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        Elaborarea unei strategii de dezvoltare locală pentru o comunitate este ca planificarea unei 

călătorii lungi în care apar o serie de evenimente. Înainte de a pleca la drum trebuie să ştim pe 

unde mergem, ce resurse avem, pe cine luăm cu noi în calătorie şi care este perioada de timp în 

care trebuie să ne încadrăm pentru a ajunge la destinaţia finală. 

           Strategia este un instrument la îndemâna noastră, a autorităților locale, care își propune 

îmbunătățirea continuă a calității vieții locuitorilor din comuna noastră,  creșterea bunăstării atât 

pentru generațiile prezente, cât și pentru cele  viitoare. În acest scop trebuie promovată o economie 

dinamică și competitivă, care să asigure locuri de muncă, un  înalt  nivel de educație, ocrotirea 

sănătății, coeziunea socială și protecția mediului, într-o lume sigură, ce respectă diversitatea 

culturală. 

        În acest context, poate mai mult ca niciodată, se impune necesitatea existenţei unei viziuni 

strategice pe termen lung, care să traseze direcţiile de dezvoltare a localităţii, cuprinse într-un 

document coerent, exprimând o abordare integrată a problemelor cu care se confruntă 

comunitatea şi prezentând aspiraţiile de dezvoltare ale acesteia, bazate pe potenţialul local 

existent. 

         Obiectivul general al strategiei comunei Alunu îl reprezintă dezvoltarea echilibrată și 

armonioasă a localității prin crearea și prin susținerea unui mediu economico-social competitiv, 

stabil, sănătos și diversificat, care să asigure creșterea economică continuă și calitatea vieții 

cetățenilor comunei. 

            Valorificarea acestor noi oportunităţi cere însă alocarea unor resurse semnificative din 

partea actorilor locali, atât la nivelul capacității administrative necesare pentru accesarea, 

implementarea şi monitorizarea adecvată a acestor fonduri, cât şi de ordin financiar, de 

furnizare a co-finanțării      obligatorii. 

            În consecință, este necesară o prioritizare clară a inițiativelor de dezvoltare, fundamentată 

pe o analiză riguroasă a situației locale specifice, astfel încât să fie maximizat impactul socio-

economic al acestor investiții, în contextul resurselor inevitabil limitate disponibile pentru 

mobilizare în orizontul   de timp 2022-2027. 

          Existenţa unei strategii de dezvoltare locală, ca instrument de management  utilizat  pentru a 

aborda problemele cu care se confruntă o comunitate și pentru a valorifica oportunitățile de orice  

fel, reprezintă, astfel, o condiţie esenţială pentru asigurarea unei dezvoltări locale armonioase, 

sănătoase și durabile pentru comunitatea locală respectivă. 

Primar,  
 

Biraruti Cristian  
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                                                             INTRODUCERE:  

 

          Strategia de Dezvoltare Locală este un document strategic, care prezintă priorităţile de 

dezvoltare ale comunei Alunu, judeţul Vâlcea, în materie de dezvoltare durabilă, competitivitate, 

coeziune socială şi răspunde provocărilor specifice perioadei 2022-2027. Strategia  de Dezvoltare 

Locală reprezintă principalul document de planificare elaborat la nivel local şi asumat de către 

factorii de decizie din cadrul Primăriei Alunu. 

           Procesul de planificare a dezvoltării locale oferă o bază strategică esenţială pentru includerea 

măsurilor şi a proiectelor implementate la nivel judeţean şi regional în viitoarele programe de 

finanţare, indiferent de sursele de finanţare ale acestor programe. Documentul se adresează cadrului 

de timp 2022-2027, acelaşi ca şi pentru programarea multi-anuală pentru finanţare din Fondurile 

Structurale ale UE, cu scopul de a o oferi un fundal solid portofoliului local de proiecte de 

investiţii. Acestea vor putea fi finanţate atât prin Programele Operaţionale Naţionale finanţate din 

fonduri FESI (Regional, Infrastructură Mare, Competitivitate, Capital uman, Dezvoltare Rurală, 

Capacitate Administrativa, Asistență Tehnică) cât şi prin intermediul altor programe şi instrumente 

de finanţare naţională şi internaţională. De asemenea planul reflectă şi ia în considerare direcţiile 

strategice de politică relevante la nivel local si judetean ale instituţiilor/autorităţilor care pot finanţa 

investiţii de dezvoltare aferente zonei. 

          La nivel local este nevoie de elaborarea unui plan general de dezvoltare pe termen mediu, 

2022-2027, prin care să fie asigurată o bază de pornire şi sa fie enunțate principiile de dezvoltare   

ale   comunei Alunu, judeţul  Vâlcea.  

          Strategia de dezvoltare a comunei Alunu pentru perioada 2022 – 2027, prezintă cadrul în care 

administraţia locală va iniţia acţiunile pentru a crea condiţiile necesare dezvoltării  viitoare  a  

comunei, analizează  situația existentă  și  relevă  oportunitățile  și amenințările, stabilește un set de 

obiective și propune acțiuni pentru îndeplinirea acestora. 

             Acest   document   va   fundamenta   mecanismul   de coordonare care va asigura întărirea 

legăturilor dintre proiectele de dezvoltare pentru sprijinirea mediului economic, asigurarea unor 

condiții de viată  decente  pentru  locuitori  şi,  în  acelaşi  timp,  respectarea  mediului  natural  unic  

sunt obiective complexe, iar realizarea acestora depinde de o serie întreagă de factori și de asumarea  

responsabilității  deopotrivă  de  către  institutiile  din  sectorul  public,  agenții  din mediul privat 

sau actorii sectorului neguvernamental. 

         Scopul Planului de Dezvoltare Locală a comunei Alunu, judeţul Vâlcea, este de a orienta 

dezvoltarea  economică,  socială,  teritorială  echilibrată  a comunei  în  perioada     2022 - 2027, 

fundamentând accesul la fondurile europene, sursele de finanţare interne publice și private, precum 
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și cele provenind de la alte categorii de donori, în contextul actual al apartenenţei României la 

Uniunea Europeană. 

          Strategia  de Dezvoltare Locală răspunde nevoilor de dezvoltare socio-economică, fiind în 

acelaşi timp corelată cu liniile directoare europene, naționale și regionale. Astfel, aceasta oferă 

tuturor actorilor locali un cadru și o direcție comună de acțiune – un set coerent  de  priorități  și  

obiective  care  să  canalizeze  eforturile  individuale  și  să  acționeze sinergic, în interesul 

comunității. 
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                       CAPITOLUL I 

                         CONTEXT GENERAL 

 
1. Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă 

 
România, în calitate de stat membru al Organizației Națiunilor Unite (ONU) și Uniunii 

Europene (UE), și-a exprimat adeziunea la cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD) ale 

Agendei 2030, adoptată prin Rezoluția Adunării Generale a ONU/RES/70/1, în cadrul Summit-

ului ONU pentru Dezvoltare Durabilă din septembrie 2015. Concluziile Consiliului UE, adoptate 

în data de 20 iunie 2017, „Un viitor durabil al Europei: răspunsul UE la Agenda 2030 pentru 

Dezvoltare Durabilă reprezintă documentul politic asumat de statele membre ale UE privind 

implementarea Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă. 

România are nevoie de o schimbare a paradigmei prezente de dezvoltare pentru a face 

față provocărilor secolului XXI. Trăim o perioadă marcată de procesul de globalizare, de 

accentuare a inegalităților și de agravare a problemelor de mediu. 

Dacă în ultimii zece ani țintele României erau stabilite în raport cu evoluția economiei 

mondiale și în concordanță cu politicile UE, acum, atât România, cât și UE, trebuie să-și 

reproiecteze prioritățile pe termen mediu și lung pentru atingerea obiectivelor din Agenda 2030 

pentru Dezvoltare Durabilă, adoptată în cadrul Summit- ului Organizației Națiunilor Unite, în 

septembrie 2015. Aceasta este o cale sigură prin care se poate asigura un viitor mai bun 

generațiilor viitoare. România, alături de alte 192 de state, și-a asumat stabilirea cadrului național 

pentru susținerea Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă, care include un set de 17 Obiective 

de Dezvoltare Durabilă și Agenda de Acțiune de la Addis-Abeba. Planul de acțiune global, pe 

care România alege să-l susțină în următorii ani, se adresează ameliorării sărăciei, combaterii 

inegalităților, injustiției sociale și protejării planetei până în anul 2030. Este un plan de acțiune 

pentru oameni, planetă și prosperitate, prin care se urmărește consolidarea unui climat de 

siguranță și libertate, în care „nimeni nu va fi lăsat în urmă″. 

Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă a rezultat în urma unui proces internațional 

îndelungat de analiză, care recunoaște că problemele globale se pot rezolva doar prin soluții la 

nivel global. Modificarea percepției și conștientizarea evoluției fără precedent a societății, 

creșterea natalității la scară globală, a accelerării economiilor țărilor în curs de dezvoltare și a 

disparităților sociale au pus în evidență limitele creșterii planetare. Creșterea prețurilor la anumite 

resurse a evidențiat faptul că Pământul își poate epuiza resursele fizice regenerabile și 

neregenerabile, conducând la un dezechilibru catastrofal. Bazele progresului în domeniul 

protecției mediului, corelat cu dezvoltarea, au fost introduse pentru prima dată pe agenda 
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internațională la Conferința de la Stockholm (1972). Rezultatul a fost crearea Programului ONU 

pentru mediu prin adoptarea unei Declarații privind protecția mediului în scopul de „a apăra și a 

îmbunătăți mediul uman pentru generațiile prezente și viitoare″. La această conferință s-a 

conferit legitimitate conceptului de dezvoltare durabilă cu cei trei piloni: economic, social și de 

mediu. 

ECHITATEA SOCIALĂ – prin care națiunile în curs de dezvoltare trebuie să aibă 

posibilitatea de a-și satisface nevoile de bază în ceea ce privește ocuparea forței de muncă, 

alimentația, asigurarea energiei, apei și canalizării; 

CREȘTEREA ECONOMICĂ – la nivelul națiunilor în curs de dezvoltare pentru 

a se apropia de calitatea vieții din țările dezvoltate; 

MEDIUL – cu nevoia de a conserva și îmbunătăți baza de resurse disponibile prin 

schimbarea treptată a modului în care trebuie să se dezvolte și să fie folosite tehnologiile. 

Această abordare a fost posibilă prin punerea în evidență a conceptului de „depășire a limitelor”. 

