-urilor existente la nivel zonal 
√ 

Promovarea zonei Alunu prin actiuni eficiente de √ 
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OBIECTIVE SI ACTIUNI PROPUSE 
TERMEN DE IMPLEMENTARE 

1-6 ANI 

marketing 

Stimularea si sprijinirea practicanti de agroturism √ 

Sustinerea si promovarea evenimentelor locale √ 

Exploatarea cadrului natural, turistic si istoric √ 

Modernizare scolilor și grădinițelor din comuna √ 

Construirea de locuri de joacă √ 

Infiintarea sistemului de alimentare cu gaze √ 

Reabilitarea și modernizarea căminului cultural √ 

Reabilitarea si dotarea corespunzatoare a dispensarului 

uman, dezvoltarea infrastructurii de sanatate; 
√ 

Investiții în sisteme de producere și furnizare din surse 

regenerabile – parc fotovoltaic 
√ 

Achizitionarea si instalarea de echipamente necesare 

pentru cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii 

(sisteme de supraveghere, etc) 

√ 
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lV.9. PORTOFOLIUL DE PROIECTE PRIORITARE  

 

FISA PROIECTELOR 

Număr proiect: 1 

 

FISA PROIECT 

INFRASTRUCTURĂ DE DRUM 

l. Reabilitarea și Modernizarea drumurilor și ulițelor comunale  

Regiunea Sud Vest, judetul Valcea, comuna Alunu 

1. Initiator Primaria comunei Alunu 

2. Domeniul  Infrastructura de transport 

3. Localizarea proiectului JUDETUL:        VALCEA 

Comuna: Alunu 

4. Durata proiectului  1-6 ANI 

5. Grupurile tinta - locuitorii comunei Alunu 

- participantii la traficul rutier care tranziteaza comuna; 

- agentii economici din zona; 

- potentialii investitori; 

6. Institutia responsabila cu 

implementarea 

proiectului 

- Consiliul local si primaria 

7. Obiectivele proiectului Asigurarea accesului neingradit al locuitorilor, turistilor si 

consumatorilor economici la infrastructura de baza. 

Reabilitarea drumurilor locale va avea efecte benefice 

asupra dezvoltarii economice viitoare a comunei prin 

conectarea diferitelor zone la drumurile locale, 

imbunatatirea legaturilor rutiere cu comunele invecinate si 

cu satele componente.  

 Va deveni o zona de interes atat pentru investitori cat si 
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pentru turistii care tranziteaza comuna. 

8. Rezultatele obtinute - modernizarea retelei de drumuri locale si a ulitelor 

satesti; 

- accesul mai facil al populatiei la locuri de munca, 

servicii medicale, educatie, cultura, recreare; 

- conectarea mai rapida la localitatile invecinate cu 

impact direct asupra dezvoltarii economice teritoriale  

9. Principalele activitati din 

proiect 

Realizarea studiului de fezabilitate 

Aprobarea proiectului si indicatorilor tehnico –economici 

Stabilirea surselor de finantare pentru realizarea proiectului 

Elaborarea proiectului tehnic 

Organizarea licitatiilor si contractarea  

Monitorizare, evaluare, control 

Auditul proiectului 

10. Convergenta proiectului 

cu documentele de 

planificare strategica 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare 

Locala pe perioada 2014 - 2020, si este in concordanta cu 

Strategia Nationala pentru Dezvoltare Durabila a României 

Orizonturi 2013-2020-2030 si cu obiectivele Europa 2020.  

11. Stadiul pregatirii 

proiectului  

-realizarea studiilor de fezabilitate 

12. Costul total al proiectului 

estimativ 

Se va stabili in urma realizarii studiilor de fezabilitate 

Surse de finantare 

posibile 

- buget local 

- buget de stat 

- fonduri europene 

- credite bancare 
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Proiect număr.2 

 

II. Infiintare de trotuare/piste de biciclete 

Regiunea Sud Vest, judetul Valcea, comuna Alunu 

1. Initiator Consiliul local, Primaria  

2. Domeniul  Dezvoltare economica 

3. Localizarea proiectului JUDETUL:        VALCEA 

Comuna: Alunu 

4. Durata proiectului  1-6 ANI 

5. Grupurile tinta - locuitorii comunei Alunu; 

- agentii economici din zona; 

6. Institutia responsabila cu 

implementarea 

proiectului 

- Consiliul local si primaria 

 

7. Obiectivele proiectului -  dezvoltarea economica a comunei si cresterea nivelului 

de trai al locuitorilor comunei 

8. Rezultatele obtinute  

- - Creşterea nivelului de trai al locuitorilor comunei 

- crearea de noi locuri de munca 

- asigurarea sigurantei cetatenilor comunei 

- atragerea de noi investitori privati  

9. Principalele activitati din 

proiect 

Realizarea studiului de fezabilitate 

Aprobarea proiectului si indicatorilor tehnico –economici 

Stabilirea surselor de finantare pentru realizarea proiectului 

Elaborarea proiectului tehnic 

Organizarea licitatiilor si contractarea  

Monitorizare, evaluare, control 

Auditul proiectului 

10. Convergenta proiectului 

cu documentele de 

planificare strategica 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare 

Locala pe perioada 2014 - 2020, si este in concordanta cu 

Strategia Nationala pentru Dezvoltare Durabila a României 
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Orizonturi 2013-2020-2030 si cu obiectivele Europa 2020.  

11. Stadiul pregatirii 

proiectului  

 

- realizarea studiilor de fezabilitate 

12. Costul total al proiectului 

estimativ 

Se va stabili in urma realizarii studiilor de fezabilitate 

Surse de finantare 

posibile 

- buget local 

- buget de stat 

- fonduri europene 

- credite bancare 
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Proiect număr 3 

 

III. Infiintarea santurilor de garda pentru toate drumurile comunale modernizate 

Regiunea Sud Vest, judetul Valcea, comuna Alunu 

1. Initiator Consiliul local, Primaria  

2. Domeniul  Dezvoltare economica 

3. Localizarea proiectului JUDETUL:        VALCEA 

Comuna: Alunu 

4. Durata proiectului  1-6 ANI 

5. Grupurile tinta - locuitorii comunei Alunu; 

- agentii economici din zona; 

6. Institutia responsabila cu 

implementarea 

proiectului 

- Consiliul local si primaria 

 

7. Obiectivele proiectului -  dezvoltarea economica a comunei si cresterea nivelului 

de trai al locuitorilor comunei 

8. Rezultatele obtinute  

- Creşterea nivelului de trai al locuitorilor comunei 

- crearea de noi locuri de munca 

- asigurarea sigurantei cetatenilor comunei 

- atragerea de noi investitori privati  

9. Principalele activitati din 

proiect 

Realizarea studiului de fezabilitate 

Aprobarea proiectului si indicatorilor tehnico –economici 

Stabilirea surselor de finantare pentru realizarea proiectului 

Elaborarea proiectului tehnic 

Organizarea licitatiilor si contractarea  

Monitorizare, evaluare, control 

Auditul proiectului 

10. Convergenta proiectului 

cu documentele de 

planificare strategica 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare 

Locala pe perioada 2014 - 2020, si este in concordanta cu 

Strategia Nationala pentru Dezvoltare Durabila a României 
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Orizonturi 2013-2020-2030 si cu obiectivele Europa 2020.  

11. Stadiul pregatirii 

proiectului  

 

- realizarea studiilor de fezabilitate 

12. Costul total al proiectului 

estimativ 

Se va stabili in urma realizarii studiilor de fezabilitate 

Surse de finantare 

posibile 

- buget local 

- buget de stat 

- fonduri europene 

- credite bancare 
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Număr proiect: 4 

INFRASTRUCTURĂ ÎNTREȚINERE DRUM - UTILAJE 

IV. Achiziționarea de utilaje pentru întreținerea drumurilor 

Regiunea Sud Vest, judetul Valcea, comuna Alunu 

1. Initiator Consiliul local, Primaria  

2. Domeniul  Infrastructura de baza 

3. Localizarea proiectului JUDETUL:        VALCEA 

Comuna: Alunu 

4. Durata proiectului  1-6 ANI 

5. Grupurile tinta - locuitorii comunei Alunu; 

- agentii economici din zona; 

- potentialii investitori; 

6. Institutia responsabila cu 

implementarea 

proiectului 

- Consiliul local si primaria 

 

7. Obiectivele proiectului - asigurarea accesului neingradit al locuitorilor, turistilor si 

agentilorr economici la infrastructura de baza si asigurarea 

unor conditii europene de viata. 

8. Rezultatele obtinute - imbunatatirea conditiilor de viata a locuitorilor comunei; 

- cresterea gradului de siguranta al populatiei; 

- crearea de noi locuri de munca; 

- atragerea potentialilor investitori; 

- imbunatatirea parametrilor curentului electric; 

- eficientizarea consului de energie; 

9. Principalele activitati din 

proiect 

Realizarea studiului de fezabilitate 

Aprobarea proiectului si indicatorilor tehnico –economici 

Stabilirea surselor de finantare pentru realizarea proiectului 

Elaborarea proiectului tehnic 

Organizarea licitatiilor si contractarea  

Monitorizare, evaluare, control 

Auditul proiectului 



“Strategia de Dezvol tare  Locala 2014 – 2020” 

Comuna Alunu,  jude tul  Valcea  

Comuna Alunu, judetul Valcea Page 141 
 

10. Convergenta proiectului 

cu documentele de 

planificare strategica 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare 

Locala pe perioada 2014 - 2020, si este in concordanta cu 

Strategia Nationala pentru Dezvoltare Durabila a României 

Orizonturi 2013-2020-2030 si cu obiectivele Europa 2020.  

11. Stadiul pregatirii 

proiectului  

 

- realizarea studiilor de fezabilitate 

12. Costul total al proiectului 

estimativ 

Se va stabili in urma realizarii studiilor de fezabilitate 

Surse de finantare 

posibile 

- buget local 

- buget de stat 

- fonduri europene 

- credite bancare 
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Număr proiect: 5 

INFRASTRUCTURĂ SOCIALĂ - SĂNĂTATE 

V. Dotare infrastructura dispensar uman Coltesti   

Regiuned Sud Vest, judetul Valcea, comuna Alunu 

1. Initiator Primaria comunei Alunu 

2. Domeniul  Infrastructura sănătate 

3. Localizarea proiectului JUDETUL:        VALCEA 

Comuna: Alunu 

4. Durata proiectului  1-6 ANI 

5. Grupurile tinta - locuitorii comunei Alunu; 

- agentii economici din zona; 

- potentialii investitori; 

6. Institutia responsabila cu 

implementarea 

proiectului 

- Consiliul local si primaria 

7. Obiectivele proiectului - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi asigurarea 

accesului rapid și neîngrădit la îngrijiri medicale la 

standarde ridicate. 

8. Rezultatele obtinute - Asigurarea calității tratamentelor; 

- Rapiditate de vindecare; 

- Capacitate de internare ridicată; 

- Creșterea duratei medii de viață 

9. Principalele activitati din 

proiect 

Realizarea studiului de fezabilitate 

Aprobarea proiectului si indicatorilor tehnico –economici 

Stabilirea surselor de finantare pentru realizarea proiectului 

Elaborarea proiectului tehnic 

Organizarea licitatiilor si contractarea  

Monitorizare, evaluare, control 

Auditul proiectului 
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10. Convergenta proiectului 

cu documentele de 

planificare strategica 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare 

Locala pe perioada 2014 - 2020, si este in concordanta cu 

Strategia Nationala pentru Dezvoltare Durabila a României 

Orizonturi 2013-2020-2030 si cu obiectivele Europa 2020.  

11. Stadiul pregatirii 

proiectului  

-realizarea studiilor de fezabilitate 

12. Costul total al proiectului 

estimativ 

Se va stabili in urma realizarii studiilor de fezabilitate 

Surse de finantare 

posibile 

- buget local 

- buget de stat 

- fonduri europene 

- credite bancare 
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Număr proiect: 6 

VII. Infiintare sistem de incalzire dispensar uman  

Regiuned Sud Vest, judetul Valcea, comuna Alunu 

1. Initiator Primaria comunei Alunu 

2. Domeniul  Infrastructura sănătate 

3. Localizarea proiectului JUDETUL:        VALCEA 

Comuna: Alunu 

4. Durata proiectului  1-6 ANI 

5. Grupurile tinta - locuitorii comunei Alunu; 

- agentii economici din zona; 

- potentialii investitori; 

6. Institutia responsabila cu 

implementarea 

proiectului 

- Consiliul local si primaria 

7. Obiectivele proiectului - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi asigurarea 

accesului rapid și neîngrădit la îngrijiri medicale la 

standarde ridicate. 