S-a conștientizat că resursele naturale, de care societatea are nevoie și care sunt limitate, au fost 

depășite, creând în același timp un dezechilibru ecologic la nivel planetar, prin creșterea 

economică iresponsabilă. Astfel, s-a constatat că numai prin susținerea simultană a celor trei 

piloni – social, economic și de mediu – se poate ajunge la o dezvoltare durabilă și la un viitor 

comun la nivel global. 

Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă - Transformarea lumii noastre, este  o 

versiune, a cadrului conceptual al dezvoltării durabile, structurate pe un pachet de 17 obiective 

de dezvoltare durabilă, susținute prin 169 de ținte subiacente. Agenda 2030 solicită acțiuni din 

partea tuturor țărilor, sărace, bogate și cu venituri medii. Recunoaște că încetarea sărăciei 

trebuie să fie însoțită de un plan care să contribuie la creștere economică și abordează o serie de 

nevoi sociale, inclusiv educație, sănătate, protecție socială și locuri de muncă, abordând în același 

timp problemele combaterii schimbărilor climatice și protecția mediului. Aceasta acoperă, de 

asemenea, aspecte precum inegalitatea, infrastructura, energia, consumul, biodiversitatea, 

oceanele și industrializarea. Agenda promovează implicarea tuturor părților interesate, prin 

democratizarea procesului decizional pe tema dezvoltării durabile. Se subliniază 

responsabilitatea și rolul generațiilor tinere pentru crearea dezvoltării durabile. 

În cadrul UE, începând cu anul 2006, conceptul de dezvoltare durabilă a fost integrat în 

Strategia pentru o Europă Extinsă, într-o viziune strategică unitară și coerentă, având ca obiectiv 

general îmbunătățirea continuă a calității vieții pentru generațiile prezente și viitoare, pentru 

crearea unor comunități durabile, capabile să gestioneze și să folosească resursele în mod eficient 

și să valorifice potențialul de inovare ecologică și socială al economiei, în vederea asigurării 
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prosperității, protecției mediului și coeziunii sociale. În 2010, ca o continuare a dezvoltării 

durabile a UE, a fost adoptată Strategia Europa 2020 de promovare a creșterii inteligente (bazată 

pe: educație, cercetare, inovare), durabile (bazată pe reducerea emisiilor de carbon, eficiență 

energetică, resurse regenerabile) și incluzive (crearea de noi locuri de muncă, reducerea sărăciei 

etc.). 

Alături de statele membre și respectând principiul subsidiarității, UE s-a angajat să 

devină lider în punerea în aplicare a Agendei 2030 și, implicit, a celor 17 Obiective de 

Dezvoltare Durabilă. Comisia Europeană a prezentat în 22 noiembrie 2016 Comunicarea „Pașii 

următori pentru un viitor european durabil‖. Documentul prezintă răspunsul Uniunii Europene la 

Agenda 2030 și confirmă integrarea obiectivelor de dezvoltare durabilă în cadrul politicii 

europene și în prioritățile actuale ale Comisiei Europene, evaluarea situației și identificarea celor 

mai relevante preocupări privind durabilitatea. Prin această comunicare, Uniunea Europeană s-a 

angajat în favoarea unei dezvoltări durabile prin care „să asigure o viață demnă  pentru toți, 

respectând limitele planetei, care să reunească prosperitatea și eficiența economică, societăți 

pașnice, incluziunea socială și responsabilitatea față de mediu. Răspunsul UE la Agenda 2030 

este de a integra cele 17 ODD în politicile publice ale Uniunii, în scopul sprijinirii efortului 

global de construire a unui viitor durabil în colaborare cu partenerii săi. Cele 17 ODD sunt deja 

urmărite de multe dintre politicile Uniunii Europene, iar România, ca membră a acestei 

comunități, își propune abordarea integrată a obiectivelor din Agenda 2030 pentru Dezvoltare 

Durabilă. Ca membră a comunității internaționale, dar mai ales ca membră a Uniunii Europene, 

România are interesul de a implementa principiile dezvoltării durabile pe plan national. În 

vederea implementării acestor obiective de dezvoltare durabilă, România a redactat un plan 

strategic din care redăm, succint, principalele orizonturi și ținte pentru 2030. 

 

1. FĂRĂ SĂRĂCIE. Globalizarea a contribuit la reducerea sărăciei absolute, însă este 

necesară continuarea eforturilor de reducere a sărăciei relative pentru a asigura o viață demnă 

pentru toți. În acest scop, Agenda 2030 țintește segmentele periferice din societate și încurajează 

orientarea societății într-o direcție care să asigure cetățenilor o viață echitabilă, demnă și 

prosperă. 

Obiective 2021-2027: 

- Stabilirea unor standarde durabile de calitate și de cost pentru toate serviciile 

sociale, vizând în mod special pe cele destinate grupurilor vulnerabile; 

- Dezvoltarea unui sistem national de indicatori de incluziune social prin          integrarea 

tuturor bazelor de date din sfera asistenței sociale în regim digitalizat care să țină cont de 
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mobilitatea socială; monitorizarea anuală efectivă a rezultatelor pe baza acestor indicatori; 

- Stimularea participării pe piața muncii a persoanelor apte de muncă aflate  în 

risc de excluziune prin dezvoltarea măsurilor active de consiliere și asistență  socială. 

        Ținte 2030: 

- Eradicarea sărăciei extreme pentru toți cetățenii; 

- Reducerea cu cel puțin jumătate a numărului de cetățeni care trăiesc în sărăcie 

relativă; 

- Consolidarea sistemului național unitar al serviciilor de intervenție de urgență, 

reabilitare ulterioară și compensare a pierderilor în caz de calamități naturale, accidente 

industriale sau evenimente climatice extreme. 
 

2. FOAMETE „ZERO”. România a depășit, în mare măsură, problemele legate 

de foamete, dar se dezvoltă noi provocări legate de nutriție. Pentru o societate mai sănătoasă, 

trebuie dezvoltată o agricultură durabilă și conștientizarea importanței nutriției sănătoase. 

România deține locul al șaselea în Europa din perspectiva suprafeței agricole utilizate, motiv 

pentru care eficiența agricolă, consolidarea exploatațiilor agricole și a întreprinderilor de 

procesare alimentară sunt o prioritate. 

                     Obiective 2021-2027: 

- Dezvoltarea unor programe pentru promovarea consumului de alimente 

sănătoase; 

- Continuarea Programului Național de Reabilitare a Infrastructurii Principale de 

Irigații din România; 

- Susținerea producției și diversificarea speciilor autohtone cu valoare genetică 

ridicată, dar deficitare pe piața internă, în domenii precum legumicultura, creșterea 

efectivelor la rasele valoroase de ovine, taurine și bivoli, sectorul avicol, colectarea și 

comercializarea lânii, apicultură, pescuit și acvacultură, inclusiv prin stimularea cercetării-

dezvoltării în domeniul agro-alimentar; 

- Creșterea numărului de produse recunoscute la nivel european/atestate 

tradițional/atestate ca rețete consacrate; 

- Susținerea și atragerea tinerilor fermieri; 

- Creșterea numărului de fermieri active, înregistrați în sistemul de agricultură 

ecologică și creșterea suprafeței agricole certificate ecologic; 

- Creșterea numărului de grupuri aplicante/operatori economici înregistrați pe 

scheme de calitate naționale și europene; 
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- Promovarea bunelor practici agricole pentru prevenirea și combaterea p poluării 

solului. 

Ținte 2030: 

- Eradicarea malnutriției și menținerea ratei obezității sub 10%, similar cu 

nivelul înregistrat în anul 2014; 

- Finalizarea cadastrului agricol; 

- Dublarea ponderii agriculturii în PIB-ul României, față de anul 2018; 

- Menținerea și extinderea diversității genetice a semințelor, a plantelor  cultivate 

și a animalelor de fermă și domestice și a speciilor sălbatice înrudite; 

- Creșterea gradului de valorificare a producției agricole autohtone; 

- Creșterea ponderii agriculturii ecologice în totalul producției agricole; 

- Menținerea și rentabilizarea unor ocupații și metode tradiționale de 

valorificare a plantelor medicinale și a fructelor de pădure în zona montană; 

- Menținerea tradițiilor locale prin creșterea numărului de produse cu 

caracteristici specifice în ceea ce priveşte originea geografică. 

 
3. SĂNĂTATE ȘI BUNĂSTARE. Îmbunătățirea serviciilor și accesului la 

asistență medicală de calitate este esențială pentru funcționarea unei societăți durabile centrate pe 

pacient și prevenție. Trebuie asigurat un cadru adecvat pentru promovarea unui mod de viață 

sănătos și proactiv, favorizarea activităților sociale, prevenția și educația medicală. Abordarea 

sănătății și bunăstării populației trebuie să includă și abordarea bolilor psihice și a dizabilităților. 

                     Obiective 2021-2027: 

- Promovarea educației în sănătate, a prevenției și a unui mod de viață sănătos; 

- Inițierea unui program național pentru susținerea serviciilor de îngrijire de lungă 

durată pentru persoanele vârstnice sau cu dizabilități; 

- Modernizarea și reabilitarea infrastructurii sănătății publice la media 

standardelor UE, cu accent și pe zona rurală, inclusiv susținerea cercetării în medicină; 

- Implementarea unui sistem transparent și fiabil de pătrundere și gestionare a 

medicamentelor, dispozitivelor, aparaturii și tehnicii medicale pe piața din România, pentru 

creșterea accesului populației la tehnologii de diagnostic și tratament cât mai noi și 

performante. 

Ținte 2030: 

- Asigurarea accesului universal la servicii de informare, educare și consiliere 

pentru promovarea prevenției și adoptarea unui stil de viață fără riscuri; 
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- Digitalizarea completă a sistemului de sănătate și, implicit eliminarea 

documentelor și registrelor tipărite pe suport de hârtie, pentru a eficientiza și a facilita 

intervențiile medicale, pentru a asigura populației accesul rapid la servicii medicale de 

calitate, la tratamente și medicamente, dar și pentru monitorizarea eficientă a nevoilor; 

- Reducerea prevalenței mortalității materne și infantile, a incidenței cancerului la 

sân sau de col uterin și a sarcinilor la adolescente, având ca obiectiv prioritar grupurile 

vulnerabile și defavorizate; 

- Reducerea mortalității materne și mortalității neonatale, astfel încât să se situeze 

sub media UE; 

- Creșterea acoperirii vaccinale până la nivelul minim recomandat de OMS pentru 

fiecare vaccin, prin dezvoltarea unei platforme comune de colaborare între autorități, 

medici, pacienți, organizații internaționale cu experiență în acest domeniu, ai companiilor în 

domeniu, precum și alți factori interesați; 

- Promovarea conștientizării bolilor psihice, reducerea stigmatului și crearea unui 

mediu în care cetățenii afectați se simt acceptați și unde pot cere ajutor; 

- Stoparea îmbolnăvirii de tuberculoză și combaterea hepatitei și a altor boli 

transmisibile; 

- Reducerea cu o treime a mortalității premature cauzate de bolile netransmisibile 

prin prevenire și tratament și prin promovarea sănătății și bunăstării mintale; 

- Reducerea mortalității cauzate de boli cronice; 

- Reducerea consumului de substanțe nocive. 
 