8. Rezultatele obtinute - Asigurarea calității tratamentelor; 

- Rapiditate de vindecare; 

- Creșterea duratei medii de viață 

9. Principalele activitati din 

proiect 

Realizarea studiului de fezabilitate 

Aprobarea proiectului si indicatorilor tehnico –economici 

Stabilirea surselor de finantare pentru realizarea proiectului 

Elaborarea proiectului tehnic 

Organizarea licitatiilor si contractarea  

Monitorizare, evaluare, control 

Auditul proiectului 

10. Convergenta proiectului 

cu documentele de 

planificare strategica 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare 

Locala pe perioada 2014 - 2020, si este in concordanta cu 

Strategia Nationala pentru Dezvoltare Durabila a României 

Orizonturi 2013-2020-2030 si cu obiectivele Europa 2020.  
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11. Stadiul pregatirii 

proiectului  

-realizarea studiilor de fezabilitate 

12. Costul total al proiectului 

estimativ 

Se va stabili in urma realizarii studiilor de fezabilitate 

Surse de finantare 

posibile 

- buget local 

- buget de stat 

- fonduri europene 

- credite bancare 
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Număr proiect: 7 

INFRASTRUCTURĂ UTILITĂȚI - SERVICII SOCIALE  

VII. Crearea de facilitati speciale pentru persoanele cu dizabilitati, pentru toate tipurile de 
infrastructura educationala si a administratiei locale 
Regiuned Sud Vest, judetul Valcea, comuna Alunu 

1. Initiator Primaria comunei Alunu 

2. Domeniul  Infrastructură servicii sociale 

3. Localizarea proiectului JUDETUL:        VALCEA 

Comuna: Alunu 

4. Durata proiectului  1-6 ANI 

5. Grupurile tinta - locuitorii comunei Alunu; 

- agentii economici din zona; 

- potentialii investitori; 

6. Institutia responsabila cu 

implementarea 

proiectului 

- Consiliul local si primaria 

7. Obiectivele proiectului - Dezvoltarea infrastructurii sociale . 

8. Rezultatele obtinute - Asigurarea de facilități pentru persoanele cu 

dizabilități; 

- Crearea unui mediu prietenos pentru persoanele cu 

dizabilități 

- Asigurarea integrării în societate a persoanelor cu 

dizabilități 

9. Principalele activitati din 

proiect 

Realizarea studiului de fezabilitate 

Aprobarea proiectului si indicatorilor tehnico –economici 

Stabilirea surselor de finantare pentru realizarea proiectului 

Elaborarea proiectului tehnic 

Organizarea licitatiilor si contractarea  

Monitorizare, evaluare, control 

Auditul proiectului 
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10. Convergenta proiectului 

cu documentele de 

planificare strategica 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare 

Locala pe perioada 2014 - 2020, si este in concordanta cu 

Strategia Nationala pentru Dezvoltare Durabila a României 

Orizonturi 2013-2020-2030 si cu obiectivele Europa 2020.  

11. Stadiul pregatirii 

proiectului  

-realizarea studiilor de fezabilitate 

12. Costul total al proiectului 

estimativ 

Se va stabili in urma realizarii studiilor de fezabilitate 

Surse de finantare 

posibile 

- buget local 

- buget de stat 

- fonduri europene 

- credite bancare 
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Număr proiect: 8 

 

VIII. Amenajarea unor ateliere de lucru in cadrul centrelor sociale pentru persoane cu 

dizabilitati 

Regiuned Sud Vest, judetul Valcea, comuna Alunu 

1. Initiator Primaria comunei Alunu 

2. Domeniul  Infrastructură servicii sociale 

3. Localizarea proiectului JUDETUL:        VALCEA 

Comuna: Alunu 

4. Durata proiectului  1-6 ANI 

5. Grupurile tinta - locuitorii comunei Alunu; 

- agentii economici din zona; 

- potentialii investitori; 

6. Institutia responsabila cu 

implementarea 

proiectului 

- Consiliul local si primaria 

7. Obiectivele proiectului - Dezvoltarea infrastructurii sociale . 

8. Rezultatele obtinute - Asigurarea de facilități pentru persoanele cu 

dizabilități; 

- Crearea unui mediu prietenos pentru persoanele cu 

dizabilități 

- Asigurarea integrării în societate a persoanelor cu 

dizabilități 

9. Principalele activitati din 

proiect 

Realizarea studiului de fezabilitate 

Aprobarea proiectului si indicatorilor tehnico –economici 

Stabilirea surselor de finantare pentru realizarea proiectului 

Elaborarea proiectului tehnic 

Organizarea licitatiilor si contractarea  

Monitorizare, evaluare, control 

Auditul proiectului 
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10. Convergenta proiectului 

cu documentele de 

planificare strategica 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare 

Locala pe perioada 2014 - 2020, si este in concordanta cu 

Strategia Nationala pentru Dezvoltare Durabila a României 

Orizonturi 2013-2020-2030 si cu obiectivele Europa 2020.  

11. Stadiul pregatirii 

proiectului  

-realizarea studiilor de fezabilitate 

12. Costul total al proiectului 

estimativ 

Se va stabili in urma realizarii studiilor de fezabilitate 

Surse de finantare 

posibile 

- buget local 

- buget de stat 

- fonduri europene 

- credite bancare 
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Număr proiect: 9 

 

IX. Înființarea, amenajarea spațiilor de recreere pentru populația locală -  parcuri, locuri de 

joacă pentru copii  

Regiunea Sud Vest, judetul Valcea, comuna Alunu 

1. Initiator Consiliul local, Primaria  

2. Domeniul  Infrastructura socială 

3. Localizarea proiectului JUDETUL:        VALCEA 

Comuna: Alunu 

4. Durata proiectului  1-6 ANI 

5. Grupurile tinta - locuitorii comunei Alunu; 

- agentii economici din zona; 

- potentialii investitori; 

6. Institutia responsabila cu 

implementarea 

proiectului 

- Consiliul local si primaria 

 

7. Obiectivele proiectului -  dezvoltarea serviciilor sociale si crearea conditiilor de 

recreere moderne pentru copiii comunei . 

8. Rezultatele obtinute - imbunatatirea conditiilor de viata a locuitorilor comunei; 

- acces la centre de joaca pentru toti copiii comunei; 

- stimularea implicarii parintilor in educatia copiilor; 

- desfasurarea de activitati artistice, festive, educative si 

sportive pentru si impreuna cu copiii; 

9. Principalele activitati din 

proiect 

Realizarea studiului de fezabilitate 

Aprobarea proiectului si indicatorilor tehnico –economici 

Stabilirea surselor de finantare pentru realizarea proiectului 

Elaborarea proiectului tehnic 

Organizarea licitatiilor si contractarea  

Monitorizare, evaluare, control 

Auditul proiectului 
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10. Convergenta proiectului 

cu documentele de 

planificare strategica 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare 

Locala pe perioada 2014 - 2020, si este in concordanta cu 

Strategia Nationala pentru Dezvoltare Durabila a României 

Orizonturi 2013-2020-2030 si cu obiectivele Europa 2020.  

11. Stadiul pregatirii 

proiectului  

 

- realizarea studiilor de fezabilitate 

12. Costul total al proiectului 

estimativ 

Se va stabili in urma realizarii studiilor de fezabilitate 

Surse de finantare 

posibile 

- buget local 

- buget de stat 

- fonduri europene 

- credite bancare 
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Număr proiect: 10 

INFRASTRUCTURĂ EDUCAȚIONALĂ 

X. Dotarea școlilor și grădinițelor cu echipamente noi 

Regiuned Sud Vest, judetul Valcea, comuna Alunu 

1. Initiator Primaria comunei Alunu 

2. Domeniul  Infrastructură educatională 

3. Localizarea proiectului JUDETUL:        VALCEA 

Comuna: Alunu 

4. Durata proiectului  1-6 ANI 

5. Grupurile tinta - locuitorii comunei Alunu; 

- agentii economici din zona; 

- potentialii investitori; 

6. Institutia responsabila cu 

implementarea 

proiectului 

- Consiliul local si primaria 

7. Obiectivele proiectului - Dezvoltarea infrastructurii educationale şi sprijinirea noii 

generatii de a invata in conditii moderne la standard 

european. 

8. Rezultatele obtinute - Asigurarea calitatii procesului de invatamant; 

- Accesul la educatie gratuit a tuturor copiilor comunei; 

- Adaptarea la nevoile determinate de dorinta de a 

imbunatati gradul si calitatea ocuparii fortei de munca; 

- Cresterea competentelor profesionale in randul 

tinerilor; 

9. Principalele activitati din 

proiect 

Realizarea studiului de fezabilitate 

Aprobarea proiectului si indicatorilor tehnico –economici 

Stabilirea surselor de finantare pentru realizarea proiectului 

Elaborarea proiectului tehnic 

Organizarea licitatiilor si contractarea  

Monitorizare, evaluare, control 

Auditul proiectului 
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10. Convergenta proiectului 

cu documentele de 

planificare strategica 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare 

Locala pe perioada 2014 - 2020, si este in concordanta cu 

Strategia Nationala pentru Dezvoltare Durabila a României 

Orizonturi 2013-2020-2030 si cu obiectivele Europa 2020.  

11. Stadiul pregatirii 

proiectului  

-realizarea studiilor de fezabilitate 

12. Costul total al proiectului 

estimativ 

Se va stabili in urma realizarii studiilor de fezabilitate 

Surse de finantare 

posibile 

- buget local 

- buget de stat 

- fonduri europene 

- credite bancare 
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Număr proiect:11 

XI. Reabilitarea bazei sportive scolare 

Regiuned Sud Vest, judetul Valcea, comuna Alunu 

1. Initiator Primaria comunei Alunu 

2. Domeniul  Infrastructură educatională 

3. Localizarea proiectului JUDETUL:        VALCEA 

Comuna: Alunu 

4. Durata proiectului  1-6 ANI 

5. Grupurile tinta - locuitorii comunei Alunu; 

- agentii economici din zona; 

- potentialii investitori; 

6. Institutia responsabila cu 

implementarea 

proiectului 

- Consiliul local si primaria 

7. Obiectivele proiectului - Dezvoltarea infrastructurii educationale şi sprijinirea noii 

generatii de a invata in conditii moderne la standard 

european. 

8. Rezultatele obtinute - Asigurarea calitatii procesului de invatamant; 

- Accesul la educatie gratuit a tuturor copiilor comunei; 

- Adaptarea la nevoile determinate de dorinta de a 

imbunatati gradul si calitatea ocuparii fortei de munca; 

- Cresterea competentelor profesionale in randul 

tinerilor; 

9. Principalele activitati din 

proiect 

Realizarea studiului de fezabilitate 

Aprobarea proiectului si indicatorilor tehnico –economici 

Stabilirea surselor de finantare pentru realizarea proiectului 

Elaborarea proiectului tehnic 

Organizarea licitatiilor si contractarea  

Monitorizare, evaluare, control 

Auditul proiectului 



“Strategia de Dezvol tare  Locala 2014 – 2020” 

Comuna Alunu,  jude tul  Valcea  

Comuna Alunu, judetul Valcea Page 155 
 

10. Convergenta proiectului 

cu documentele de 

planificare strategica 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare 

Locala pe perioada 2014 - 2020, si este in concordanta cu 

Strategia Nationala pentru Dezvoltare Durabila a României 

Orizonturi 2013-2020-2030 si cu obiectivele Europa 2020.  

11. Stadiul pregatirii 

proiectului  

-realizarea studiilor de fezabilitate 

12. Costul total al proiectului 

estimativ 

Se va stabili in urma realizarii studiilor de fezabilitate 

Surse de finantare 

posibile 

- buget local 

- buget de stat 

- fonduri europene 

- credite bancare 
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Număr proiect: 12 

XII. Infiintarea unei piscine pentru copii 

Regiuned Sud Vest, judetul Valcea, comuna Alunu 

1. Initiator Primaria comunei Alunu 

2. Domeniul  Infrastructură educatională 

3. Localizarea proiectului JUDETUL:        VALCEA 

Comuna: Alunu 

4. Durata proiectului  1-6 ANI 

5. Grupurile tinta - locuitorii comunei Alunu; 

- agentii economici din zona; 

- potentialii investitori; 

6. Institutia responsabila cu 

implementarea 

proiectului 

- Consiliul local si primaria 

7. Obiectivele proiectului - Dezvoltarea infrastructurii educationale şi sprijinirea noii 

generatii de a invata in conditii moderne la standard 

european. 

8. Rezultatele obtinute - Asigurarea calitatii procesului de invatamant; 

- Accesul la educatie gratuit a tuturor copiilor comunei; 

- Adaptarea la nevoile determinate de dorinta de a 

imbunatati gradul si calitatea ocuparii fortei de munca; 

- Cresterea competentelor profesionale in randul 

tinerilor; 

9. Principalele activitati din 

proiect 

Realizarea studiului de fezabilitate 

Aprobarea proiectului si indicatorilor tehnico –economici 

Stabilirea surselor de finantare pentru realizarea proiectului 

Elaborarea proiectului tehnic 

Organizarea licitatiilor si contractarea  

Monitorizare, evaluare, control 

Auditul proiectului 
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10. Convergenta proiectului 

cu documentele de 

planificare strategica 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare 

Locala pe perioada 2014 - 2020, si este in concordanta cu 

Strategia Nationala pentru Dezvoltare Durabila a României 

Orizonturi 2013-2020-2030 si cu obiectivele Europa 2020.  

11. Stadiul pregatirii 

proiectului  

-realizarea studiilor de fezabilitate 

12. Costul total al proiectului 

estimativ 

Se va stabili in urma realizarii studiilor de fezabilitate 

Surse de finantare 

posibile 

- buget local 

- buget de stat 

- fonduri europene 

- credite bancare 
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Număr proiect: 13 

 

XIII. Dezvoltarea si furnizarea serviciilor de orientare, consiliere si asistenta educationala in 

vederea prevenirii, reducerii si corectarii fenomenului de parasire timpurie a scolii (pentru 

persoanele cu risc de abandon scolar sau de parasire timpurie a scolii ori aflate in abandon 

scolar si pentru familiile acestora) 

Regiuned Sud Vest, judetul Valcea, comuna Alunu 

1. Initiator Primaria comunei Alunu 

2. Domeniul  Infrastructură educatională 

3. Localizarea proiectului JUDETUL:        VALCEA 

Comuna: Alunu 

4. Durata proiectului  1-6 ANI 

5. Grupurile tinta - locuitorii comunei Alunu; 

- agentii economici din zona; 

- potentialii investitori; 

6. Institutia responsabila cu 

implementarea 

proiectului 

- Consiliul local si primaria 

7. Obiectivele proiectului - Dezvoltarea infrastructurii educationale şi sprijinirea noii 

generatii de a invata in conditii moderne la standard 

european. 

8. Rezultatele obtinute - Asigurarea calitatii procesului de invatamant; 

- Accesul la educatie gratuit a tuturor copiilor comunei; 

- Adaptarea la nevoile determinate de dorinta de a 

imbunatati gradul si calitatea ocuparii fortei de munca; 

- Cresterea competentelor profesionale in randul 

tinerilor; 

9. Principalele activitati din 

proiect 

Realizarea studiului de fezabilitate 

Aprobarea proiectului si indicatorilor tehnico –economici 

Stabilirea surselor de finantare pentru realizarea proiectului 

Elaborarea proiectului tehnic 
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Organizarea licitatiilor si contractarea  

Monitorizare, evaluare, control 

Auditul proiectului 

10. Convergenta proiectului 

cu documentele de 

planificare strategica 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare 

Locala pe perioada 2014 - 2020, si este in concordanta cu 

Strategia Nationala pentru Dezvoltare Durabila a României 

Orizonturi 2013-2020-2030 si cu obiectivele Europa 2020.  

11. Stadiul pregatirii 

proiectului  

-realizarea studiilor de fezabilitate 

12. Costul total al proiectului 

estimativ 

Se va stabili in urma realizarii studiilor de fezabilitate 

Surse de finantare 

posibile 

- buget local 

- buget de stat 

- fonduri europene 

- credite bancare 
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Număr proiect: 14 

 

XIV. Dezvoltarea activitatilor de tipul „scoala/ gradinita de vara/de duminica”, in special 

pentru persoanele apartinand grupurilor vulnerabile si familiile acestora 

Regiuned Sud Vest, judetul Valcea, comuna Alunu 

1. Initiator Primaria comunei Alunu 

2. Domeniul  Infrastructură educatională 

3. Localizarea proiectului JUDETUL:        VALCEA 

Comuna: Alunu 

4. Durata proiectului  1-6 ANI 

5. Grupurile tinta - locuitorii comunei Alunu; 

- agentii economici din zona; 

- potentialii investitori; 

6. Institutia responsabila cu 

implementarea 

proiectului 

- Consiliul local si primaria 

7. Obiectivele proiectului - Dezvoltarea infrastructurii educationale şi sprijinirea noii 

generatii de a invata in conditii moderne la standard 

european. 

8. Rezultatele obtinute - Asigurarea calitatii procesului de invatamant; 

- Tratament nediscriminatoriu 

- Accesul la educatie gratuit a tuturor copiilor comunei; 

- Adaptarea la nevoile determinate de dorinta de a 

imbunatati gradul si calitatea ocuparii fortei de munca; 

- Cresterea competentelor profesionale in randul 

tinerilor; 

9. Principalele activitati din 

proiect 

Realizarea studiului de fezabilitate 

Aprobarea proiectului si indicatorilor tehnico –economici 

Stabilirea surselor de finantare pentru realizarea proiectului 

Elaborarea proiectului tehnic 

Organizarea licitatiilor si contractarea  
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Monitorizare, evaluare, control 

Auditul proiectului 

10. Convergenta proiectului 

cu documentele de 

planificare strategica 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare 

Locala pe perioada 2014 - 2020, si este in concordanta cu 

Strategia Nationala pentru Dezvoltare Durabila a României 

Orizonturi 2013-2020-2030 si cu obiectivele Europa 2020.  

11. Stadiul pregatirii 

proiectului  

-realizarea studiilor de fezabilitate 

12. Costul total al proiectului 

estimativ 

Se va stabili in urma realizarii studiilor de fezabilitate 

Surse de finantare 

posibile 

- buget local 

- buget de stat 

- fonduri europene 

- credite bancare 
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Număr proiect: 15 

 

XV. Furnizarea programelor de formare profesionala pentru persoanele din mediul rural in 

urmatoarele domenii: constructii, turism, servicii complementare, mestesuguri specifice, 

servicii sociale sau de ingrijire a sanatatii, tehnologia informatiei/telecomunicatii, cu 

exceptia formarii in scopul calificarii sau recalificarii angajatilor din domeniile agricole, in 

vederea cresterii gradului de ocupabilitate prin imbunatatirea abilitatilor si competentelor 

necesare pe piata muncii, inclusiv programe de formare in vederea dobandirii de 

competente suplimentare (utilizare TIC, module de limbi straine etc.) 

Regiuned Sud Vest, judetul Valcea, comuna Alunu 

1. Initiator Primaria comunei Alunu 

2. Domeniul  Infrastructură educatională 

3. Localizarea proiectului JUDETUL:        VALCEA 

Comuna: Alunu 

4. Durata proiectului  1-6 ANI 

5. Grupurile tinta - locuitorii comunei Alunu; 

- agentii economici din zona; 

- potentialii investitori; 

6. Institutia responsabila cu 

implementarea 

proiectului 

- Consiliul local si primaria 

7. Obiectivele proiectului - Dezvoltarea infrastructurii educationale şi sprijinirea noii 

generatii de a invata in conditii moderne la standard 

european. 

8. Rezultatele obtinute - Asigurarea calitatii procesului de invatamant; 

- Accesul la educatie gratuit a tuturor copiilor comunei; 

- Adaptarea la nevoile determinate de dorinta de a 

imbunatati gradul si calitatea ocuparii fortei de munca; 

- Cresterea competentelor profesionale in randul 

tinerilor; 

9. Principalele activitati din Realizarea studiului de fezabilitate 
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proiect Aprobarea proiectului si indicatorilor tehnico –economici 

Stabilirea surselor de finantare pentru realizarea proiectului 

Elaborarea proiectului tehnic 

Organizarea licitatiilor si contractarea  

Monitorizare, evaluare, control 

Auditul proiectului 

10. Convergenta proiectului 

cu documentele de 

planificare strategica 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare 

Locala pe perioada 2014 - 2020, si este in concordanta cu 

Strategia Nationala pentru Dezvoltare Durabila a României 

Orizonturi 2013-2020-2030 si cu obiectivele Europa 2020.  

11. Stadiul pregatirii 

proiectului  

-realizarea studiilor de fezabilitate 

12. Costul total al proiectului 

estimativ 

Se va stabili in urma realizarii studiilor de fezabilitate 

Surse de finantare 

posibile 

- buget local 

- buget de stat 

- fonduri europene 

- credite bancare 
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Număr proiect: 16 

 

XVI. Dezvoltarea si furnizarea programelor de formare profesionala pentru dezvoltarea 

competentelor antreprenoriale pentru promovarea afacerilor in mediul rural 

Regiuned Sud Vest, judetul Valcea, comuna Alunu 

1. Initiator Primaria comunei Alunu 

2. Domeniul  Infrastructură educatională 

3. Localizarea proiectului JUDETUL:        VALCEA 

Comuna: Alunu 

4. Durata proiectului  1-6 ANI 

5. Grupurile tinta - locuitorii comunei Alunu; 

- agentii economici din zona; 

- potentialii investitori; 

6. Institutia responsabila cu 

implementarea 

proiectului 

- Consiliul local si primaria 

7. Obiectivele proiectului - Dezvoltarea infrastructurii educationale şi sprijinirea noii 

generatii de a invata in conditii moderne la standard 

european. 

8. Rezultatele obtinute - Asigurarea calitatii procesului de invatamant; 

- Accesul la educatie gratuit a tuturor copiilor comunei; 

- Adaptarea la nevoile determinate de dorinta de a 

imbunatati gradul si calitatea ocuparii fortei de munca; 

- Cresterea competentelor profesionale in randul 

tinerilor; 

9. Principalele activitati din 

proiect 

Realizarea studiului de fezabilitate 

Aprobarea proiectului si indicatorilor tehnico –economici 

Stabilirea surselor de finantare pentru realizarea proiectului 

Elaborarea proiectului tehnic 

Organizarea licitatiilor si contractarea  

Monitorizare, evaluare, control 
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Auditul proiectului 

10. Convergenta proiectului 

cu documentele de 

planificare strategica 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare 

Locala pe perioada 2014 - 2020, si este in concordanta cu 

Strategia Nationala pentru Dezvoltare Durabila a României 

Orizonturi 2013-2020-2030 si cu obiectivele Europa 2020.  

11. Stadiul pregatirii 

proiectului  

-realizarea studiilor de fezabilitate 

12. Costul total al proiectului 

estimativ 

Se va stabili in urma realizarii studiilor de fezabilitate 

Surse de finantare 

posibile 

- buget local 

- buget de stat 

- fonduri europene 

- credite bancare 
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Număr proiect: 17 

 

XVII. Dezvoltarea si furnizarea programelor de instruire (inclusiv realizare de curricula si 
materiale didactice) in domenii relevante pentru administratia publica, cum ar fi achizitiile 
publice, ECDL, limbi straine, dezvoltarea de proiecte, licitarea si managementul proiectelor  

Regiuned Sud Vest, judetul Valcea, comuna Alunu 

1. Initiator Primaria comunei Alunu 

2. Domeniul  Infrastructură educatională 

3. Localizarea proiectului JUDETUL:        VALCEA 

Comuna: Alunu 

4. Durata proiectului  1-6 ANI 

5. Grupurile tinta - locuitorii comunei Alunu; 

- agentii economici din zona; 

- potentialii investitori; 

6. Institutia responsabila cu 

implementarea 

proiectului 

- Consiliul local si primaria 

7. Obiectivele proiectului - Dezvoltarea infrastructurii educationale şi sprijinirea noii 

generatii de a invata in conditii moderne la standard 

european. 

8. Rezultatele obtinute - Asigurarea calitatii procesului de invatamant; 

- Accesul la educatie gratuit a tuturor copiilor comunei; 

- Adaptarea la nevoile determinate de dorinta de a 

imbunatati gradul si calitatea ocuparii fortei de munca; 

- Cresterea competentelor profesionale in randul 

tinerilor; 

9. Principalele activitati din 

proiect 

Realizarea studiului de fezabilitate 

Aprobarea proiectului si indicatorilor tehnico –economici 

Stabilirea surselor de finantare pentru realizarea proiectului 

Elaborarea proiectului tehnic 

Organizarea licitatiilor si contractarea  

Monitorizare, evaluare, control 
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Auditul proiectului 

10. Convergenta proiectului 

cu documentele de 

planificare strategica 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare 

Locala pe perioada 2014 - 2020, si este in concordanta cu 

Strategia Nationala pentru Dezvoltare Durabila a României 

Orizonturi 2013-2020-2030 si cu obiectivele Europa 2020.  

11. Stadiul pregatirii 

proiectului  

-realizarea studiilor de fezabilitate 

12. Costul total al proiectului 

estimativ 

Se va stabili in urma realizarii studiilor de fezabilitate 

Surse de finantare 

posibile 

- buget local 

- buget de stat 

- fonduri europene 

- credite bancare 
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Număr proiect: 18 

 

XVIII. Dezvoltarea si furnizarea programelor de formare profesionala, inclusiv dezvoltarea 
competentelor de utilizare TIC pentru grupurile dezavantajate 

Regiuned Sud Vest, judetul Valcea, comuna Alunu 

1. Initiator Primaria comunei Alunu 

2. Domeniul  Infrastructură educatională 

3. Localizarea proiectului JUDETUL:        VALCEA 

Comuna: Alunu 

4. Durata proiectului  1-6 ANI 

5. Grupurile tinta - locuitorii comunei Alunu; 

- agentii economici din zona; 

- potentialii investitori; 

6. Institutia responsabila cu 

implementarea 

proiectului 

- Consiliul local si primaria 

7. Obiectivele proiectului - Dezvoltarea infrastructurii educationale şi sprijinirea noii 

generatii de a invata in conditii moderne la standard 

european. 

8. Rezultatele obtinute - Asigurarea calitatii procesului de invatamant; 

- Tratament nediscriminatoriu 

- Accesul la educatie gratuit a tuturor copiilor comunei; 

- Adaptarea la nevoile determinate de dorinta de a 

imbunatati gradul si calitatea ocuparii fortei de munca; 

- Cresterea competentelor profesionale in randul 

tinerilor; 

9. Principalele activitati din 

proiect 

Realizarea studiului de fezabilitate 

Aprobarea proiectului si indicatorilor tehnico –economici 

Stabilirea surselor de finantare pentru realizarea proiectului 

Elaborarea proiectului tehnic 

Organizarea licitatiilor si contractarea  
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Monitorizare, evaluare, control 

Auditul proiectului 

10. Convergenta proiectului 

cu documentele de 

planificare strategica 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare 

Locala pe perioada 2014 - 2020, si este in concordanta cu 

Strategia Nationala pentru Dezvoltare Durabila a României 

Orizonturi 2013-2020-2030 si cu obiectivele Europa 2020.  

11. Stadiul pregatirii 

proiectului  

-realizarea studiilor de fezabilitate 

12. Costul total al proiectului 

estimativ 

Se va stabili in urma realizarii studiilor de fezabilitate 

Surse de finantare 

posibile 

- buget local 

- buget de stat 

- fonduri europene 

- credite bancare 
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Număr proiect: 19 

 

XIX. Dezvoltarea si furnizarea programelor de formare profesionala, inclusiv calificare si 

recalificare, pentru cresterea si dezvoltarea aptitudinilor si calificarilor femeilor 

Regiuned Sud Vest, judetul Valcea, comuna Alunu 

1. Initiator Primaria comunei Alunu 

2. Domeniul  Infrastructură educatională 

3. Localizarea proiectului JUDETUL:        VALCEA 

Comuna: Alunu 

4. Durata proiectului  1-6 ANI 

5. Grupurile tinta - locuitorii comunei Alunu; 

- agentii economici din zona; 

- potentialii investitori; 

6. Institutia responsabila cu 

implementarea 

proiectului 

- Consiliul local si primaria 

7. Obiectivele proiectului - Dezvoltarea infrastructurii educationale şi sprijinirea noii 

generatii de a invata in conditii moderne la standard 

european. 

8. Rezultatele obtinute - Asigurarea calitatii procesului de invatamant; 

- Accesul la educatie gratuit a tuturor copiilor comunei; 

- Tratament nediscriminatoriu; 

- Adaptarea la nevoile determinate de dorinta de a 

imbunatati gradul si calitatea ocuparii fortei de munca; 

- Cresterea competentelor profesionale in randul 

tinerilor; 

9. Principalele activitati din 

proiect 

Realizarea studiului de fezabilitate 

Aprobarea proiectului si indicatorilor tehnico –economici 

Stabilirea surselor de finantare pentru realizarea proiectului 

Elaborarea proiectului tehnic 

Organizarea licitatiilor si contractarea  
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Monitorizare, evaluare, control 

Auditul proiectului 

10. Convergenta proiectului 

cu documentele de 

planificare strategica 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare 

Locala pe perioada 2014 - 2020, si este in concordanta cu 

Strategia Nationala pentru Dezvoltare Durabila a României 

Orizonturi 2013-2020-2030 si cu obiectivele Europa 2020.  