 

4. EDUCAȚIE DE CALITATE. Accesul și participarea la educație de calitate 

sunt esențiale pentru funcționarea adecvată a unei societăți durabile. Educația nu este doar un 

proces premergător intrării pe piața forței de muncă. Educația trebuie tratată ca un process care 

pregătește generațiile tinere pentru provocările viitorului și se derulează pe tot parcursul vieții, 

încurajând inovația, meritocrația, gândirea critică constructivă, curiozitatea, conduita și 

emanciparea. 

                          Obiective 2021-2027: 

- Creşterea accesului la o educaţie incluzivă şi de calitate, inclusiv prin 

îmbunătăţirea confortului elevului şi a curriculumului bazat pe competenţe, implementarea 

pachetului social garantat, crearea cadrului normative pentru serviciile de educaţie timpurie; 

- Promovarea culturii antreprenoriale și a deprinderilor necesare în tot sistemul de 

educație prin reînființarea și/sau modernizarea atelierelor școlare în învățământul profesional și 
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tehnologic; organizarea de concursuri antreprenoriale bazate pe proiecte cu aplicare practică în și 

între unitățile de învățământ; încurajarea activităților de mentorat voluntar și a parteneriatelor 

cu mediul de afaceri pe plan local; extinderea societăților antreprenoriale studențești și 

încurajarea conlucrării acestora cu agenții economici pe bază de contract prin dezvoltarea de 

parteneriate între universități și reprezentanții mediului antreprenorial; 

- Modernizarea infrastructurii în domeniul educației și formării profesionale 

conform standardelor UE pentru întregul ciclu educațional, de la educația timpurie ante-

preșcolară la studiile post-doctorale și învățarea pe tot parcursul vieții pentru dobândirea de 

cunoștințe și deprinderi relevante pe piața muncii și asigurarea egalității de șanse indiferent de 

statut social, sex, religie, etnie sau capacități psihomotorii, îmbunătățirea coeficienților din 

formula de finanțare astfel încât să sprijine mai mult scolile dezavantajate; 

- Stabilirea cadrului normativ pentru desfășurarea programelor de formare continuă 

și stimularea participării la asemenea programe; înființarea centrelor comunitare de învățare 

permanentă de către autoritățile locale; cointeresarea companiilor în sprijinirea înrolării 

angajaților în asemenea programe; 

Susținerea procesului de învățământ prin programe educaționale extrașcolare și extra-

curriculare care să asigure educația pentru sănătate, educația civică, cultural-artistică, științifică, 

ecologică și educația prin sport. 

Ținte 2030: 

- Reducerea ratei de părăsire timpurie a sistemului educational; 

- Învățământ axat pe competenţe și centrat pe nevoile elevului, căruia să îi fie 

oferită o mai mare libertate în definirea priorităților de studiu, prin măsuri precum creșterea 

ponderii de materii opționale; 

- Asigurarea faptului că toți elevii dobândesc cunoștințele și competențele necesare 

pentru promovarea dezvoltării durabile, inclusiv prin educația pentru dezvoltare durabilă și stiluri 

de viață durabile, drepturile omului, egalitatea de gen, promovarea unei culturi a păcii și non-

violenței, aprecierea diversității culturale și a contribuției culturii la dezvoltarea durabilă; 

- Accentuarea rolului, în procesul educational, al educației civice, a principiilor şi 

noţiunilor despre o societate durabilă pașnică și incluzivă, egalitate de gen, despre valorile 

democrației și pluralismului, despre valorile multiculturalismului, prevenția discriminării și 

înțelegerea percepției „celuilalt, despre importanța eradicării violenței cu accent pe fenomenul de 

violenţă în școli; 

- Modernizarea sistemului de învățământ prin adaptarea metodologiilor de predare-

învățare la folosirea tehnologiilor informaționale și creșterea calității actului educațional; 
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- Organizarea învățământului profesional și tehnic în campusuri special amenajate 

și dotate; pregătirea personalului didactic bine calificat; elaborarea de curriculum potrivit 

cerințelor de pe piața muncii prin dezvoltarea de parteneriate, incluziv cu mediul de afaceri; 

- Extinderea generalizată a facilităților pentru formarea și perfecționarea continuă 

pe tot parcursul vieții, sporirea considerabilă a participării la sistemele formale și nonformale de 

cunoaștere în vederea apropierii României de media performanțelor din statele membre ale UE; 

- Extinderea rețelei de centre comunitare de învățare permanentă de către 

autoritățile locale; continuarea cointeresării companiilor în sprijinirea înrolării angajaților în 

asemenea programe; 

- Creșterea substanțială a numărului de tineri și adulți care dețin competențe 

relevante, inclusiv competențe profesionale, care să faciliteze angajarea, crearea de locuri de 

muncă decente și antreprenoriatul; 

- Creșterea nivelului de educație financiară a cetățenilor; 

- Extinderea în educația formală universitară a dezvoltării durabile ca principii și 

specializare și accentuarea rolului cercetării interdisciplinare în dezvoltarea unei societăți 

durabile. 

 

5. EGALITATEA DE GEN. Într-o societate dezvoltată, genul cu care se naște 

cineva nu trebuie să influențeze perspectivele, demnitatea și calitatea vieții persoanei. Populația 

României este alcătuită din peste 51% femei. Deși s-au înregistrat progrese în domeniul egalității 

de gen, persistă unele provocări legate de preconcepțiile populației în privința rolului femeii în 

societate și familie, participarea femeilor la luarea deciziilor, disparitatea salarială și violența 

împotriva femeilor. 

                         Obiective 2021-2027: 

- Organizarea de campanii de informare și sensibilizare privind partajarea 

echitabilă a responsabilităților în cadrul gospodăriei și familiei, îmbunătățirea serviciilor 

sociale relevante și concilierea obligațiilor profesionale cu viața personală și de familie având ca obiectiv 

creșterea implicării bărbaților în viața de familie și frecventarea cursurilor pentru tineri părinți; 

- Reglementarea funcției de expert în egalitatea de șanse între femei și  bărbați și a 

posibilității desemnării persoanelor cu aceste atribuții în toate instituțiile și autoritățile publice, 

precum și în companiile private cu peste 50 de angajați; 

 

- Crearea unui sistem integrat de monitorizare și raportare privind cazurile de 

violență domestică; 
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- Includerea perspectivei de gen în programa școlară și în manuale; 

- Organizarea unor campanii de informare și sensibilizare pentru combaterea 

stereotipurilor de gen în rândul tinerilor; 

- Monitorizarea implementării dispozițiilor legale privind sănătatea sexuală și 

reproductivă și organizarea de campanii de informare pentru prevenirea și combaterea 

abuzurilor sexuale și respectarea drepturilor la nediscriminare și identitate. 

Ținte 2030: 

- Continuarea reducerii disparității salariale dintre sexe; 

- Eliminarea tuturor formelor de violență împotriva femeilor și fetelor, în sferele 

publice și private, inclusiv a traficului, exploatării sexuale și a altor tipuri de exploatare; 

- Asigurarea participării depline și eficiente a femeilor și a egalității de șanse la 

ocuparea posturilor de conducere la toate nivelurile de luare a deciziilor în viața politică, 

economică și publică. 

 
6. APĂ CURATĂ ȘI SANITAȚIE. Pentru a prospera, ecosistemele planetei, 

societatea și economia au nevoie de apă proaspătă și curată, în cantități suficiente. De mai mulți 

ani, unul dintre elementele politicii UE este protecția sănătății cetățenilor  săi prin accesul sigur 

la apă potabilă de calitate și sanitație. 

Obiective 2021-2027: 

- Promovarea și valorificarea durabilă a resurselor considerabile ale României de 

ape minerale (plate sau natural carbogazoase) pentru consum, precum și în scopuri terapeutice; 

folosirea mai activă a apelor geotermale atât în scopuri energetice, cât și pentru turismul de 

sănătate (spa); 

- Monitorizarea strictă a calității apei potabile destinate consumului populației 

pentru menținerea în parametrii bio-chimici acceptați; 

- Asigurarea accesului la apă potabilă și la canalizare în zonele periferice ale 

orașelor și sprijinirea racordării unui număr sporit de gospodării la aceste rețele prin grija 

autorităților locale. 

Ținte 2030: 

- Creșterea substanțială a eficienței folosirii apei în activitățile industriale, 

comerciale și agricole; extinderea reutilizării raționale a apelor tratate și reciclate în perspectiva 

atingerii obiectivelor economiei circulare; 

- Creșterea substanțială a eficienței de utilizare a apei în toate sectoarele și 

asigurarea unui proces durabil de captare și furnizare a apei potabile, pentru a face față deficitului 
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de apă; 

- Conectarea gospodăriilor populației din orașe, comune și sate compacte la rețeaua 

de apă potabilă și canalizare în proporție de cel puțin 90%; 

- Creșterea accesului la apă potabilă pentru grupurile vulnerabile și marginalizate; 

- Îmbunătățirea calității apei prin reducerea poluării, eliminarea depozitării 

deșeurilor și reducerea la minimum a produselor chimice și materialelor periculoase, reducând 

proporția apelor uzate netratate și sporind substanțial reciclarea și reutilizarea sigură; 

- Realizarea accesului la condiții sanitare și de igienă adecvate și echitabile pentru 

toți, acordând o atenție specială celor în situații vulnerabile. 

 
7. ENERGIE CURATĂ ȘI PREȚURI ACCESIBILE. Cererea de energie este în 

continuă creștere la nivel global și numai prin eficientizarea și promovarea energiei regenerabile 

se poate face față nevoilor actuale și ale generațiilor viitoare. Sectorul energetic contribuie în 

mod esențial la dezvoltarea României prin influența profundă asupra competitivității economiei, 

a calității vieții și a mediului. 