11. Stadiul pregatirii 

proiectului  

-realizarea studiilor de fezabilitate 

12. Costul total al proiectului 

estimativ 

Se va stabili in urma realizarii studiilor de fezabilitate 

Surse de finantare 

posibile 

- buget local 

- buget de stat 

- fonduri europene 

- credite bancare 
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Număr proiect: 20 

 

INFRASTRUCTURĂ PIETONALĂ 

XX. Realizarea de alei pietonale 

Regiunea Sud Vest, judetul Valcea, comuna Alunu 

1. Initiator Primaria comunei Alunu 

2. Domeniul  Infrastructura  

3. Localizarea proiectului JUDETUL:        VALCEA 

Comuna: Alunu 

4. Durata proiectului  1-6 ANI 

5. Grupurile tinta - locuitorii comunei Alunu; 

- agentii economici din zona; 

- potentialii investitori; 

6. Institutia responsabila cu 

implementarea 

proiectului 

- Consiliul local si primaria 

7. Obiectivele proiectului -  cresterea gradului de confort si de siguranta al locuitorilor 

comunei 

8. Rezultatele obtinute - consolidarea retelei de drumuri locale; 

- evitarea circulatiei pietonilor pe DC 47, DC 48, DN 67 

- reducerea numarului de accidente rutiere; 

- fluidizarea circulatiei; 

- siguranta pietonilor; 

9. Principalele activitati din 

proiect 

Realizarea studiului de fezabilitate 

Aprobarea proiectului si indicatorilor tehnico –economici 

Stabilirea surselor de finantare pentru realizarea proiectului 

Elaborarea proiectului tehnic 

Organizarea licitatiilor si contractarea  

Monitorizare, evaluare, control 

Auditul proiectului 
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10. Convergenta proiectului 

cu documentele de 

planificare strategica 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare 
Locala pe perioada 2014 - 2020, si este in concordanta cu 
Strategia Nationala pentru Dezvoltare Durabila a României 
Orizonturi 2013-2020-2030 si cu obiectivele Europa 2020.  

 

11. Stadiul pregatirii 

proiectului  

-realizarea studiilor de fezabilitate 

12. Costul total al proiectului 

estimativ 

Se va stabili in urma realizarii studiilor de fezabilitate 

Surse de finantare 

posibile 

- buget local 

- buget de stat 

- fonduri europene 

- credite bancare 
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Număr proiect: 21 

 

INFRASTRUCTURĂ UTILITĂȚI - SALUBRITATE 

XXI. Organizarea sistemului de colectare selectiva a deseurilor 

Regiunea Sud Vest, judetul Valcea, comuna Alunu 

1. Initiator Consiliul Judetean Valcea 

2. Domeniul  Infrastructura de mediu 

3. Localizarea proiectului JUDETUL:        VALCEA 

Comuna: Alunu 

4. Durata proiectului  1-6 ANI 

5. Grupurile tinta - locuitorii comunei Alunu; 

- agentii economici din zona; 

- potentialii investitori; 

6. Institutia responsabila cu 

implementarea 

proiectului 

- Consiliul judetean Valcea 

7. Obiectivele proiectului -  cresterea gradului de confort si reducerea gradului de 

poluare 

8. Rezultatele obtinute - reducerea factorilor de risc pentru sanatatea populatiei; 

- imbunatatirea conditiilor de viata  a populatiei  

- reducerea poluarii din comuna; 

- reducerea riscurilor privind sanatatea populatiei. 

9. Principalele activitati din 

proiect 

Realizarea studiului de fezabilitate 

Aprobarea proiectului si indicatorilor tehnico –economici 

Stabilirea surselor de finantare pentru realizarea proiectului 

Elaborarea proiectului tehnic 

Organizarea licitatiilor si contractarea  

Monitorizare, evaluare, control 

Auditul proiectului 
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10. Convergenta proiectului 

cu documentele de 

planificare strategica 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare 

Locala pe perioada 2014 - 2020, si este in concordanta cu 

Strategia Nationala pentru Dezvoltare Durabila a României 

Orizonturi 2013-2020-2030 si cu obiectivele Europa 2020.  

11. Stadiul pregatirii 

proiectului  

 

- realizarea studiilor de fezabilitate 

12. Costul total al proiectului 

estimativ 

Se va stabili in urma realizarii studiilor de fezabilitate 

Surse de finantare 

posibile 

- buget local 

- buget de stat 

- fonduri europene 

- credite bancare 
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Număr proiect: 22 

 

XXII. Modernizarea prin dotarea cu utilaje a serviciului de gospodarie comunala si 

salubritate 

Regiunea Sud Vest, judetul Valcea, comuna Alunu 

1. Initiator Primaria comunei Alunu 

2. Domeniul  Infrastructura de mediu 

3. Localizarea proiectului JUDETUL:        VALCEA 

Comuna: Alunu 

4. Durata proiectului  1-6 ANI 

5. Grupurile tinta - locuitorii comunei Alunu; 

- agentii economici din zona; 

- potentialii investitori; 

6. Institutia responsabila cu 

implementarea 

proiectului 

- Consiliul local si primaria 

7. Obiectivele proiectului -  cresterea gradului de confort si reducerea gradului de 

poluare 

8. Rezultatele obtinute - Eliminarea materialelor periculoase /toxice din volumul 

deseurilor si reducerea poluarii din  mediului ambiant; 

- reducerea poluarii din comuna; 

- reducerea riscurilor privind sanatatea populatiei. 

9. Principalele activitati din 

proiect 

Realizarea studiului de fezabilitate 

Aprobarea proiectului si indicatorilor tehnico –economici 

Stabilirea surselor de finantare pentru realizarea proiectului 

Elaborarea proiectului tehnic 

Organizarea licitatiilor si contractarea  

Monitorizare, evaluare, control 

Auditul proiectului 
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10. Convergenta proiectului 

cu documentele de 

planificare strategica 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare 
Locala pe perioada 2014 - 2020, si este in concordanta cu 
Strategia Nationala pentru Dezvoltare Durabila a României 
Orizonturi 2013-2020-2030 si cu obiectivele Europa 2020.  

11. Stadiul pregatirii 

proiectului  

-realizarea studiilor de fezabilitate 

12. Costul total al proiectului 

estimativ 

Se va stabili in urma realizarii studiilor de fezabilitate 

Surse de finantare 

posibile 

- buget local 

- buget de stat 

- fonduri europene 

- credite bancare 
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Număr proiect: 23 

 

INFRASTRUCTURĂ UTILITĂȚI - GAZE 

XXIII. Infiintarea retelei de gaze în comună 

Regiunea Sud Vest, judetul Valcea, comuna Alunu 

1. Initiator Consiliul local, Primaria si Ministerul Economiei 

2. Domeniul  Infrastructura de baza 

3. Localizarea proiectului JUDETUL:        VALCEA 

Comuna: Alunu 

4. Durata proiectului  1-6 ANI 

5. Grupurile tinta - locuitorii comunei Alunu; 

- agentii economici din zona; 

- potentialii investitori; 

6. Institutia responsabila cu 

implementarea 

proiectului 

- Consiliul local si primaria 

- Ministerul Economiei 

7. Obiectivele proiectului - asigurarea accesului neingradit al locuitorilor, turistilor si 

agentilorr economici la infrastructura de baza si asigurarea 

unor conditii europene de viata. 

8. Rezultatele obtinute - imbunatatirea conditiilor de viata a locuitorilor comunei; 

- reducerea riscurilor pentru sanatatea populatiei; 

- crearea de noi locuri de munca; 

- atragerea potentialilor investitori; 

9. Principalele activitati din 

proiect 

Realizarea studiului de fezabilitate 

Aprobarea proiectului si indicatorilor tehnico –economici 

Stabilirea surselor de finantare pentru realizarea proiectului 

Elaborarea proiectului tehnic 

Organizarea licitatiilor si contractarea  

Monitorizare, evaluare, control 

Auditul proiectului 
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10. Convergenta proiectului 

cu documentele de 

planificare strategica 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare 

Locala pe perioada 2014 - 2020, si este in concordanta cu 

Strategia Nationala pentru Dezvoltare Durabila a României 

Orizonturi 2013-2020-2030 si cu obiectivele Europa 2020.  

11. Stadiul pregatirii 

proiectului  

 

- realizarea studiilor de fezabilitate 

12. Costul total al proiectului 

estimativ 

Se va stabili in urma realizarii studiilor de fezabilitate 

Surse de finantare 

posibile 

- buget local 

- buget de stat 

- fonduri europene 

- credite bancare 
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Număr proiect: 24 

 

INFRASTRUCTURĂ UTILITĂȚI – ILUMINAT PUBLIC 

XXIV. Extinderea și modernizarea rețelei de iluminat în comună 

Regiunea Sud Vest, judetul Valcea, comuna Alunu 

1. Initiator Consiliul local, Primaria si Ministerul Economiei 

2. Domeniul  Infrastructura de baza 

3. Localizarea proiectului JUDETUL:        VALCEA 

Comuna: Alunu 

4. Durata proiectului  1-6 ANI 

5. Grupurile tinta - locuitorii comunei Alunu; 

- agentii economici din zona; 

- potentialii investitori; 

6. Institutia responsabila cu 

implementarea 

proiectului 

- Consiliul local si primaria 

- Ministerul Economiei 

7. Obiectivele proiectului - asigurarea accesului neingradit al locuitorilor, turistilor si 

agentilorr economici la infrastructura de baza si asigurarea 

unor conditii europene de viata. 

8. Rezultatele obtinute - imbunatatirea conditiilor de viata a locuitorilor comunei; 

- reducerea riscurilor pentru sanatatea populatiei; 

- crearea de noi locuri de munca; 

- atragerea potentialilor investitori; 

9. Principalele activitati din 

proiect 

Realizarea studiului de fezabilitate 

Aprobarea proiectului si indicatorilor tehnico –economici 

Stabilirea surselor de finantare pentru realizarea proiectului 

Elaborarea proiectului tehnic 

Organizarea licitatiilor si contractarea  

Monitorizare, evaluare, control 

Auditul proiectului 
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10. Convergenta proiectului 

cu documentele de 

planificare strategica 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare 

Locala pe perioada 2014 - 2020, si este in concordanta cu 

Strategia Nationala pentru Dezvoltare Durabila a României 

Orizonturi 2013-2020-2030 si cu obiectivele Europa 2020.  

11. Stadiul pregatirii 

proiectului  

 

- realizarea studiilor de fezabilitate 

12. Costul total al proiectului 

estimativ 

Se va stabili in urma realizarii studiilor de fezabilitate 

Surse de finantare 

posibile 

- buget local 

- buget de stat 

- fonduri europene 

- credite bancare 
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Număr proiect: 25 

 

INFRASTRUCTURĂ ENERGIE VERDE 

XXV. Investiții în sisteme de producere si furnizare respectiv parc voltaic  

Regiunea Sud Vest, judetul Valcea, comuna Alunu 

1. Initiator Consiliul local, Primaria si Ministerul Economiei 

2. Domeniul  Infrastructura de baza 

3. Localizarea proiectului JUDETUL:        VALCEA 

Comuna: Alunu 

4. Durata proiectului  1-6 ANI 

5. Grupurile tinta - locuitorii comunei Alunu; 

- agentii economici din zona; 

- potentialii investitori; 

6. Institutia responsabila cu 

implementarea 

proiectului 

- Consiliul local si primaria 

- Ministerul Economiei 

7. Obiectivele proiectului - asigurarea accesului neingradit al locuitorilor, turistilor si 

agentilorr economici la infrastructura de baza si asigurarea 

unor conditii europene de viata. 

8. Rezultatele obtinute - imbunatatirea conditiilor de viata a locuitorilor comunei; 

- reducerea riscurilor pentru sanatatea populatiei; 

- crearea de noi locuri de munca; 

- atragerea potentialilor investitori; 

9. Principalele activitati din 

proiect 

Realizarea studiului de fezabilitate 

Aprobarea proiectului si indicatorilor tehnico –economici 

Stabilirea surselor de finantare pentru realizarea proiectului 

Elaborarea proiectului tehnic 

Organizarea licitatiilor si contractarea  

Monitorizare, evaluare, control 

Auditul proiectului 
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10. Convergenta proiectului 

cu documentele de 

planificare strategica 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare 

Locala pe perioada 2014 - 2020, si este in concordanta cu 

Strategia Nationala pentru Dezvoltare Durabila a României 

Orizonturi 2013-2020-2030 si cu obiectivele Europa 2020.  

11. Stadiul pregatirii 

proiectului  

 

- realizarea studiilor de fezabilitate 

12. Costul total al proiectului 

estimativ 

Se va stabili in urma realizarii studiilor de fezabilitate 

Surse de finantare 

posibile 

- buget local 

- buget de stat 

- fonduri europene 

- credite bancare 
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Numar proiect: 26 

 

XXVI. Constructia unei microcentrale  

Regiunea Sud Vest, judetul Valcea, comuna Alunu 

1. Initiator Consiliul local, Primaria si Ministerul Economiei 

2. Domeniul  Infrastructura de baza 

3. Localizarea proiectului JUDETUL:        VALCEA 

Comuna: Alunu 

4. Durata proiectului  1-6 ANI 

5. Grupurile tinta - locuitorii comunei Alunu; 

- agentii economici din zona; 

- potentialii investitori; 

6. Institutia responsabila cu 

implementarea 

proiectului 

- Consiliul local si primaria 

- Ministerul Economiei 

7. Obiectivele proiectului - asigurarea accesului neingradit al locuitorilor, turistilor si 

agentilorr economici la infrastructura de baza si asigurarea 

unor conditii europene de viata. 

8. Rezultatele obtinute - imbunatatirea conditiilor de viata a locuitorilor comunei; 

- reducerea riscurilor pentru sanatatea populatiei; 

- crearea de noi locuri de munca; 

- atragerea potentialilor investitori; 

9. Principalele activitati din 

proiect 

Realizarea studiului de fezabilitate 

Aprobarea proiectului si indicatorilor tehnico –economici 

Stabilirea surselor de finantare pentru realizarea proiectului 

Elaborarea proiectului tehnic 

Organizarea licitatiilor si contractarea  

Monitorizare, evaluare, control 

Auditul proiectului 
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10. Convergenta proiectului 

cu documentele de 

planificare strategica 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare 

Locala pe perioada 2014 - 2020, si este in concordanta cu 

Strategia Nationala pentru Dezvoltare Durabila a României 

Orizonturi 2013-2020-2030 si cu obiectivele Europa 2020.  

11. Stadiul pregatirii 

proiectului  

 

- realizarea studiilor de fezabilitate 

12. Costul total al proiectului 

estimativ 

Se va stabili in urma realizarii studiilor de fezabilitate 

Surse de finantare 

posibile 

- buget local 

- buget de stat 

- fonduri europene 

- credite bancare 
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Număr proiect: 27 

 

INFRASTRUCTURĂ ALIMENTARE CU APA 

XXVII. Extindere sistem de alimentare cu apa in comuna  

Regiunea Sud Vest, judetul Valcea, comuna Alunu 

1. Initiator Consiliul local, Primaria si Ministerul Economiei 

2. Domeniul  Infrastructura de baza 

3. Localizarea proiectului JUDETUL:        VALCEA 

Comuna: Alunu 

4. Durata proiectului  1-6 ANI 

5. Grupurile tinta - locuitorii comunei Alunu; 

- agentii economici din zona; 

- potentialii investitori; 

6. Institutia responsabila cu 

implementarea 

proiectului 

- Consiliul local si primaria 

- Ministerul Economiei 

7. Obiectivele proiectului - asigurarea accesului neingradit al locuitorilor, turistilor si 

agentilorr economici la infrastructura de baza si asigurarea 

unor conditii europene de viata. 

8. Rezultatele obtinute - imbunatatirea conditiilor de viata a locuitorilor comunei; 

- reducerea riscurilor pentru sanatatea populatiei; 

- crearea de noi locuri de munca; 

- atragerea potentialilor investitori; 

9. Principalele activitati din 

proiect 

Realizarea studiului de fezabilitate 

Aprobarea proiectului si indicatorilor tehnico –economici 

Stabilirea surselor de finantare pentru realizarea proiectului 

Elaborarea proiectului tehnic 

Organizarea licitatiilor si contractarea  

Monitorizare, evaluare, control 

Auditul proiectului 
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10. Convergenta proiectului 

cu documentele de 

planificare strategica 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare 

Locala pe perioada 2014 - 2020, si este in concordanta cu 

Strategia Nationala pentru Dezvoltare Durabila a României 

Orizonturi 2013-2020-2030 si cu obiectivele Europa 2020.  

11. Stadiul pregatirii 

proiectului  

 

- realizarea studiilor de fezabilitate 

12. Costul total al proiectului 

estimativ 

Se va stabili in urma realizarii studiilor de fezabilitate 

Surse de finantare 

posibile 

- buget local 

- buget de stat 

- fonduri europene 

- credite bancare 
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Număr proiect: 28 

 

INFRASTRUCTURĂ UTILITĂȚI – TRASPORT PUBLIC LOCAL 

XXVIII. Achiziționarea de microbuze care să asigure transportul public pentru comunitatea 

locală în zonele în care o companie privată nu investește dar care este indispensabilă 

populației, inclusiv construcția de stații de autobuz 

Regiunea Sud Vest, judetul Valcea, comuna Alunu 

1. Initiator Consiliul local, Primăria 

2. Domeniul  Infrastructura de transport 

3. Localizarea proiectului JUDETUL:        VALCEA 

Comuna: Alunu 

4. Durata proiectului  1-6 ANI 

5. Grupurile tinta - locuitorii comunei Alunu; 

- agentii economici din zona; 

- potentialii investitori; 

6. Institutia responsabila cu 

implementarea 

proiectului 

- Consiliul local, Primăria 

7. Obiectivele proiectului -  cresterea gradului de confort  

-  asigurarea conectivității comunei cu restul județului și nu 

numai 

8. Rezultatele obtinute - imbunatatirea accesului populației la serviciile de 

transport public  

- reducerea poluarii din comuna; 

- reducerea riscurilor privind sanatatea populatiei. 

-  Dezvoltarea economică a comunei 

9. Principalele activitati din 

proiect 

Realizarea studiului de fezabilitate 

Aprobarea proiectului si indicatorilor tehnico –economici 

Stabilirea surselor de finantare pentru realizarea proiectului 

Elaborarea proiectului tehnic 

Organizarea licitatiilor si contractarea  
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Monitorizare, evaluare, control 

Auditul proiectului 

10. Convergenta proiectului 

cu documentele de 

planificare strategica 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare 

Locala pe perioada 2014 - 2020, si este in concordanta cu 

Strategia Nationala pentru Dezvoltare Durabila a României 

Orizonturi 2013-2020-2030 si cu obiectivele Europa 2020.  

11. Stadiul pregatirii 

proiectului  

 

- realizarea studiilor de fezabilitate 

12. Costul total al proiectului 

estimativ 

Se va stabili in urma realizarii studiilor de fezabilitate 

Surse de finantare 

posibile 

- buget local 

- buget de stat 

- fonduri europene 

- credite bancare 
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Infrastructură logistică în vederea îmbunătățirii performanțelor activității administrației 

publice 

XXIX. Implementarea unor solutii de e-guvernare si crestarea performantelor 

administratiei publice 

Regiunea Sud Vest, judetul Valcea, comuna Alunu 

1. Initiator Consiliul local, Primaria  

2. Domeniul  Administratie locala 

3. Localizarea proiectului JUDETUL:        VALCEA 

Comuna: Alunu 

4. Durata proiectului  1-6 ANI 

5. Grupurile tinta - locuitorii comunei Alunu; 

- agentii economici din zona; 

- potentialii investitori; 

6. Institutia responsabila cu 

implementarea 

proiectului 

- Consiliul local si primaria 

 

7. Obiectivele proiectului -  imbunatatirea conditiilor de trai ale populatiei si 

dezvoltarea economica a comunei 

8. Rezultatele obtinute - Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă  ale populaţiei comunei; 

-  imbunatatirea procesului de informare publica  

- cresterea calitatii procesului administrativ 

- facilitarea platii online a taxelor si impozitelor locale 

-  interactiune mai buna cu locuitorii comunei 

9. Principalele activitati din 

proiect 

Realizarea studiului de fezabilitate 

Aprobarea proiectului si indicatorilor tehnico –economici 

Stabilirea surselor de finantare pentru realizarea proiectului 

Elaborarea proiectului tehnic 

Organizarea licitatiilor si contractarea  

Monitorizare, evaluare, control 
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Auditul proiectului 

10. Convergenta proiectului 

cu documentele de 

planificare strategica 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare 

Locala pe perioada 2014 - 2020, si este in concordanta cu 

Strategia Nationala pentru Dezvoltare Durabila a României 

Orizonturi 2013-2020-2030 si cu obiectivele Europa 2020.  

11. Stadiul pregatirii 

proiectului  

 

- realizarea studiilor de fezabilitate 

12. Costul total al proiectului 

estimativ 

Se va stabili in urma realizarii studiilor de fezabilitate 

Surse de finantare 

posibile 

- buget local 

- buget de stat 

- fonduri europene 

- credite bancare 
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Număr proiect: 30 

 

Îmbunătățirea realției administrației publice-cetățeni 

XXX. Studii si consultanta pentru analiza problemelor specifice furnizarii serviciilor publice 

in vederea simplificarii si reducerii barierelor administrative pentru cetateni 

Regiunea Sud Vest, judetul Valcea, comuna Alunu 

1. Initiator Consiliul local, Primaria  

2. Domeniul  Administratie locala 

3. Localizarea proiectului JUDETUL:        VALCEA 

Comuna: Alunu 

4. Durata proiectului  1-6 ANI 

5. Grupurile tinta - locuitorii comunei Alunu; 

- agentii economici din zona; 

- potentialii investitori; 

6. Institutia responsabila cu 

implementarea 

proiectului 

- Consiliul local si primaria 

 

7. Obiectivele proiectului -  imbunatatirea conditiilor de trai ale populatiei si 

dezvoltarea economica a comunei 

8. Rezultatele obtinute - Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă  ale populaţiei comunei; 

-  imbunatatirea procesului de informare publica  

- cresterea calitatii procesului administrativ 

- facilitarea platii online a taxelor si impozitelor locale 

-  interactiune mai buna cu locuitorii comunei 

9. Principalele activitati din 

proiect 

Realizarea studiului de fezabilitate 

Aprobarea proiectului si indicatorilor tehnico –economici 

Stabilirea surselor de finantare pentru realizarea proiectului 

Elaborarea proiectului tehnic 

Organizarea licitatiilor si contractarea  

Monitorizare, evaluare, control 

Auditul proiectului 
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10. Convergenta proiectului 

cu documentele de 

planificare strategica 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare 

Locala pe perioada 2014 - 2020, si este in concordanta cu 

Strategia Nationala pentru Dezvoltare Durabila a României 

Orizonturi 2013-2020-2030 si cu obiectivele Europa 2020.  

11. Stadiul pregatirii 

proiectului  

 

- realizarea studiilor de fezabilitate 

12. Costul total al proiectului 

estimativ 

Se va stabili in urma realizarii studiilor de fezabilitate 

Surse de finantare 

posibile 

- buget local 

- buget de stat 

- fonduri europene 

- credite bancare 
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Număr proiect. 31 

 

XXXI. Implementarea unei rețele de comunicații pe internet pentru principalele 

instituții ale comunei 

Regiunea Sud Vest, judetul Valcea, comuna Alunu 

1. Initiator Consiliul local, Primaria  

2. Domeniul  Administratie locala 

3. Localizarea proiectului JUDETUL:        VALCEA 

Comuna: Alunu 

4. Durata proiectului  1-6 ANI 

5. Grupurile tinta - locuitorii comunei Alunu; 

- agentii economici din zona; 

6. Institutia responsabila cu 

implementarea 

proiectului 

- Consiliul local si primaria 

 

7. Obiectivele proiectului -  imbunatatirea conditiilor de trai ale populatiei si 

dezvoltarea economica a comunei 

8. Rezultatele obtinute - Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă  ale populaţiei comunei; 

-  imbunatatirea procesului de informare publica  

- cresterea calitatii procesului administrativ 

- facilitarea platii online a taxelor si impozitelor locale 

-  interactiune mai buna cu locuitorii comunei 

9. Principalele activitati din 

proiect 

Realizarea studiului de fezabilitate 

Aprobarea proiectului si indicatorilor tehnico –economici 

Stabilirea surselor de finantare pentru realizarea proiectului 

Elaborarea proiectului tehnic 

Organizarea licitatiilor si contractarea  

Monitorizare, evaluare, control 

Auditul proiectului 
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10. Convergenta proiectului 

cu documentele de 

planificare strategica 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare 

Locala pe perioada 2014 - 2020, si este in concordanta cu 

Strategia Nationala pentru Dezvoltare Durabila a României 

Orizonturi 2013-2020-2030 si cu obiectivele Europa 2020.  

11. Stadiul pregatirii 

proiectului  

 

- realizarea studiilor de fezabilitate 

12. Costul total al proiectului 

estimativ 

Se va stabili in urma realizarii studiilor de fezabilitate 

Surse de finantare 

posibile 

- buget local 

- buget de stat 

- fonduri europene 

- credite bancare 
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Număr proiect: 32 

 

Infrastructură logistică pentru dezvoltare educație 

XXXII. Implementarea unor sisteme de e-learning in scolile din comuna 

Regiunea Sud Vest, judetul Valcea, comuna Alunu 

1. Initiator Consiliul local, Primaria  

2. Domeniul  Infrastructură logistică pentru educație 

3. Localizarea proiectului JUDETUL:        VALCEA 

Comuna: Alunu 

4. Durata proiectului  1-6 ANI 

5. Grupurile tinta - locuitorii comunei Alunu; 

- agentii economici din zona; 

6. Institutia responsabila cu 

implementarea 

proiectului 

- Consiliul local si primaria 

 

7. Obiectivele proiectului -  imbunatatirea conditiilor de studii pentru noile generatii 

ale comunei 

8. Rezultatele obtinute  

- Creşterea eficacităţii instruirii: prin tehnicile de predare şi 

verificare a cunoştinţelor specifice sistemului eLearning, 

prin posibilitatea revenirii automate sau la iniţiativa 

cursantului asupra materialelor de curs, prin creşterea 

flexibilităţii scenariilor de curs, prin accesul facil la noţiuni 

conexe, creşterea interactivităţii între participanţii la cursuri, 

profesorul putând posta diverse materiale ajutătoare  

- Creşterea eficienţei instruirii: prin dezvoltarea o dată şi 

utilizarea multiplă a materialelor de curs, fără consumuri 

suplimentare, facilitarea şi simplificarea accesului la 

învăţare fără instructor, la distanţă, asincronism şi instruire 

în ritm propriu, paralelismul înalt al derulării cursurilor  

9. Principalele activitati din Realizarea studiului de fezabilitate 
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proiect Aprobarea proiectului si indicatorilor tehnico –economici 

Stabilirea surselor de finantare pentru realizarea proiectului 

Elaborarea proiectului tehnic 

Organizarea licitatiilor si contractarea  

Monitorizare, evaluare, control 

Auditul proiectului 

10. Convergenta proiectului 

cu documentele de 

planificare strategica 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare 

Locala pe perioada 2014 - 2020, si este in concordanta cu 

Strategia Nationala pentru Dezvoltare Durabila a României 

Orizonturi 2013-2020-2030 si cu obiectivele Europa 2020.  