                   Obiective 2021-2027: 

- Revizuirea și completarea cadrului legal, inclusiv în privința legislației fiscale în 

domeniul petrolului și gazelor; monitorizarea contractelor negociate și asigurarea transparenței 

procedurilor; întărirea puterii de decizie și independenței autorităților de reglementare și control; 

- Liberalizarea și extinderea pieței de energie și interconectarea sistemelor 

energetice la nivel național și regional în vederea realizării unei rețele complementare și 

interactive de servicii (contorizare și rețele inteligente) și reducerii costurilor suportate de 

consumator; 

- Menținerea unui mix energetic optim prin valorificarea resurselor proprii, 

diversificarea surselor de import și a destinațiilor de export, modernizarea și eficientizarea 

instalațiilor existente viabile, promovarea surselor regenerabile de energie și a tehnologiilor de 

conversie cu emisii reduse de carbon; 

- Consolidarea politicii de eficiență energetică și protecția consumatorilor; 

- Reducerea cu 19% a consumului intern de energie primară.  

Ținte 2030: 

- Extinderea rețelelor de transport și distribuție pentru energie electrică și gaze 

naturale în vederea asigurării accesului consumatorilor casnici, industriali și comerciali la surse 

sigure de energie la prețuri acceptabile; 

- Asigurarea securității cibernetice a platformelor de monitorizare a rețelelor de 
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producție, transport și distribuție a energiei electrice și gazelor naturale; 

- Decuplarea creșterii economice de procesul de epuizare a resurselor și de 

degradare a mediului prin sporirea considerabilă a eficienței energetice (cu minimum 27% 

comparativ cu scenariul de status-quo) și folosirea extinsă a schemei EU ETS în condiții de piață 

previzibile și stabile; 

- Creşterea ponderii surselor de energie regenerabilă și a combustibililor cu 

conținut scăzut de carbon în sectorul transporturilor (autovehicule electrice), inclusiv 

combustibili alternativi; 

- Asigurarea unui cadru de reglementare stabil și transparent în domeniul eficienței 

energetice în vederea atragerii investițiilor; 

Susținerea strategică a ponderii energiei electrice în totalul consumului casnic, industrial 

și în transporturi prin stabilirea unor norme de performanță pentru instalații și aparatură. 

 

8. MUNCĂ DECENTĂ ȘI CREȘTERE ECONOMICĂ: 

           Dezvoltarea durabilă încurajează delimitarea creșterii economice de impactul negativ 

asupra mediului și asupra societății. Obiectivul urmărește creșterea economică durabilă și 

promovează munca și un trai decent pentru toți, indiferent de gen, locație geografică și 

descendență. Devine vitală implementarea principiului „nimeni nu rămâne în urmă”. 

                         Obiective 2021-2027: 

- Continuarea creării premiselor pentru aderarea la Zona Euro prin politici 

monetare prudente şi măsuri de sprijinire a productivității și competitivității economiei 

românești; 

- Sprijinirea activității întreprinderilor mici și mijlocii, a antreprenoriatului în 

rândul tinerilor prin încurajarea și susținerea financiară a Start-up-urilor; 

- Inițierea unor programe de formare profesională de bază cu finanțare UE în 

corelare cu cerințele pieței muncii, cu accent pe segmentele tinere sau social vulnerabile ale 

populației; 

- Încurajarea încheierii de contracte de muncă cu orar flexibil și/sau 

telemuncă/teleworking (munca de la distanță); asigurarea de facilități și servicii de sprijin pentru 

îngrijirea copiilor și a membrilor de familie aflați în întreținere; 

- Elaborarea și punerea în aplicare a unui program coerent pentru dezvoltarea 

turismului, inclusiv a agroturismului, generator de locuri de muncă și venituri considerabile, prin 

îmbunătățirea infrastructurii și căilor de acces la obiectivele turistice, profesionalizarea 
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personalului și valorificarea înțeleaptă a tradițiilor culturale și specificului national; 

- Valorificarea potențialului piețelor de capital și altor instrumente de finanțare, 

inclusiv a parteneriatelor public-privat. 

Ținte 2030: 

- Păstrarea în continuare a unui ritm al creșterii PIB superior față de media  UE 

pentru a susține efortul de reducere a decalajelor în comparație cu țările europene avansate, 

paralel cu aplicarea principiilor dezvoltării durabile și îmbunătățirea constantă a nivelului de trai 

al populației; 

- Promovarea unor politici orientate spre dezvoltare care susțin activitățile 

productive, crearea locurilor de muncă decente, antreprenoriatul prin Start-up, creativitatea și 

inovația, și care încurajează formalizarea și creșterea întreprinderilor micro, mici și mijlocii, 

inclusiv prin acces la servicii financiare; 

- Atingerea unor niveluri mai ridicate ale productivității prin diversificare, 

modernizarea tehnologică și inovație, inclusiv prin accent pe sectoarele cu valoare adăugată 

sporită și utilizarea intensivă a forței de muncă; 

- Realizarea unui turism competitiv pe termen lung, dezvoltarea agroturismului, 

ecoturismului, turismului rural, balnear și cultural și îmbunătățirea imaginii României ca 

destinație turistică; 

- Consolidarea capacității instituțiilor financiare interne pentru a încuraja și a 

extinde accesul la servicii bancare, de asigurări și servicii financiare pentru toți. 

 
9. INDUSTRIE, INOVAȚIE ȘI INFRASTRUCTURĂ. Evoluția societății a 

impus un mod de viață accelerat, în care pot fi competitive doar acele țări care încurajează 

inovația, pe lângă o infrastructură rezilientă și o industrie durabilă. 

Infrastructura modernă este susținută de inovație pentru o industrie eficientă și durabilă. 

Promovarea industrializării necesită recunoașterea importanței „economiei bazate pe cunoaștere 

pentru avantajul competitiv necesar”. 

                         Obiective 2021-2027: 

- Îmbunătățirea conectivității între localități și regiuni prin sporirea ponderii 

drumurilor județene și comunale modernizate la 61% în 2020 (în comparație cu 39,4% în 2016); 

Încurajarea și sprijinirea, în condiții de egalitate, a investițiilor străine directe ca și a 

eforturilor investiționale proprii ale capitalului autohton cu accent pe sectoarele de înaltă și 

medie tehnicitate, creatoare de valoare adăugată sporită și care înglobează realizările de ultimă 

oră ale cercetării și dezvoltării tehnologice moderne, inclusiv în domeniul industriei de apărare; 
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- Creșterea bugetului alocat cercetării cu aproximativ 30% anual, cu asigurarea 

unei distribuții bugetare echilibrate, destinate susținerii cercetării aplicative și inovării, a cercetării 

fundamentale și de frontieră, cu accent pe domeniile de specializare inteligentă/cu potențial de 

creștere; 

- Dezvoltarea programelor sectoriale de finanțare a cercetării aplicative atât din 

bugetul de stat, cât și prin stimularea investițiilor private și prin dezvoltare de parteneriate în 

acest sector. 

Ținte 2030: 

- Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii calitative, fiabile, durabile și 

puternice, inclusiv infrastructura regională și transfrontalieră, pentru a sprijini dezvoltarea 

economică și bunăstarea oamenilor, cu accent pe accesul larg și echitabil pentru toți; 

- Îmbunătățirea siguranței rutiere; 

- Reabilitarea industriilor pentru a deveni durabile, cu eficiență sporită în utilizarea 

resurselor și adoptare sporită a tehnologiilor și proceselor industriale curate și ecologice, toate 

țările luând măsuri în conformitate cu capacitățile respective ale acestora; 

- Stimularea cu precădere a economiei digitale și investițiilor industriale care se 

situează în zona mai profitabilă a lanțului valoric, care fructifică și rezultatele eforturilor 

naționale de cercetare-dezvoltare-inovare și care se adresează unor piețe stabile și în creștere; 

- Întărirea cercetării științifice, modernizarea capacităților tehnologice ale 

sectoarelor industriale; încurajarea inovațiilor și creșterea semnificativă a numărului de angajați 

în cercetare și dezvoltare și sporirea cheltuielilor publice și private pentru cercetare și dezvoltare; 

- Promovarea industrializării incluzive și durabile și sporirea ratei de ocupare; 

- Creșterea accesului întreprinderilor mici industriale și de altă natură la servicii 

financiare, inclusiv la credite accesibile, și integrarea acestora în lanțuri valorice și piețe externe. 

 

10. INEGALITĂȚI REDUSE. Inegalitatea este un obstacol în procesul de 

dezvoltare a unei societăți durabile. Inegalitatea apare în diferite domenii cum ar fi problemele de 

gen, dificultățile în educație, aspectele financiare etc. Unele grupuri vulnerabile, cum ar fi 

femeile cu dizabilități sau cele de etnie romă, se confruntă cu discriminare intersecțională, prin 

care mai multe caracteristici ale grupului sunt supuse fenomenelor discriminatorii, acesta 

devenind astfel în mod particular dezavantajat. Acest obiectiv al reducerii inegalităților 

accentuează caracterul ideal și meritocratic al societății și, totodată, permite tuturor accesul la 

resurse. 
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             Obiective 2021-2027: 

- Reducerea polarizării sociale prin asigurarea creșterii constante, pe bază anuală, 

a veniturilor mici, alocațiilor pentru  copii, tineri, vârstnici și persoane cu dizabilități, pensiilor, 

ajutoarelor sociale pentru alte grupuri vulnerabile sau defavorizate într-un cuantum superior celui 

mediu pe economie; 

- Sprijinirea dezvoltării activităților economice productive în mediul rural, pe lângă 

cele agricole, prin încurajarea antreprenoriatului, asigurarea accesului la internet pentru munca de 

la distanță, accesul sporit la serviciile de microfinanțare; 

- Creșterea intermedierii financiare în mod durabil cu asigurarea stabilității și 

credibilității sectorului bancar; 

- Promovarea fermă și monitorizarea permanentă a aplicării legislației existente în 

materie de incluziune socială pentru toate categoriile de cetățeni, inclusiv a persoanelor 

aparținând minorităților etnice sau de altă natură, în toate domeniile vieții politice, economice, 

sociale și culturale. 

Ținte 2030: 

- Adoptarea politicilor, în special fiscale, salariale și de protecție socială, în scopul 

reducerii progresive a inegalităților, respectiv a proporției grupurilor dezavantajate; 

- Aproprierea României de nivelul mediei UE, corespunzător anului 2030, din 

punctul de vedere al indicatorilor dezvoltării durabile; 

- Reducerea discriminării prin acordarea de sprijin organizațiilor 

neguvernamentale care activează în domeniul drepturilor omului. 

 
11. ORAȘE ȘI COMUNITĂȚI DURABILE. În România, conform statisticilor 

Băncii Mondiale, ponderea populației urbane a crescut la 54,4% în 2014, de la 34% în 1960. 

Conform Eurostat, media UE era de 72,5% în 2014. Acest proces de urbanizare este într-o 

continua creștere, obligând orașele să devină deschise tuturor, sigure, reziliente și durabile, 

pentru a face față schimbărilor socio-economice și de mediu. 

Obiective 2021-2027: 

- Creșterea procentului de proprietăți cadastrate și înregistrate în toate localitățile 

la 80% pentru construcții și finalizarea înregistrării terenurilor agricole ce fac obiectul 

subvențiilor acordate de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură,    ca element de bază al 

planificării spațiale și amenajării teritoriului; 

- Implementarea programelor existente și adoptarea de măsuri suplimentare pentru 

avertizarea timpurie, intervențiile de urgență și acțiunile ulterioare de reabilitare prin 
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precizarea responsabilității tuturor factorilor cu atribuții în domeniu în caz de calamități naturale 

(seisme, inundații, alunecări de teren) sau accidente (deversări sau emisii nocive, incendii extinse 

etc); 

- Pregătirea din vreme a unor planuri de contingență pentru prevenirea și limitarea 

efectelor previzibile ale schimbărilor climatice; 

- Îmbunătățirea calității aerului; 

- Creșterea capacității instituționale a autorităților cu responsabilități în domeniul 

calității aerului de adaptare la cerințele de respectare a obiectivelor de calitate a 

aerului; 

- Valorificarea resurselor culturale specifice pe plan local prin protejarea 

patrimoniului cultural, identității culturale și îndeletnicirilor tradiționale (artizanale, artistice, 

culinare); încurajarea dezvoltării în continuare a agroturismului; 

- Promovarea unui set de măsuri teritoriale pentru zonele urbane în vederea 

dezvoltării acelor funcții și echipamente care pot asigura creșterea competitivității orașelor la 

nivel european și international. 

Ținte 2030: 

- Asigurarea accesului la condiții de locuire adecvate pentru toți cetățenii; 

- Reducerea semnificativă a pierderilor economice provocate de inundații și 

alunecările de teren, îmbunătățirea răspunsului colectiv și întărirea capacității de adaptare și 

revenire la nivel funcțional în cel mai scurt timp după producerea evenimentului, reducerea 

impactului inundațiilor sau a poluărilor generate de inundații și ale alunecărilor de teren asupra 

ecosistemelor, inclusiv prin îmbunătățirea constantă a cadrului legislative; 

- Asigurarea accesului la sisteme de transport sigure, la prețuri echitabile, 

accesibile și durabile pentru toți, în special prin extinderea rețelelor de transport public, acordând 

o atenție deosebită nevoilor celor aflați în situații vulnerabile, femei, copii, persoane cu 

dizabilități și în etate; 

- Elaborarea și punerea în aplicare a unui program general de planificare spațială și 

amenajare a teritoriului în corelare cu strategiile sectoriale la nivel național prin aplicarea 

conceptului de dezvoltare spațială policentrică și echilibrată, care să susțină coeziunea teritorială; 

- Educarea și responsabilizarea populației pentru situații de risc seismic; 
- Reducerea efectelor pe care poluarea atmosferică le are asupra sănătății umane și 

a mediului prin acordarea unei atenții deosebite calității aerului; 

- Reducerea substanțială a numărului deceselor și bolilor provocate de produsele 

chimice periculoase de poluare și de contaminarea aerului, apei și a solului; 
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- Consolidarea eforturilor de protecție și salvgardare a patrimoniului cultural și 

natural, a elementelor de peisaj din mediul urban și rural; 

- Implementarea prevederilor legale referitoare la producția, transportul, 

depozitarea, utilizarea și eliminarea produselor chimice, inclusiv a celor farmaceutice, care pot 

prezenta pericole pentru sănătatea oamenilor și animalelor și pentru integritatea mediului. 

 
12. CONSUM ȘI PRODUCȚIE RESPONSABILE. Decuplarea creșterii 

economice de efectele negative asupra mediului necesită un nou model de consum și producție 

durabil. Dezvoltarea durabilă propune soluția unei producții mai eficiente, a unui management 

durabil al deșeurilor și activități în concordanță cu principiile protecției mediului. În termeni de 

consum, reciclarea este imperativă, acest lucru necesitând tranziția spre o economie circulară și 

conștientizarea cetățeanului de limitele planetei. 

 

                           Obiective 2021-2027: 

- Continuarea eforturilor pe plan national pentru ameliorarea productivității 

utilizării resurselor prin includerea unor ținte precise, riguros monitorizate, în toate strategiile 

sectoriale și de dezvoltare în profil teritorial în vederea alinierii la standardele europene și 

pregătirii trecerii la modelul economiei circulare; 

- Tranziția de la modelul economic actual bazat pe producție și consum la 

economia circulară prin schimbarea mentalității prin educație, schimbarea comportamentului 

consumatorilor și prin dezvoltarea de mecanisme financiare pentru susținerea perioadei de 

tranziție; 

- Reducerea risipei de alimente pe întregul traseu producție-transport procesare-

comercializare-consum, de la recoltarea în fermă la eliminarea finală a deșeurilor; Popularizarea 

și promovarea unor modele de producție și consum durabile prin campanii de informare pentru 

publicul larg și demersuri pentru extinderea acestor bune practici în programele educaționale 

școlare și extrașcolare; 

- Încurajarea companiilor, în special a companiilor mari și transnaționale, să adopte 

practici durabile și să integreze informațiile privind durabilitatea în ciclul de raportare; 

- Promovarea instrumentelor care conduc la îmbunătățirea performanțelor de 

mediu, prin campanii de informare și conștientizare privind avantajele obținerii etichetei UE 

ecologice pentru produse și servicii, precum și a obținerii înregistrării în EMAS de către 

organizațiile publice sau private; 

- Finalizarea cadrului legislativ privind promovarea achizițiilor publice verzi; 
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- Ameliorarea procesului de urmărire statistico-economică și socială a modelelor 

de consum și de producție durabilă la nivel național, regional și local; 

- Creșterea gradului de pregătire a societății pentru reutilizare și reciclare prin 

aplicarea ierarhiei de gestionare a deșeurilor; 

- Introducerea unui cod al sustenabilității care permite o raportare complexă a 

atitudinii companiilor privind aplicarea principiilor dezvoltării durabile de raportare. 

Ținte 2030: 

- Trecerea etapizată la un nou model de dezvoltare bazat pe utilizarea rațională și 

responsabilă a resurselor cu introducerea unor elemente ale economiei circulare, elaborarea unei 

foi de parcurs; 

- Înjumătățirea pe cap de locuitor a risipei de alimente la nivel de vânzare cu 

amănuntul și de consum și reducerea pierderilor de alimente de-a lungul lanțurilor de producție și 

de aprovizionare, inclusiv a pierderilor post-recoltare; 

- Reciclarea în proporţie de 55% a deșeurilor municipale până în 2025 și 60% 

până în 2030; 

- Reciclarea în proporţie de 65% a deșeurilor de ambalaje până în 2025 (materiale 

plastice 50%; lemn 25%; metale feroase 70%, aluminiu 50%,sticlă 70%, hârtie și carton 75%) și 

70% până în 2030 (materiale plastic 55%; lemn 30%; metale feroase 80%, aluminiu 60%, sticlă 

75%, hârtie și carton 85%); 

- Colectarea separată a deșeurilor menajere periculoase până în 2022, a deșeurilor 

biologice până în 2023 și materialele textile până în 2025; 

- Stabilirea de scheme obligatorii de răspundere extinsă a producătorilor pentru 

toate ambalajele până în 2024; 

- Implementarea practicilor durabile de achiziții publice verzi, în conformitate cu 

prioritățile naționale și politicile europene. 

 

2. Principiile care stau la baza procesului de planificare: 

Necesitatea adaptării spaţiului românesc la cerinţele UE se răsfrânge prin necesitatea 

fiecărei autorităţi locale de a se adapta la cerinţele UE. Lucrarea prezentă analizează elementele 

specifice comunei Alunu, atât din punct de vedere economic, social, al infrastructurii, cât şi din 

punct de vedere al resurselor umane şi al teritoriului. Pornind de la angajamentele pe care 

România şi le-a asumat pentru perioada 2021-2027, strategia de dezvoltare locală a comunității 

din Alunu îşi propune o dezvoltare durabilă a comunei în contextul european. Strategia are 

la  bază informaţii obţinute atât de la Institutul Naţional de Statistică, de la Uniunea Europeană, 



25  

cât şi informaţii obţinute în urma unor studii, rapoarte, cercetări, strategii şi norme locale, 

județene, regionale, naţionale şi europene. A fost, de asemenea, implicată populaţia comunei, 

angajaţii din Primăria Comunei Alunu, prin întâlniri cu lideri de opinie, întâlniri cu oameni de 

afaceri locali, chestionare, studii. 

Pentru o punere în practică adecvată a strategiei, trebuie respectate următoarele condiții: 

- acordul şi susţinerea din partea consiliului local şi a comunităţii; 

- susținerea din partea sectorului privat, îndeosebi a componentei economice; 

        - informarea permanentă a comunităţii cu privire la progresul punerii în aplicare; 

- monitorizarea permanentă stadiului atingerii obiectivelor propuse. 

Cele şapte caracteristici ale strategiilor sunt următoarele: imagine asupra viitorului, 

creativitate, flexibilitate, activitate, create pentru acţiune, orientare spre schimbare, orientare 

spre un câştig durabil. O strategie nu doar reacţionează la schimbări, prin faptul că ia în 

considerare influenţele diferiţilor factori interni şi/sau externi ai regiunii ţintă, dar conţine și 

elemente proactive, construind posibile planuri şi programe ce urmează a fi aplicate pentru 

diferite situaţii ce ar apărea pe parcurs. Principiul acţiunii care stă la baza unei strategii de 

dezvoltare se datorează faptului că ea este compusă de programe, a căror aplicare implică acţiune 

concretă direcţionată spre îmbunătăţirea situaţiei regiunii ţintă. Orientarea spre schimbare reiese 

din faptul că strategiile urmăresc elaborarea unui pachet de programe care, odată implementate, 

să ducă la schimbare pe plan social, la o mai bună valorificare a potenţialului local, precum şi 

orientarea activităţilor de dezvoltare în concordanţă cu procesele înregistrate pe plan local. 