11. Stadiul pregatirii 

proiectului  

 

- realizarea studiilor de fezabilitate 

12. Costul total al proiectului 

estimativ 

Se va stabili in urma realizarii studiilor de fezabilitate 

Surse de finantare 

posibile 

- buget local 

- buget de stat 

- fonduri europene 

- credite bancare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“Strategia de Dezvol tare  Locala 2014 – 2020” 

Comuna Alunu,  jude tul  Valcea  

Comuna Alunu, judetul Valcea Page 198 
 

Număr proiect: 33 

INFRASTRUCTURĂ TURISTICĂ 

XXXIII. Modernizarea drumurilor de acces către obiectivele turistice  

Regiunea Sud Vest, judetul Valcea, comuna Alunu 

1. Initiator Consiliul local, Primaria  

2. Domeniul  Dezvoltare economica 

3. Localizarea proiectului JUDETUL:        VALCEA 

Comuna: Alunu 

4. Durata proiectului  1-6 ANI 

5. Grupurile tinta - locuitorii comunei Alunu; 

- agentii economici din zona; 

6. Institutia responsabila cu 

implementarea 

proiectului 

- Consiliul local si primaria 

 

7. Obiectivele proiectului -  dezvoltarea economica a comunei si cresterea nivelului 

de trai al locuitorilor comunei 

8. Rezultatele obtinute  

- Creşterea nivelului de trai al locuitorilor comunei 

- creșterea numărului de turiști în zonă 

- crearea de noi locuri de munca 

- atragerea de noi investitori privati  

9. Principalele activitati din 

proiect 

Realizarea studiului de fezabilitate 

Aprobarea proiectului si indicatorilor tehnico –economici 

Stabilirea surselor de finantare pentru realizarea proiectului 

Elaborarea proiectului tehnic 

Organizarea licitatiilor si contractarea  

Monitorizare, evaluare, control 

Auditul proiectului 

10. Convergenta proiectului 

cu documentele de 

planificare strategica 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare 

Locala pe perioada 2014 - 2020, si este in concordanta cu 

Strategia Nationala pentru Dezvoltare Durabila a României 
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Orizonturi 2013-2020-2030 si cu obiectivele Europa 2020.  

11. Stadiul pregatirii 

proiectului  

 

- realizarea studiilor de fezabilitate 

12. Costul total al proiectului 

estimativ 

Se va stabili in urma realizarii studiilor de fezabilitate 

Surse de finantare 

posibile 

- buget local 

- buget de stat 

- fonduri europene 

- credite bancare 
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Număr proiect.: 34 

 

XXXIV. Restaurarea, renovarea, împrejmuirea în vederea protejării a monumentelor 

de cult 

Regiunea Sud Vest, judetul Valcea, comuna Alunu 

1. Initiator Consiliul local, Primaria  

2. Domeniul  Dezvoltare economica 

3. Localizarea proiectului JUDETUL:        VALCEA 

Comuna: Alunu 

4. Durata proiectului  1-6 ANI 

5. Grupurile tinta - locuitorii comunei Alunu; 

- agentii economici din zona; 

6. Institutia responsabila cu 

implementarea 

proiectului 

- Consiliul local si primaria 

 

7. Obiectivele proiectului -  dezvoltarea economica a comunei si cresterea nivelului 

de trai al locuitorilor comunei 

8. Rezultatele obtinute  

- Creşterea nivelului de trai al locuitorilor comunei 

- creșterea numărului de turiști în zonă 

- crearea de noi locuri de munca 

- atragerea de noi investitori privati 

9. Principalele activitati din 

proiect 

Realizarea studiului de fezabilitate 

Aprobarea proiectului si indicatorilor tehnico –economici 

Stabilirea surselor de finantare pentru realizarea proiectului 

Elaborarea proiectului tehnic 

Organizarea licitatiilor si contractarea  

Monitorizare, evaluare, control 

Auditul proiectului 
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10. Convergenta proiectului 

cu documentele de 

planificare strategica 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare 

Locala pe perioada 2014 - 2020, si este in concordanta cu 

Strategia Nationala pentru Dezvoltare Durabila a României 

Orizonturi 2013-2020-2030 si cu obiectivele Europa 2020.  

11. Stadiul pregatirii 

proiectului  

 

- realizarea studiilor de fezabilitate 

12. Costul total al proiectului 

estimativ 

Se va stabili in urma realizarii studiilor de fezabilitate 

Surse de finantare 

posibile 

- buget local 

- buget de stat 

- fonduri europene 

- credite bancare 
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Număr proiect: 35 

 

XXXV. Construcția utilităților anexe – parcaje, grupuri sanitare, puncte de informare, 

reclame și indicatoare 

Regiunea Sud Vest, judetul Valcea, comuna Alunu 

1. Initiator Consiliul local, Primaria  

2. Domeniul  Dezvoltare economica 

3. Localizarea proiectului JUDETUL:        VALCEA 

Comuna: Alunu 

4. Durata proiectului  1-6 ANI 

5. Grupurile tinta - locuitorii comunei Alunu; 

- agentii economici din zona; 

6. Institutia responsabila cu 

implementarea 

proiectului 

- Consiliul local si primaria 

 

7. Obiectivele proiectului -  dezvoltarea economica a comunei si cresterea nivelului 

de trai al locuitorilor comunei 

8. Rezultatele obtinute  

- Creşterea nivelului de trai al locuitorilor comunei 

- creșterea numărului de turiști în zonă 

- crearea de noi locuri de munca 

- atragerea de noi investitori privati 

9. Principalele activitati din 

proiect 

Realizarea studiului de fezabilitate 

Aprobarea proiectului si indicatorilor tehnico –economici 

Stabilirea surselor de finantare pentru realizarea proiectului 

Elaborarea proiectului tehnic 

Organizarea licitatiilor si contractarea  

Monitorizare, evaluare, control 

Auditul proiectului 
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10. Convergenta proiectului 

cu documentele de 

planificare strategica 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare 

Locala pe perioada 2014 - 2020, si este in concordanta cu 

Strategia Nationala pentru Dezvoltare Durabila a României 

Orizonturi 2013-2020-2030 si cu obiectivele Europa 2020.  

11. Stadiul pregatirii 

proiectului  

 

- realizarea studiilor de fezabilitate 

12. Costul total al proiectului 

estimativ 

Se va stabili in urma realizarii studiilor de fezabilitate 

Surse de finantare 

posibile 

- buget local 

- buget de stat 

- fonduri europene 

- credite bancare 
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Număr proiect.: 36 

 

XXXVI. Construirea unui Centru de Informare si Promovare Turistica 

Regiunea Sud Vest, judetul Valcea, comuna Alunu 

1. Initiator Consiliul local, Primaria  

2. Domeniul  Dezvoltare economica 

3. Localizarea proiectului JUDETUL:        VALCEA 

Comuna: Alunu 

4. Durata proiectului  1-6 ANI 

5. Grupurile tinta - locuitorii comunei Alunu; 

- agentii economici din zona; 

- potențiali investitori 

- turiști 

6. Institutia responsabila cu 

implementarea 

proiectului 

- Consiliul local si primaria 

 

7. Obiectivele proiectului -  dezvoltarea economica a comunei si cresterea nivelului 

de trai al locuitorilor comunei 

8. Rezultatele obtinute  

- Creşterea nivelului de trai al locuitorilor comunei 

- creșterea numărului de turiști în zonă 

- crearea de noi locuri de munca 

- atragerea de noi investitori privati 

9. Principalele activitati din 

proiect 

Realizarea studiului de fezabilitate 

Aprobarea proiectului si indicatorilor tehnico –economici 

Stabilirea surselor de finantare pentru realizarea proiectului 

Elaborarea proiectului tehnic 

Organizarea licitatiilor si contractarea  

Monitorizare, evaluare, control 

Auditul proiectului 
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10. Convergenta proiectului 

cu documentele de 

planificare strategica 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare 

Locala pe perioada 2014 - 2020, si este in concordanta cu 

Strategia Nationala pentru Dezvoltare Durabila a României 

Orizonturi 2013-2020-2030 si cu obiectivele Europa 2020.  

11. Stadiul pregatirii 

proiectului  

 

- realizarea studiilor de fezabilitate 

12. Costul total al proiectului 

estimativ 

Se va stabili in urma realizarii studiilor de fezabilitate 

Surse de finantare 

posibile 

- buget local 

- buget de stat 

- fonduri europene 

- credite bancare 
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Numar proiect: 37 

 

XXXVIII. Construire sala de organizare spectacole  

Regiunea Sud Vest, judetul Valcea, comuna Alunu 

1. Initiator Consiliul local, Primaria si Ministerul Economiei 

2. Domeniul  Infrastructura de baza 

3. Localizarea proiectului JUDETUL:        VALCEA 

Comuna: Alunu 

4. Durata proiectului  1-6 ANI 

5. Grupurile tinta - locuitorii comunei Alunu; 

- agentii economici din zona; 

- potentialii investitori; 

6. Institutia responsabila cu 

implementarea 

proiectului 

- Consiliul local si primaria 

- Ministerul Economiei 

7. Obiectivele proiectului - asigurarea accesului neingradit al locuitorilor, turistilor si 

agentilorr economici la infrastructura de baza si asigurarea 

unor conditii europene de viata. 

8. Rezultatele obtinute - imbunatatirea conditiilor de viata a locuitorilor comunei; 

- reducerea riscurilor pentru sanatatea populatiei; 

- cresterea atractivitatii turistice; 

- crearea de noi locuri de munca; 

- atragerea potentialilor investitori; 

9. Principalele activitati din 

proiect 

Realizarea studiului de fezabilitate 

Aprobarea proiectului si indicatorilor tehnico –economici 

Stabilirea surselor de finantare pentru realizarea proiectului 

Elaborarea proiectului tehnic 

Organizarea licitatiilor si contractarea  

Monitorizare, evaluare, control 

Auditul proiectului 
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10. Convergenta proiectului 

cu documentele de 

planificare strategica 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare 

Locala pe perioada 2014 - 2020, si este in concordanta cu 

Strategia Nationala pentru Dezvoltare Durabila a României 

Orizonturi 2013-2020-2030 si cu obiectivele Europa 2020.  

11. Stadiul pregatirii 

proiectului  

 

- realizarea studiilor de fezabilitate 

12. Costul total al proiectului 

estimativ 

Se va stabili in urma realizarii studiilor de fezabilitate 

Surse de finantare 

posibile 

- buget local 

- buget de stat 

- fonduri europene 

- credite bancare 
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Număr proiect. 38 

 

XXXVIII. Dezvoltarea de sisteme electronice locale de rezervare pentru structurile de 

primire turistice din spatiul rural, conectate la sistemele regionale si nationale 

Regiunea Sud Vest, judetul Valcea, comuna Alunu 

1. Initiator Consiliul local, Primaria  

2. Domeniul  Dezvoltare economica 

3. Localizarea proiectului JUDETUL:        VALCEA 

Comuna: Alunu 

4. Durata proiectului  1-6 ANI 

5. Grupurile tinta - locuitorii comunei Alunu; 

- agentii economici din zona; 

- potențiali investitori 

- turiști 

6. Institutia responsabila cu 

implementarea 

proiectului 

- Consiliul local si primaria 

 

7. Obiectivele proiectului -  dezvoltarea economica a comunei si cresterea nivelului 

de trai al locuitorilor comunei 

8. Rezultatele obtinute  

- Creşterea nivelului de trai al locuitorilor comunei 

- creșterea numărului de turiști în zonă 

- crearea de noi locuri de munca 

- atragerea de noi investitori privati 

9. Principalele activitati din 

proiect 

Realizarea studiului de fezabilitate 

Aprobarea proiectului si indicatorilor tehnico –economici 

Stabilirea surselor de finantare pentru realizarea proiectului 

Elaborarea proiectului tehnic 

Organizarea licitatiilor si contractarea  

Monitorizare, evaluare, control 

Auditul proiectului 
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10. Convergenta proiectului 

cu documentele de 

planificare strategica 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare 

Locala pe perioada 2014 - 2020, si este in concordanta cu 

Strategia Nationala pentru Dezvoltare Durabila a României 

Orizonturi 2013-2020-2030 si cu obiectivele Europa 2020.  

11. Stadiul pregatirii 

proiectului  

 

- realizarea studiilor de fezabilitate 

12. Costul total al proiectului 

estimativ 

Se va stabili in urma realizarii studiilor de fezabilitate 

Surse de finantare 

posibile 

- buget local 

- buget de stat 

- fonduri europene 

- credite bancare 
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INFRASTRUCTURĂ FIZICĂ DE BAZĂ 

 

XXXIX. Renovarea zonei de centru a localitatii 

Regiunea Sud Vest, judetul Valcea, comuna Alunu 

1. Initiator Consiliul local, Primaria  

2. Domeniul  Dezvoltare economica 

3. Localizarea proiectului JUDETUL:        VALCEA 

Comuna: Alunu 

4. Durata proiectului  1-6 ANI 

5. Grupurile tinta - locuitorii comunei Alunu; 

- agentii economici din zona; 

6. Institutia responsabila cu 

implementarea 

proiectului 

- Consiliul local si primaria 

 

7. Obiectivele proiectului -  dezvoltarea economica a comunei si cresterea nivelului 

de trai al locuitorilor comunei 

8. Rezultatele obtinute  

- valorificarea potentialului economic prin asigurarea unei 

infrastructuri necesare desfășurării activităților comerciale 

- Creşterea nivelului de trai al locuitorilor comunei 

- crearea de noi locuri de munca 

- atragerea de noi investitori privati  

9. Principalele activitati din 

proiect 

Realizarea studiului de fezabilitate 

Aprobarea proiectului si indicatorilor tehnico –economici 

Stabilirea surselor de finantare pentru realizarea proiectului 

Elaborarea proiectului tehnic 

Organizarea licitatiilor si contractarea  

Monitorizare, evaluare, control 

Auditul proiectului 
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10. Convergenta proiectului 

cu documentele de 

planificare strategica 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare 

Locala pe perioada 2014 - 2020, si este in concordanta cu 

Strategia Nationala pentru Dezvoltare Durabila a României 

Orizonturi 2013-2020-2030 si cu obiectivele Europa 2020.  