Pentru a asigura eficienţa eforturilor de elaborare a Strategiei, s-a optat pentru o 

metodologie precisă, care a inclus elemente importante de implicare directă a comunităţii locale, 

prin solicitarea de puncte de vedere,  interviuri, plecând de la premisele ca reprezentanţii şi liderii 

locali să aibă interesul, bazele şi cunoştinţele necesare pentru a reprezenta diversele interese 

locale. Lipsa exerciţiului democratic de implicare constructivă în viaţa comunităţii şi unicitatea 

acestui gen de activitate în mediul comunei au făcut dificilă realizarea acestui aspect 

metodologic. Astfel, elaborarea Strategiei de dezvoltare locală a presupus un efort asumat 

de către autoritatea executivă de la nivel local - primar, cu sprijinul echipei de consultanţă. 

 
3. Procesul de elaborare a strategiei a cuprins urmatoarele etape: 

 

1. Colectarea datelor şi analiza acestora 
 
 

În această etapă s-a urmărit evaluarea nevoilor pieţei forţei de muncă, baza economică 
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a localităţii, analiza capacităţii instituţionale locale, premisele dezvoltării economice locale. 

Aceste informaţii au fost obţinute fie direct de la beneficiarii strategiei (angajaţii primăriei şi 

locuitorii comunei Alunu), fie din surse statistice oficiale. Pentru această etapă principalul tip de 

activitate este culegerea datelor care să permită o diagnoză cât mai clară a spaţiului pentru care s-

a elaborat planul de dezvoltare locală. Pentru aceasta s-au urmărit elemente fizico-geografice 

(forme de relief, plasare geografică, factori de risc natural, zone naturale protejate etc), populaţie 

(mărimea populaţiei, densitatea, evoluţia şi factori de creştere ai populaţiei), locuinţele (dotarea 

locuinţelor cu apă şi canalizare, vechimea şi siguranţa locuinţelor, materialele de construcţie 

folosite etc), echiparea localităţii în sistem centralizat (apă, iluminat public, racordarea la reţele 

de telefonie, acces la căile de transport publice sau private), sociale (învăţământ, comunicaţii, 

mortalitate infantilă etc), mediu şi ecologie (apă, aer, sol, păduri). S-a urmărit, de asemenea, şi 

identificarea atractivităţii localităţii din punct de vedere a turismului, a posibilităţilor de petrecere 

a timpului liber, s-au identificat spaţiile verzi şi evenimentele culturale anuale specifice zonei. 

Această cercetare s-a realizat cu aportul important al întregii echipe locale, constantându-se 

dificultăți, în principal, din cauza lipsei de integrare și coordonare a informațiilor locale, precum 

și a lipsei unui mod sistematic și computerizat de arhivare a datelor care să faciliteze sortarea și 

aranjarea multicriterială a acestora. Tot în această etapă se urmăreşte şi analiza şi monitorizarea 

agenţiilor de dezvoltare locală (instituţii publice, organizaţii non-guvernamentale, întreprinzători 

privaţi, biserica, şcoala etc). Tehnica folosită a fost aceea a anchetei sociologice. Astfel, aflăm, 

atât gradul de implicare a agenţilor enumeraţi pentru bunul mers al localităţii, cât şi imaginea pe 

care aceştia o au la nivelul localităţii şi în exteriorul ei. Culegerea datelor s-a făcut prin observaţii 

pe teren, interviuri, chestionare, dezbateri publice. La finalul primei etape se poate face analiza 

SWOT a localităţii, piatra de temelie pentru elaborarea strategiei de dezvoltare a localităţii. 

2. Stabilirea strategiei de dezvoltare locală 
 

Analiza SWOT evidenţiază punctele forte (Strengths), slabe (Weaknesses), 

oportunităţile (Opportunities) şi ameninţările (Threats) existente la nivelul comunei Alunu. Au 
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fost, de asemenea, identificate forţele externe ce ar putea avea fie un efect pozitiv, fie 

negativ în dezvoltarea ulterioară a localităţii. Se obţin, aşadar, direcţiile de dezvoltare locală. 

a) Identificarea obiectivelor strategice de dezvoltare - enumerarea obiectivelor 

pentru care a fost elaborată strategia; menţionarea metodologiei de elaborare şi a agenţilor de 

dezvoltare locală implicaţi în procesul elaborării strategiei de dezvoltare, precum şi 

identificarea câtorva domenii strategice de dezvoltare. Aceste domenii vor fi utilizate cu 

prioritate şi in identificarea obiectivelor operaţionale. 

b) Obiective operaţionale dezvoltate în teritoriul supus investigaţiei. Programul 

operativ de dezvoltare locală trebuie gândit de către grupul de lucru ca un sistem coerent 

privind dezvoltarea localităţii/micro-regiunii/regiunii. În alegerea subprogramelor, cel mai 

important considerent trebuie să fie iniţierea unor proiecte de dezvoltare convergente în 

vederea atingerii obiectivelor stabilite. Condiţia de bază pentru dezvoltare locală este păstrarea 

tradiţiilor economice şi sociale comunitare. Astfel se ajunge la situaţia în care, pe baza 

realităţii existente se pun bazele dezvoltării durabile a comunităţii. 
 
 

3. Stabilirea obiectivelor și a  proiectelor de dezvoltare locală 
 
 

În această etapă se analizează posibilele programe sau proiecte de dezvoltare ce vor fi 

prinse în strategia de dezvoltare locală. Ele sunt grupate în mai multe scenarii, în funcţie de 

gradul de implicare a agenţiilor de dezvoltare, de perioada necesară pentru implementare şi de 

locul acestora pe agenda persoanelor sau a organizaţiilor însărcinate cu implementarea lor. Este 

obligatorie o discuţie şi o analiză constructivă cu autorităţile publice locale, deoarece ele sunt 

cele care pot da răspuns privitor la fondurile disponibile în bugetul local pentru finalizarea 

proiectelor propuse. Selectarea proiectelor are în vedere mai multe aspecte: proiectul să conducă 

la o îmbunătăţire reală a vieţii comunității, urmările lui să fie suficient de consistente încât să 

afecteze o parte importantă a comunităţii, să existe sau să poată fi găsite resurse necesare pentru 

rezolvarea lui. Această etapă face şi o analiză privitoare la viabilitatea proiectelor propuse, atât 

din punct de vedere al comunităţii, cât şi al economiei şi al nevoilor populaţiei. 

 

4. Elaborarea planului strategic de dezvoltare pentru perioada 2022-2027 
 

 Această etapă centralizează informaţiile obţinute în primele trei etape, etape ce ţin mai 

mult de partea strategică. Construcţia planurilor de acţiune, precizează toate resursele financiare 

sau de alt tip ce sunt necesare pentru finalizarea fiecărui proiect (fie că este vorba de resurse din 

bugetul local, bugetul judeţean, naţional sau european, fie de surse financiare externe ale 
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agenţilor economici). Deşi în fază iniţială pot fi identificate mai multe posibile scenarii de 

dezvoltare, în această etapă sunt alese acelea care asigură comunităţii cele mai mari posibilităţi 

de progres şi de creştere a nivelului de trai la nivelul populaţiei. În vederea atragerii de finanțări 

nerambursabile, după etapa de prioritizare a nevoilor locale se va analiza modul în care 

obiectivele propuse se corelează cu obiectivele existente la nivelul programelor europene. Primul 

lucru la care ar trebui să se gândească cei care concep un proiect este cel legat de rezultatele 

obţinute, ca urmare a implementării cu succes a proiectului. Proiectul reprezintă un instrument 

care oferă mijloacele necesare pentru atingerea unor obiective strategice. Dacă proiectele nu sunt 

văzute în acest mod, atunci un proiect încheiat ar putea să nu aibă nici un efect asupra dezvoltării 

zonei. Se finalizează, de asemenea, şi specificaţiile tehnice ale proiectelor (studii ce sunt necesare 

pentru fiecare proiect de fezabilitate, proiecte tehnice etc., orarul pentru implementarea 

proiectelor, derularea programului financiar). Aşadar, putem considera că etapa de construcţie a 

planurilor de acţiune este o etapă de implementare, de verificare şi monitorizare a proiectelor, 

după ce acestea au fost identificate. 

 
 
 

4. Strategia de Dezvoltare Rurală a României 

 

Introducere: 

           Strategia de dezvoltare rurală a României pentru următorii ani se înscrie în contextul de 

reformă şi dezvoltare pe care UE şi-l propune prin strategia Europa. Europa 2020 reprezintă 

strategia de creştere a Uniunii Europene pentru perioada 2010- 2020. Urmărind obiectivele 

strategiei Europa 2021 pentru o economie inteligentă, sustenabilă şi favorabilă incluziunii, strategia 

stabileşte ţinte ambiţioase pentru statele membre în domeniul educaţiei, inovării, energiei/mediului, 

ocupării forţei de muncă şi incluziunii sociale si imbunatatirea competitivitatii in general. Pe baza 

acestui document, fiecare stat membru îşi stabileşte ţinte şi planuri de acţiune la nivel naţional sub 

forma unui Plan Naţional de Reformă care este monitorizat în mod periodic. Programul Naţional de 

Dezvoltare Rurală contribuie la realizarea unei creşteri inteligente prin sprijinirea formelor de 

cooperare între instituţiile de cercetare şi fermieri şi alti actori ai economiei rurale dar si prin 

sprijinirea componentei de formare profesională, dobandire de competențe și diseminare a 

informației. De asemenea, PNDR are în vedere o creştere durabilă care pune accent pe scăderea 

emisiilor de carbon şi sprijinirea practicilor agricole prietenoase cu mediul. Nu în ultimul rând, 

sprijinul acordat investiţiilor în infrastructura şi economia rurală duce la reducerea sărăciei şi 

crearea de locuri de muncă în zonele rurale, contribuind astfel la o creştere favorabilă incluziunii. 
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Urmând liniile trasate de această strategie ambiţioasă, PNDR îşi propune să răspundă obiectivelor 

generale ale Politicii Agricole Comune legate de securitatea alimentară, gestionarea durabilă a 

resurselor naturale şi dezvoltarea teritorială echilibrată, atât cât şi obiectivelor specifice ale 

dezvoltării rurale. Astfel, abordând într-un mod strategic toate cele şase priorităţi de dezvoltare 

rurală, PNDR îşi propune să sprijine într-un mod sustenabil şi inteligent dezvoltarea economică şi 

socială a zonelor rurale din România. România se confruntă cu provocări enorme în atingerea 

potenţialul său economic şi social, în sectorul agro – alimentar şi forestier, precum şi la nivelul 

zonelor rurale. PIB-ul pe cap de locuitor este mai mic de 50 % din media UE şi semnificativ mai 

mic în zonele rurale. Din punct de vedere al dezvoltării, zonele rurale înregistrează un decalaj 

semnificativ faţă de zonele urbane şi se caracterizează prin: deficienţe structurale persistente 