11. Stadiul pregatirii 

proiectului  

 

- realizarea studiilor de fezabilitate 

12. Costul total al proiectului 

estimativ 

Se va stabili in urma realizarii studiilor de fezabilitate 

Surse de finantare 

posibile 

- buget local 

- buget de stat 

- fonduri europene 

- credite bancare 
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XL. Construirea si amenajarea de statii de autobuz peste tot unde se impune si 

redimensionarea celor existente 

Regiunea Sud Vest, judetul Valcea, comuna Alunu 

1. Initiator Consiliul local, Primaria  

2. Domeniul  Dezvoltare economica 

3. Localizarea proiectului JUDETUL:        VALCEA 

Comuna: Alunu 

4. Durata proiectului  1-6 ANI 

5. Grupurile tinta - locuitorii comunei Alunu; 

- agentii economici din zona; 

6. Institutia responsabila cu 

implementarea 

proiectului 

- Consiliul local si primaria 

 

7. Obiectivele proiectului - scăderea costurilor de întreținere a clădirilor 

8. Rezultatele obtinute  

- obținerea unui mediu civilizat de desfășurare a activității 

personalului administrației publice 

- îmfrumusețarea edilitară a zonei  

9. Principalele activitati din 

proiect 

Realizarea studiului de fezabilitate 

Aprobarea proiectului si indicatorilor tehnico –economici 

Stabilirea surselor de finantare pentru realizarea proiectului 

Elaborarea proiectului tehnic 

Organizarea licitatiilor si contractarea  

Monitorizare, evaluare, control 

Auditul proiectului 

10. Convergenta proiectului 

cu documentele de 

planificare strategica 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare 

Locala pe perioada 2014 - 2020, si este in concordanta cu 

Strategia Nationala pentru Dezvoltare Durabila a României 

Orizonturi 2013-2020-2030 si cu obiectivele Europa 2020.  

11. Stadiul pregatirii  
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proiectului  - realizarea studiilor de fezabilitate 

12. Costul total al proiectului 

estimativ 

Se va stabili in urma realizarii studiilor de fezabilitate 

Surse de finantare 

posibile 

- buget local 

- buget de stat 

- fonduri europene 

- credite bancare 
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XLI. Infiintare de culturi  de fructe de padure 

Regiunea Sud Vest, judetul Valcea, comuna Alunu 

1. Initiator Consiliul local, Primaria  

2. Domeniul  Dezvoltare economica 

3. Localizarea proiectului JUDETUL:        VALCEA 

Comuna: Alunu 

4. Durata proiectului  1-6 ANI 

5. Grupurile tinta - locuitorii comunei Alunu; 

- agentii economici din zona; 

6. Institutia responsabila cu 

implementarea 

proiectului 

- Consiliul local si primaria 

 

7. Obiectivele proiectului -  dezvoltarea economica a comunei si cresterea nivelului 

de trai al locuitorilor comunei 

8. Rezultatele obtinute  

- valorificarea potentialului economic zonal 

- Creşterea nivelului de trai al locuitorilor comunei 

- crearea de noi locuri de munca 

- atragerea de noi investitori privati  

9. Principalele activitati din 

proiect 

Realizarea studiului de fezabilitate 

Aprobarea proiectului si indicatorilor tehnico –economici 

Stabilirea surselor de finantare pentru realizarea proiectului 

Elaborarea proiectului tehnic 

Organizarea licitatiilor si contractarea  

Monitorizare, evaluare, control 

Auditul proiectului 

10. Convergenta proiectului 

cu documentele de 

planificare strategica 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare 

Locala pe perioada 2014 - 2020, si este in concordanta cu 

Strategia Nationala pentru Dezvoltare Durabila a României 
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Orizonturi 2013-2020-2030 si cu obiectivele Europa 2020.  

11. Stadiul pregatirii 

proiectului  

 

- realizarea studiilor de fezabilitate 

12. Costul total al proiectului 

estimativ 

Se va stabili in urma realizarii studiilor de fezabilitate 

Surse de finantare 

posibile 

- buget local 

- buget de stat 

- fonduri europene 

- credite bancare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“Strategia de Dezvol tare  Locala 2014 – 2020” 

Comuna Alunu,  jude tul  Valcea  

Comuna Alunu, judetul Valcea Page 216 
 

Număr proiect.: 42 

 

XLII. Impadurirea terenurilor agricole neutilizate, schimbarea categoriei de folosinta 

a terenurilor din agricol in silvic, pentru cazul in care solicitarea de sprijin va fi 

acceptata, in termen de 5 ani de la infiintarea plantatiei 

Regiunea Sud Vest, judetul Valcea, comuna Alunu 

1. Initiator Consiliul local, Primaria  

2. Domeniul  Dezvoltare economica 

3. Localizarea proiectului JUDETUL:        VALCEA 

Comuna: Alunu 

4. Durata proiectului  1-6 ANI 

5. Grupurile tinta - locuitorii comunei Alunu; 

- agentii economici din zona; 

6. Institutia responsabila cu 

implementarea 

proiectului 

- Consiliul local si primaria 

 

7. Obiectivele proiectului -  dezvoltarea economica a comunei si cresterea nivelului 

de trai al locuitorilor comunei 

8. Rezultatele obtinute  

- valorificarea potentialului economic zonal 

- Creşterea nivelului de trai al locuitorilor comunei 

- crearea de noi locuri de munca 

- atragerea de noi investitori privati  

9. Principalele activitati din 

proiect 

Realizarea studiului de fezabilitate 

Aprobarea proiectului si indicatorilor tehnico –economici 

Stabilirea surselor de finantare pentru realizarea proiectului 

Elaborarea proiectului tehnic 

Organizarea licitatiilor si contractarea  

Monitorizare, evaluare, control 

Auditul proiectului 
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10. Convergenta proiectului 

cu documentele de 

planificare strategica 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare 

Locala pe perioada 2014 - 2020, si este in concordanta cu 

Strategia Nationala pentru Dezvoltare Durabila a României 

Orizonturi 2013-2020-2030 si cu obiectivele Europa 2020.  

11. Stadiul pregatirii 

proiectului  

 

- realizarea studiilor de fezabilitate 

12. Costul total al proiectului 

estimativ 

Se va stabili in urma realizarii studiilor de fezabilitate 

Surse de finantare 

posibile 

- buget local 

- buget de stat 

- fonduri europene 

- credite bancare 
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XLIII. Amenajarea terenurilor degradate și/sau neutilizate si pregătirea lor pentru noi 

activități economice și/sau sociale 

Regiunea Sud Vest, judetul Valcea, comuna Alunu 

1. Initiator Consiliul local, Primaria  

2. Domeniul  Dezvoltare economica 

3. Localizarea proiectului JUDETUL:        VALCEA 

Comuna: Alunu 

4. Durata proiectului  1-6 ANI 

5. Grupurile tinta - locuitorii comunei Alunu; 

- agentii economici din zona; 

6. Institutia responsabila cu 

implementarea 

proiectului 

- Consiliul local si primaria 

 

7. Obiectivele proiectului -  dezvoltarea economica a comunei si cresterea nivelului 

de trai al locuitorilor comunei 

8. Rezultatele obtinute  

- valorificarea potentialului economic zonal 

- Creşterea nivelului de trai al locuitorilor comunei 

- crearea de noi locuri de munca 

- atragerea de noi investitori privati  

9. Principalele activitati din 

proiect 

Realizarea studiului de fezabilitate 

Aprobarea proiectului si indicatorilor tehnico –economici 

Stabilirea surselor de finantare pentru realizarea proiectului 

Elaborarea proiectului tehnic 

Organizarea licitatiilor si contractarea  

Monitorizare, evaluare, control 

Auditul proiectului 
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10. Convergenta proiectului 

cu documentele de 

planificare strategica 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare 

Locala pe perioada 2014 - 2020, si este in concordanta cu 

Strategia Nationala pentru Dezvoltare Durabila a României 

Orizonturi 2013-2020-2030 si cu obiectivele Europa 2020.  

11. Stadiul pregatirii 

proiectului  

 

- realizarea studiilor de fezabilitate 

12. Costul total al proiectului 

estimativ 

Se va stabili in urma realizarii studiilor de fezabilitate 

Surse de finantare 

posibile 

- buget local 

- buget de stat 

- fonduri europene 

- credite bancare 
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XLIV. Retehnologizarea/reinfiintarea sistemelor de irigații 

Regiunea Sud Vest, judetul Valcea, comuna Alunu 

1. Initiator Consiliul local, Primaria  

2. Domeniul  Dezvoltare economica 

3. Localizarea proiectului JUDETUL:        VALCEA 

Comuna: Alunu 

4. Durata proiectului  1-6 ANI 

5. Grupurile tinta - locuitorii comunei Alunu; 

- agentii economici din zona; 

6. Institutia responsabila cu 

implementarea 

proiectului 

- Consiliul local si primaria 

 

7. Obiectivele proiectului -  dezvoltarea economica a comunei si cresterea nivelului 

de trai al locuitorilor comunei 

8. Rezultatele obtinute  

- valorificarea potentialului economic  

- Creşterea nivelului de trai al locuitorilor comunei 

- atragerea de noi investitori privati  

9. Principalele activitati din 

proiect 

Realizarea studiului de fezabilitate 

Aprobarea proiectului si indicatorilor tehnico –economici 

Stabilirea surselor de finantare pentru realizarea proiectului 

Elaborarea proiectului tehnic 

Organizarea licitatiilor si contractarea  

Monitorizare, evaluare, control 

Auditul proiectului 

10. Convergenta proiectului 

cu documentele de 

planificare strategica 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare 

Locala pe perioada 2014 - 2020, si este in concordanta cu 

Strategia Nationala pentru Dezvoltare Durabila a României 

Orizonturi 2013-2020-2030 si cu obiectivele Europa 2020.  
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11. Stadiul pregatirii 

proiectului  

 

- realizarea studiilor de fezabilitate 

12. Costul total al proiectului 

estimativ 

Se va stabili in urma realizarii studiilor de fezabilitate 

Surse de finantare 

posibile 

- buget local 

- buget de stat 

- fonduri europene 

- credite bancare 
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XLV. Sisteme de desecare si drenaj si alte lucrari de imbunatatiri funciare  

Regiunea Sud Vest, judetul Valcea, comuna Alunu 

1. Initiator Consiliul local, Primaria  

2. Domeniul  Dezvoltare economica 

3. Localizarea proiectului JUDETUL:        VALCEA 

Comuna: Alunu 

4. Durata proiectului  1-6 ANI 

5. Grupurile tinta - locuitorii comunei Alunu; 

- agentii economici din zona; 

6. Institutia responsabila cu 

implementarea 

proiectului 

- Consiliul local si primaria 

 

7. Obiectivele proiectului -  dezvoltarea economica a comunei si cresterea nivelului 

de trai al locuitorilor comunei 

8. Rezultatele obtinute  

- valorificarea potentialului economic  

- Creşterea nivelului de trai al locuitorilor comunei 

- atragerea de noi investitori privati  

9. Principalele activitati din 

proiect 

Realizarea studiului de fezabilitate 

Aprobarea proiectului si indicatorilor tehnico –economici 

Stabilirea surselor de finantare pentru realizarea proiectului 

Elaborarea proiectului tehnic 

Organizarea licitatiilor si contractarea  

Monitorizare, evaluare, control 

Auditul proiectului 

10. Convergenta proiectului 

cu documentele de 

planificare strategica 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare 

Locala pe perioada 2014 - 2020, si este in concordanta cu 

Strategia Nationala pentru Dezvoltare Durabila a României 

Orizonturi 2013-2020-2030 si cu obiectivele Europa 2020.  
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11. Stadiul pregatirii 

proiectului  

 

- realizarea studiilor de fezabilitate 

12. Costul total al proiectului 

estimativ 

Se va stabili in urma realizarii studiilor de fezabilitate 

Surse de finantare 

posibile 

- buget local 

- buget de stat 

- fonduri europene 

- credite bancare 
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INFRASTRUCTURĂ MEDIU DE AFACERI LOCAL 

XLVI. Încurajarea micilor întreprinzători locali prin acordarea de sprijin în vederea obținerii 

de finanțare pentru dezvoltarea de activități non-agricole,  activități meșteșugărești, servicii 

pentru populația rurală  - croitorie, frizerie, cizmărie, servicii reparații mașini etc. 

Regiunea Sud Vest, judetul Valcea, comuna Alunu 

1. Initiator Consiliul local, Primaria  

2. Domeniul  Dezvoltare economica 

3. Localizarea proiectului JUDETUL:        VALCEA 

Comuna: Alunu 

4. Durata proiectului  1-6 ANI 

5. Grupurile tinta - locuitorii comunei Alunu; 

- agentii economici din zona; 

6. Institutia responsabila cu 

implementarea 

proiectului 

- Consiliul local si primaria 

 

7. Obiectivele proiectului -  dezvoltarea economica a comunei si cresterea nivelului 

de trai al locuitorilor comunei 

8. Rezultatele obtinute  

- Creşterea nivelului de trai al locuitorilor comunei 

- crearea de noi locuri de munca 

- atragerea de noi investitori privati  

9. Principalele activitati din 

proiect 

Realizarea studiului de fezabilitate 

Aprobarea proiectului si indicatorilor tehnico –economici 

Stabilirea surselor de finantare pentru realizarea proiectului 

Elaborarea proiectului tehnic 

Organizarea licitatiilor si contractarea  

Monitorizare, evaluare, control 

Auditul proiectului 
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10. Convergenta proiectului 

cu documentele de 

planificare strategica 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare 

Locala pe perioada 2014 - 2020, si este in concordanta cu 

Strategia Nationala pentru Dezvoltare Durabila a României 

Orizonturi 2013-2020-2030 si cu obiectivele Europa 2020.  