(numărul mare al populaţiei ocupate în agricultură, îmbătrânirea populaţiei, un număr mare de 

exploataţii de subzistenţă etc.); valoare adăugată scăzută a produselor agro-alimentare; 

randamentele şi productivitatea muncii scăzute în special în agricultura de semisubzistenţă; spirit  

antreprenorial slab pentru dezvoltarea activităţilor economice, acces redus la credite; o piaţă a 

terenurilor nefuncţională; o modestă orientare către export; investiţii insuficiente în cercetare şi 

dezvoltare; accesul la servicii şi infrastructură cu mult în urma zonelor urbane; creşterea continuă a 

disparităţilor regionale; o pondere ridicată a populaţiei expuse riscului de sărăcie şi excluziune 

socială; o administraţie publică ineficientă; o serie de riscuri pentru oameni şi mediu exacerbate de 

schimbările climatice şi care reprezintă o ameninţare pentru zonele rurale şi, în general, a 

teritoriului naţional. 

            Pentru a îndeplini aspiraţiile de creştere economică reflectate în obiectivul global al 

Acordului de Parteneriat, economia românească trebuie să se transforme într-o economie modernă 

şi competitivă, abordând cele cinci provocări în materie de dezvoltare:  

I. Competitivitatea; 

II. Oameni şi societatea; 

III. Infrastructura; 

IV. Resursele;  

V. Administraţia şi guvernarea.  

            Din cele cinci provocări în materie de dezvoltare ale AP Ro, în strategia PNDR sunt 

abordate integral primele 3 povocări, respectiv Competitivitatea, Resursele şi Oamenii şi societatea 

şi parţial Administraţia şi Guvernarea. În urma analizei şi a identificării nevoilor socio‐economice 

și a deficitelor structurale ale României se conturează necesitatea unui program investiţional 

abordat pentru atingerea a 9 obiective tematice (OT) din cele 11 menţionate în Cadrul Strategic 

Comun (CSC). Strategia PNDR urmăreşte să ofere soluţii la nevoile identificate prin intermediul 

analizei SWOT. Totodată, strategia urmăreşte continuarea progreselor înregistrate de la aderarea 
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Românei la UE în 2007 susţinute prin PNDR. Intervenţiile vor contribui la consolidarea dezvoltarii 

pe termen mediu şi lung a sectorului agricol şi de dezvoltare rurală.    

      Obiectivele propuse şi ţintele aferente sunt în concordanță cu prioritățile strategice naționale 

prezentate în AP Ro, proiectul strategiei privind dezvoltarea agriculturii si dezvoltarii rurale pe 

termen mediu si lung 2021-2030 (Banca Mondială), Strategia Națională de Competitivitate, 

Proiectul strategiei pentru cercetare, dezvoltare și inovare și de alte documente strategice aferente 

(3,4,5,6,7,8,9,10 ). Un alt document de referinta îl reprezintă “Cadrul naţional strategic pentru 

dezvoltarea durabilă a sectorului agroalimentar şi a spaţiului rural în perioada 2014-2021-2030” 

prescurtat „Cadrul naţional strategic rural” care are drept scop stabilirea obiectivelor de dezvoltare 

durabilă a sistemului agroalimentar românesc şi a spaţiului rural pentru reluarea creşterii economice 

a României. Astfel aceste documente au indentificat ca si problematica principala imbunatatirea 

functiei economice si de mediu a spaţiului rural şi a sectorului agricol si vor fi abordate prin 

intermediul celor şase priorităţi de dezvoltare rurală din Regulamentul Parlamentului European şi al 

Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru 

Dezvoltare Rurală (FEADR). Logica intervenţiei în conformitate cu analiza SWOT, din cele 28 de 

nevoi identificate, 24 pot fi considerate prioritare pentru intervenția prin PNDR şi vor fi susţinute 

prin măsuri în cadrul celor şase priorități de dezvoltare rurală. Celelalte nevoi vor putea fi abordate 

în mod complementar în cadrul programelor operaționale sectoriale, în acord cu AP Ro şi a 

programelor de finantare Naţională.  

                Mai jos este prezentată justificarea nevoilor identificate. Acestea sunt exprimate în primul 

rând în raport cu cele trei provocări prezentate în AP Ro, și în al doilea rând printr-o succintă 

prezentare care arată relația dintre nevoile selectate pentru FEADR şi cele şase domenii prioritare 

pentru dezvoltarea rurală, precum şi a domeniilor de interes (focus areas), inclusiv tematicile 

transversale (cross-cutting). Se va pune accent pe lecţiile invăţate din perioada de programare 

anterioară si pe continuarea sprijinului acelor masuri ce au avut un impact pozitiv in perioada 

anterioara. Competitivitatea Creşterea competitivităţii (menţionată în AP Ro la pct.1 "Provocările 

de dezvoltare") din agricultură, silvicultură şi sectorul alimentar este crucială pentru îmbunătăţirea 

performanţelor şi revitalizarea zonelor rurale, crearea de locuri de muncă şi, prin urmare, esenţială 

pentru această strategie. Există un bun potenţial de creştere a producţiei de alimente de calitate, de 

modernizare a sectorului în general, de schimbare a statutului de ţară importatoare în țară 

exportatoare. 

         Investiţiile pentru creşterea competitivităţii, în ferme în unităţile de procesare a produselor 

agricole , sunt necesare pentru realizarea unei creşteri economice accelerate, care va conduce, în 

final, la convergenţa veniturilor cu nivelul UE. Îmbunătăţirea performanţei sectorului va avea 

efecte pozitive asupra stabilităţii micro şi macro-economice, va contribui la asigurarea unui 
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echilibru al consumului alimentar şi a securităţii agro-alimentare, creşterea ponderii exploataţiilor 

agricole comerciale în total exploataţii şi generarea de locuri de muncă, inclusiv la absorbţia 

surplusului de forţă de muncă din agricultură. Un număr însemnat din nevoile identificate sunt 

priorități direct legate de creșterea competitivităţii. Acestea includ necesitatea unor acţiuni pentru a 

îmbunătăţi performanţa economică şi accesul pe piaţă - a fermelor - prin modernizarea şi 

restructurarea acestora, creşterea volumului producţiei agricole de calitate, stimularea continuării 

modernizării unităţilor de prelucrare şi comercializare, inclusiv diversificarea, extinderea șşi 

promovarea producţiei agricole șşi alimentare cu valoare adăugată mare, a mărcilor alimentare de 

calitate.  

           Modernizarea şi dezvoltarea sectorului de procesare asigură pe de o parte menţinerea 

locurilor de muncă şi pe de altă parte de crearea de noi locuri de muncă. De asemenea, 

diversificarea activităţilor agricole oferă oportunităţi de creştere a veniturilor agricole. Este  

esenţială acordarea sprijinului pentru reînnoirea generaţiilor de manageri ai exploataţiilor agricole 

în scopul stimularii nivelului investiţiilor şi a procesului de inovare, cu efect direct asupra 

veniturilor locuitorilor din spaţiul rural. Alte nevoi din perspectiva creşterii competitivităţii se 

referă la dezvoltarea unor lanţuri scurte de aprovizionare şi a infrastructurii aferente, sprijinirea de 

acţiuni de cooperare inclusiv pentru stabilirea de lanţuri agro-alimentare scurte, în vederea 

valorificării şi comercializarii mai eficiente a produselor pe pieţele agroalimentare.  

           Dezvoltarea capitalului uman influențează puternic competitivitatea. Aceasta este o  

componentă a provocării de dezvoltare "Oamenii şi societatea", descrisă în AP Ro. Ea devine în  

următoarea perioadă o temă transversală pentru abordarea nevoilor legate de competitivitate, 

determinată pe de o parte de ponderea ridicată a populaţiei ocupate în agricultură, dar cu un nivel 

redus de instruire, iar pe de altă parte de necesitatea calificării fermierilor şi adaptării cunoştinţelor 

acestora la contextul modern (tehnologii, cunoştinţe generale privind schimbările climatice, etc). 

Nevoile prioritare pentru dezvoltarea capitalului uman au fost exprimate în analiza SWOT în 

urmatoarele direcţii: formare profesională şi o mai bună integrare a rezultatelor cercetării. 

Îmbunătățirea informării şi formării profesionale (inclusiv învăţarea pe tot parcursul vieţii), precum 

şi adaptarea curriculei la nevoile reale sunt esenţiale pentru creşterea competitivităţii în sectorul 

agroalimentar şi forestier. Prioritatea care rezultă din analiza SWOT şi analiza nevoilor este de a 

corela mai bine educaţia şi formarea profesională cu nevoile agriculturii, silviculturii, si a cresterii 

nivelului de constientizare a fermierilor cu privire la beneficiile de mediu.  

          Nevoile identificate ca prioritare în această strategie se referă la biodiversitate și zonele cu 

înaltă valoare naturală, gestionarea durabilă a pădurilor și accesibilitate, extinderea zonelor 

forestiere, calitatea apei și a solului, emisiile de gaze cu efect de seră (GES) și adaptarea la 

schimbările climatice. Intervențiile PNDR vor contribui la limitarea amprentei de carbon provenita 



32  

din agricultură și promovarea adaptării la schimbările climatice în agricultură și în zonele rurale. 