11. Stadiul pregatirii 

proiectului  

 

- realizarea studiilor de fezabilitate 

12. Costul total al proiectului 

estimativ 

Se va stabili in urma realizarii studiilor de fezabilitate 

Surse de finantare 

posibile 

- buget local 

- buget de stat 

- fonduri europene 

- credite bancare 
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XLVII. Dezvoltarea schemelor de ajutoare si stimulente pentru a sprijini demararea 

activitatilor unei afaceri, antreprenoriatul si ocuparea pe cont propriu 

Regiunea Sud Vest, judetul Valcea, comuna Alunu 

1. Initiator Consiliul local, Primaria  

2. Domeniul  Dezvoltare economica 

3. Localizarea proiectului JUDETUL:        VALCEA 

Comuna: Alunu 

4. Durata proiectului  1-6 ANI 

5. Grupurile tinta - locuitorii comunei Alunu; 

- agentii economici din zona; 

6. Institutia responsabila cu 

implementarea 

proiectului 

- Consiliul local si primaria 

 

7. Obiectivele proiectului -  dezvoltarea economica a comunei si cresterea nivelului 

de trai al locuitorilor comunei 

8. Rezultatele obtinute  

- Creşterea nivelului de trai al locuitorilor comunei 

- crearea de noi locuri de munca 

- atragerea de noi investitori privati  

9. Principalele activitati din 

proiect 

Realizarea studiului de fezabilitate 

Aprobarea proiectului si indicatorilor tehnico –economici 

Stabilirea surselor de finantare pentru realizarea proiectului 

Elaborarea proiectului tehnic 

Organizarea licitatiilor si contractarea  

Monitorizare, evaluare, control 

Auditul proiectului 

10. Convergenta proiectului 

cu documentele de 

planificare strategica 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare 

Locala pe perioada 2014 - 2020, si este in concordanta cu 

Strategia Nationala pentru Dezvoltare Durabila a României 
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Orizonturi 2013-2020-2030 si cu obiectivele Europa 2020.  

11. Stadiul pregatirii 

proiectului  

 

- realizarea studiilor de fezabilitate 

12. Costul total al proiectului 

estimativ 

Se va stabili in urma realizarii studiilor de fezabilitate 

Surse de finantare 

posibile 

- buget local 

- buget de stat 

- fonduri europene 

- credite bancare 
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XLVIII. Infiintare fabrica de conservare si procesare fructe si legume 

Regiunea Sud Vest, judetul Valcea, comuna Alunu 

1. Initiator Consiliul local, Primaria  

2. Domeniul  Dezvoltare economica 

3. Localizarea proiectului JUDETUL:        VALCEA 

Comuna: Alunu 

4. Durata proiectului  1-6 ANI 

5. Grupurile tinta - locuitorii comunei Alunu; 

- agentii economici din zona; 

6. Institutia responsabila cu 

implementarea 

proiectului 

- Consiliul local si primaria 

 

7. Obiectivele proiectului -  dezvoltarea economica a comunei si cresterea nivelului 

de trai al locuitorilor comunei 

8. Rezultatele obtinute  

- Creşterea nivelului de trai al locuitorilor comunei 

- crearea de noi locuri de munca 

- atragerea de noi investitori privati  

9. Principalele activitati din 

proiect 

Realizarea studiului de fezabilitate 

Aprobarea proiectului si indicatorilor tehnico –economici 

Stabilirea surselor de finantare pentru realizarea proiectului 

Elaborarea proiectului tehnic 

Organizarea licitatiilor si contractarea  

Monitorizare, evaluare, control 

Auditul proiectului 

10. Convergenta proiectului 

cu documentele de 

planificare strategica 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare 

Locala pe perioada 2014 - 2020, si este in concordanta cu 

Strategia Nationala pentru Dezvoltare Durabila a României 

Orizonturi 2013-2020-2030 si cu obiectivele Europa 2020.  
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11. Stadiul pregatirii 

proiectului  

 

- realizarea studiilor de fezabilitate 

12. Costul total al proiectului 

estimativ 

Se va stabili in urma realizarii studiilor de fezabilitate 

Surse de finantare 

posibile 

- buget local 

- buget de stat 

- fonduri europene 

- credite bancare 
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Număr proiect: 49 

 

XLIX. Infiintare fabrica de procesare si conservare carne si produse din carne 

Regiunea Sud Vest, judetul Valcea, comuna Alunu 

1. Initiator Consiliul local, Primaria  

2. Domeniul  Dezvoltare economica 

3. Localizarea proiectului JUDETUL:        VALCEA 

Comuna: Alunu 

4. Durata proiectului  1-6 ANI 

5. Grupurile tinta - locuitorii comunei Alunu; 

- agentii economici din zona; 

6. Institutia responsabila cu 

implementarea 

proiectului 

- Consiliul local si primaria 

 

7. Obiectivele proiectului -  dezvoltarea economica a comunei si cresterea nivelului 

de trai al locuitorilor comunei 

8. Rezultatele obtinute  

- Creşterea nivelului de trai al locuitorilor comunei 

- crearea de noi locuri de munca 

- atragerea de noi investitori privati  

9. Principalele activitati din 

proiect 

Realizarea studiului de fezabilitate 

Aprobarea proiectului si indicatorilor tehnico –economici 

Stabilirea surselor de finantare pentru realizarea proiectului 

Elaborarea proiectului tehnic 

Organizarea licitatiilor si contractarea  

Monitorizare, evaluare, control 

Auditul proiectului 

10. Convergenta proiectului 

cu documentele de 

planificare strategica 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare 

Locala pe perioada 2014 - 2020, si este in concordanta cu 

Strategia Nationala pentru Dezvoltare Durabila a României 

Orizonturi 2013-2020-2030 si cu obiectivele Europa 2020.  
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11. Stadiul pregatirii 

proiectului  

 

- realizarea studiilor de fezabilitate 

12. Costul total al proiectului 

estimativ 

Se va stabili in urma realizarii studiilor de fezabilitate 

Surse de finantare 

posibile 

- buget local 

- buget de stat 

- fonduri europene 

- credite bancare 
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Număr proiect: 50 

 

L. Infiintare fabrica de procesare si conservare lapte si produse din lapte 

Regiunea Sud Vest, judetul Valcea, comuna Alunu 

1. Initiator Consiliul local, Primaria  

2. Domeniul  Dezvoltare economica 

3. Localizarea proiectului JUDETUL:        VALCEA 

Comuna: Alunu 

4. Durata proiectului  1-6 ANI 

5. Grupurile tinta - locuitorii comunei Alunu; 

- agentii economici din zona; 

6. Institutia responsabila cu 

implementarea 

proiectului 

- Consiliul local si primaria 

 

7. Obiectivele proiectului -  dezvoltarea economica a comunei si cresterea nivelului 

de trai al locuitorilor comunei 

8. Rezultatele obtinute  

- Creşterea nivelului de trai al locuitorilor comunei 

- crearea de noi locuri de munca 

- atragerea de noi investitori privati  

9. Principalele activitati din 

proiect 

Realizarea studiului de fezabilitate 

Aprobarea proiectului si indicatorilor tehnico –economici 

Stabilirea surselor de finantare pentru realizarea proiectului 

Elaborarea proiectului tehnic 

Organizarea licitatiilor si contractarea  

Monitorizare, evaluare, control 

Auditul proiectului 

10. Convergenta proiectului 

cu documentele de 

planificare strategica 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare 

Locala pe perioada 2014 - 2020, si este in concordanta cu 

Strategia Nationala pentru Dezvoltare Durabila a României 

Orizonturi 2013-2020-2030 si cu obiectivele Europa 2020.  
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11. Stadiul pregatirii 

proiectului  

 

- realizarea studiilor de fezabilitate 

12. Costul total al proiectului 

estimativ 

Se va stabili in urma realizarii studiilor de fezabilitate 

Surse de finantare 

posibile 

- buget local 

- buget de stat 

- fonduri europene 

- credite bancare 
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Număr proiect: 51 

 

LI. Activitati de consiliere si asistenta pentru inceperea unei activitati independente sau 

pentru initierea unei afaceri in mediul rural, inclusiv instruire in management, precum si 

asistenta privind modalitatea de accesare si utilizare a microcreditelor, cu o atentie 

speciala acordata femeilor 

Regiunea Sud Vest, judetul Valcea, comuna Alunu 

1. Initiator Consiliul local, Primaria  

2. Domeniul  Dezvoltare economica 

3. Localizarea proiectului JUDETUL:        VALCEA 

Comuna: Alunu 

4. Durata proiectului  1-6 ANI 

5. Grupurile tinta - locuitorii comunei Alunu; 

- agentii economici din zona; 

6. Institutia responsabila cu 

implementarea 

proiectului 

- Consiliul local si primaria 

 

7. Obiectivele proiectului -  dezvoltarea economica a comunei si cresterea nivelului 

de trai al locuitorilor comunei 

8. Rezultatele obtinute  

- Creşterea nivelului de trai al locuitorilor comunei 

- crearea de noi locuri de munca 

- atragerea de noi investitori privati  

9. Principalele activitati din 

proiect 

Realizarea studiului de fezabilitate 

Aprobarea proiectului si indicatorilor tehnico –economici 

Stabilirea surselor de finantare pentru realizarea proiectului 

Elaborarea proiectului tehnic 

Organizarea licitatiilor si contractarea  

Monitorizare, evaluare, control 

Auditul proiectului 
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10. Convergenta proiectului 

cu documentele de 

planificare strategica 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare 

Locala pe perioada 2014 - 2020, si este in concordanta cu 

Strategia Nationala pentru Dezvoltare Durabila a României 

Orizonturi 2013-2020-2030 si cu obiectivele Europa 2020.  

11. Stadiul pregatirii 

proiectului  

 

- realizarea studiilor de fezabilitate 

12. Costul total al proiectului 

estimativ 

Se va stabili in urma realizarii studiilor de fezabilitate 

Surse de finantare 

posibile 

- buget local 

- buget de stat 

- fonduri europene 

- credite bancare 
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Număr proiect.: 52 

 

INFRASTRUCTURĂ – ORDINE ȘI SIGURANȚĂ 

LII. Achizitionarea si instalarea de echipamente necesare pentru cresterea sigurantei si 

prevenirea criminalitatii (sisteme de supraveghere, etc) 

Regiunea Sud Vest, judetul Valcea, comuna Alunu 

1. Initiator Consiliul local, Primaria  

2. Domeniul  Pază și protecție 

3. Localizarea proiectului JUDETUL:        VALCEA 

Comuna: Alunu 

4. Durata proiectului  1-6 ANI 

5. Grupurile tinta - locuitorii comunei Alunu; 

- agentii economici din zona; 

6. Institutia responsabila cu 

implementarea 

proiectului 

- Consiliul local si primaria 

 

7. Obiectivele proiectului -  asigurarea liniștii, ordinii și siguranței publice  

8. Rezultatele obtinute  

- Creşterea nivelului de siguranță a locuitorilor comunei 

- crearea de noi locuri de munca  

9. Principalele activitati din 

proiect 

Realizarea studiului de fezabilitate 

Aprobarea proiectului si indicatorilor tehnico –economici 

Stabilirea surselor de finantare pentru realizarea proiectului 

Elaborarea proiectului tehnic 

Organizarea licitatiilor si contractarea  

Monitorizare, evaluare, control 

Auditul proiectului 

10. Convergenta proiectului 

cu documentele de 

planificare strategica 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare 

Locala pe perioada 2014 - 2020, si este in concordanta cu 

Strategia Nationala pentru Dezvoltare Durabila a României 

Orizonturi 2013-2020-2030 si cu obiectivele Europa 2020.  
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11. Stadiul pregatirii 

proiectului  

 

- realizarea studiilor de fezabilitate 

12. Costul total al proiectului 

estimativ 

Se va stabili in urma realizarii studiilor de fezabilitate 

Surse de finantare 

posibile 

- buget local 

- buget de stat 

- fonduri europene 

- credite bancare 
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Număr proiect: 53 

INFRASTRUCTURĂ – SITUAȚII DE URGENȚĂ 

LIII. Achiziționarea și instalarea de echipamente specifice pentru bazele operaționale 

pentru intervenții în situații de urgență 

Regiunea Sud Vest, judetul Valcea, comuna Alunu 

1. Initiator Consiliul local, Primaria  

2. Domeniul  Intervenții situații de urgență 

3. Localizarea proiectului JUDETUL:        VALCEA 

Comuna: Alunu 

4. Durata proiectului  1-6 ANI 

5. Grupurile tinta - locuitorii comunei Alunu; 

- agentii economici din zona; 

6. Institutia responsabila cu 

implementarea 

proiectului 

Consiliul local, Primăria 

 

7. Obiectivele proiectului -  implementarea unui sistem capabil să asigure protecția și 

salvarea cetățenilor comunei; 

- Implementarea unui sistem capabil să asigure protecția 

agenților economici ai comunei; 

8. Rezultatele obtinute  

- Creşterea nivelului de siguranță a locuitorilor comunei 

- crearea de noi locuri de munca  

9. Principalele activitati din 

proiect 

Realizarea studiului de fezabilitate 

Aprobarea proiectului si indicatorilor tehnico –economici 

Stabilirea surselor de finantare pentru realizarea proiectului 

Elaborarea proiectului tehnic 

Organizarea licitatiilor si contractarea  

Monitorizare, evaluare, control 

Auditul proiectului 
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10. Convergenta proiectului 

cu documentele de 

planificare strategica 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare 

Locala pe perioada 2014 - 2020, si este in concordanta cu 

Strategia Nationala pentru Dezvoltare Durabila a României 

Orizonturi 2013-2020-2030 si cu obiectivele Europa 2020.  

11. Stadiul pregatirii 

proiectului  

 

- realizarea studiilor de fezabilitate 

12. Costul total al proiectului 

estimativ 

Se va stabili in urma realizarii studiilor de fezabilitate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