Instruirea și serviciile de consultanță vor juca un rol important în informarea şi pregătirea în 

domeniile menţionate cu privire la cerintele obligatorii 

         Calitatea mediului și biodiversitatea sunt supuse presiunii din perspectiva procesului natural și 

a activităților economice. Există o nevoie stringentă de a îmbunătăți condiţiile de mediu și de a 

promova practici durabile în agricultură și în economie, în general. Terenurile cu înalta valoare 

naturală (HNV) a căror suprafaţă reprezintă aproximativ 16% din totalul terenurilor agricole și 

silvice sunt un factor important pentru biodiversitate. Strategia Națională și Planul Național de 

Acțiune pentru Conservarea Biodiversității 2013-2021, care transpune în plan naţional strategia UE 

în domeniul biodiversității, trebuie să fie completată pe baza progreselor realizate prin măsurile 

susţinute prin actualul PNDR . Creşterea suprafeţei împădurite constituie o nevoie prioritară, 

aceasta contribuind la procesul de adaptare la schimbările climatice şi la reducerea emisiilor de 

GES. Se estimează că suprafețe semnificative de teren agricol sunt afectate de diverse fenomene de 

degradare a solului fiind potrivite pentru împădurire. 

             Există o corelare puternică între nevoia de promovare a biodiversității și împăduririi și 

nevoia de formare și consultanţă la nivel local pentru a promova bunele practici în agricultură și 

silvicultură cu privire la peisaj și managementul ecosistemelor. Aceste concepte sunt relativ noi în 

România și există potențial pentru ca aceste idei să fie consolidate în cultura fermierilor și 

silvicultorilor. Nevoia de sustenabilitate a întreprinderilor, a locurilor de muncă, a comunităților și 

ecosistemelor impune, de asemenea, o protecție mai bună a resurselor de apă şi sol şi a sistemelor 

de management integrate.  

           Un sprijin prioritar trebuie acordat pregătirii şi consilierii specializate care să vizeze, în 

special în zonele cu risc ridicat, atingerea standardelor de calitate a apei și protecția resurselor de 

sol ca modalitate de adaptare la schimbările climatice. Modernizarea sistemelor de irigaţii este o 

altă nevoie complementară care va contribui la reducerea pierderilor de energie și de apă și la 

îmbunătățirea eficienței globale a resurselor. Cu toate că nivelul emisiilor de gaze cu efect de seră 

provenite din agricultură este în general scăzut, depozitarea gunoiului de grajd ridică serioase 

probleme. Tendinţa de abandonare a sistemelor extensive de cultura si producţie si adoptarea de 

sisteme intensive pune o presiune ascendentă în ceea ce priveşte contribuţia agriculturii, 

silviculturii si industriei alimentare la emisiile de GES (prin creşterea numărului de animale si a 

cantităţilor de gunoi de grajd) și asupra amprentei de carbon (prin creşterea nivelului de mecanizare 

a lucrarilor agricole). Comunitățile vor trebui, de asemenea, să adopte practici mai eficiente privind 

producerea de energie. Prin urmare, o nevoie prioritară este promovarea acțiunilor menite să 

abordeze aceste probleme, inclusiv pentru adoptarea și utilizarea energiilor regenerabile. În ceeace 
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priveşte biomasa, dispunem de un potenţial ridicat dar încă insuficient valorificat, atât în cadrul 

proceselor de producţie cât şi pentru creşterea bunăstării populaţiei rurale 

           Nevoile prioritizate în această categorie se referă la: reducerea sărăciei şi riscului de 

excluziune socială, un nivel mai bun de educaţie, crearea de locuri de muncă, îmbunătăţirea 

infrastructurii şi serviciilor de bază, sprijin pentru mediul de afaceri şi pentru extinderea pe piaţa 

locală, conservarea şi promovarea patrimoniului local, precum şi încurajarea şi consolidarea 

dezvoltării locale prin abordarea LEADER. PNDR are ca obiectiv îmbunătăţirea standardului de 

viaţă în mediul rural, inclusiv prin dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii, prin oferirea de 

servicii de bază comparabile cu zonele urbane şi prin reducerea decalajului de venituri dintre rural 

şi urban. Sărăcia este persistentă în zonele rurale din România, fiind asociată îndeaproape cu 

grupurile dezavantajate, fermierii de subzistenţă, cu acces limitat la oportunități de îmbunătăţire a 

veniturilor şi de a reduce sărăcia.  

           Există o mare nevoie de a sprijini populaţia din zonele rurale prin oferirea de cursuri şi 

specializări de scurtă durată în vederea perfecţionării şi dobândirii de cunoştinţe şi abilităţi noi. De 

asemenea, complementaritatea cu alte fonduri este importantă, astfel consilierea şi asistenţa 

specializată pot sprijini populaţia rurală să creeze şi să dezvolte noi activităţi non-agricole 

aducătoare de venit. Necesitatea de a aborda această provocare socială este o prioritate, în special 

pentru a asigura transferul persoanelor ocupate în agricultura de subzistenţă, în activităţi 

nonagricole dacă sunt asistaţi de o formare profesională specializată în vederea atingerii unor 

standarde de viaţă mai înalte. Diversificarea exploataţiilor agricole şi a altor întreprinderi existente 

prin orientarea lor către sectorul non-agricol nu constituie doar un răspuns logic la cerinţele pieţei, 

aflată în plină schimbare, ci va ajuta şi la absorbţia surplusului forţei de muncă eliberate din 

sectorul agricol. 

         Crearea şi menţinerea de locuri de muncă sustenabile, înfiinţarea şi consolidarea afacerilor, 

dezvoltarea de produse, servicii şi activităţi care generează locuri de muncă şi un venit suplimentar 

sunt esenţiale pentru îmbunătăţirea standardelor de viaţă din zonele rurale. Atragerea tinerilor 

calificaţi ca actori în zonele rurale este o metodă sustenabilă de regenerare şi consolidare a 

comunităţilor rurale. Abordarea acestei nevoi are legătură cu progresul social şi economic în 

general, inclusiv cu îmbunătăţirea accesului la bunuri şi servicii publice şi private, la produsele 

alimentare şi tehnice, la domeniile profesionale şi educaţionale. O infrastructură rurală bine 

dezvoltată şi funcţională reprezintă baza pentru dezvoltarea economică în zonele rurale. Renovarea 

şi dezvoltarea satelor şi mai ales, îmbunătăţirea infrastructurii, protejarea resurselor de apă şi aer nu 

sunt doar o cerinţă esenţială pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii şi creşterea atractivităţii zonelor 

rurale, ci şi un element esential in utilizarea eficienta a resurselor si protectia mediului. 
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         Îmbunătăţirea/extinderea reţelelor de alimentare cu apă şi de canalizare/tratare a apei 

reziduale, precum şi a unor activităţi de protejare a moştenirii rurale pot contribui la eforturile 

comune de asigurarea a dezvoltării durabile în comunităţilor rurale. Realizarea unei infrastructuri 

rurale adecvate contribuie în mod esenţial la dezvoltarea activităţilor economice în spaţiul rural, la 

creşterea ponderii serviciilor şi implicit a locurilor de muncă. Sprijinirea conservării patrimoniului 

local şi a tradiţiilor contribuie nu numai la sporirea calităţii vieţii în zonele rurale, ci stimulează 

activităţile de turism rural, dezvoltarea mărcilor locale şi crearea de locuri de muncă. Sprijinul 

pentru această nevoie stimulează şi continuă progresul înregistrat prin sprijinul alocat prin PNDR. 

Direcţiilor menţionate anterior li se adaugă abordarea LEADER, care este destinată să ajute 

populaţia rurală să-şi cunoască mai bine nevoile de dezvoltare, resursele naturale de care dispun în 

vederea adoptării unor decizii colective pentru dezvoltarea şi îmbunătăţirea potenţialul de care 

dispun, pe termen lung. Deşi LEADER nu a atins încă impactul dorit în România în perioada 

anterioară, există un real potenţial pentru ca abordarea să se bucure de mai mult succes în ceea ce 

priveşte dezvoltarea sustenabilă a teritoriilor rurale şi prin urmare, aceasta este o prioritate ce 

trebuie sprijinită prin viitorul PNDR. Nevoile prioritare identificate includ simplificarea 

procedurilor administrative, creşterea capacităţii managerilor GAL, conştientizarea populaţiei 

rurale cu privire la oportunităţile de a se implica mai mult în dezvoltarea comunităţilor lor locale, 

etc.     

 

5. Programul Național de Dezvoltare Rurală 

 

 I.Obiective: 

        Restructurarea şi creşterea viabilităţii exploataţiilor agricole; Gestionarea durabilă a resurselor 

naturale și combaterea schimbărilor climatice; Diversificarea activităţilor economice, crearea de 

locuri de muncă, îmbunătățirea infrastructurii şi serviciilor pentru îmbunătățirea calităţii vieţii în 

zonele rurale. 

 

   II.Priorităţi de dezvoltare rurală:  

1. Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, în silvicultură și în zonele 

rurale;  

2.  Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură;  

3.  Promovarea organizării lanțului alimentar; Refacerea și consolidarea ecosistemelor; 

4. Promovarea utilizării eficiente a resurselor și sprijinirea tranziției către o economie cu emisii 

reduse de carbon;    

5.  Promovarea incluziunii sociale, reducerea sărăciei şi dezvoltare economică în zonele rurale. 
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III.Cadrul de performanţă PNDR: 

       Cadrul de performanță constă în obiective de etapă stabilite pentru fiecare prioritate (cu 

excepția asistenței tehnice), care trebuie atinse până în anul 2018, țintele fiind stabilite pentru anul 

2023. Examinarea performanței se va realiza   pe baza Raportului Anual de Implementare (RAI)  și 

trebuie să se atingă cel puțin 85% din valoarea unui obiectiv de etapă pentru a se considera că 

acesta a fost atins în vederea alocării rezervei de performanță. 

 •În cazul priorităților care nu și-au îndeplinit obiectivele de etapă, se propune realocarea 

cuantumului corespunzător rezervei de performanță priorităților care și-au îndeplinit obiectivele de 

etapă. 

 • Rezerva de performanță este în cuantum de 6% la nivel de program, 480,9 mil. euro (FEADR). 

  

    Programul Național de Relansare și Reziliență 

a. Analiza contextului lansării PNRR: 

         Declanșarea epidemiei de COVID-19 la începutul anului 2020 a modificat perspectivele 

economice, sociale și bugetare în Uniune și în lume, fiind necesar un răspuns urgent și coordonat atât 

la nivelul Uniunii, cât și la nivel național pentru  a  face  față  enormelor  consecințe  economice  și  

sociale,  precum  și efectelor asimetrice asupra statelor membre. 

        În contextul crizei provocate de COVID-19, este necesar să se consolideze cadrul actual pentru 

furnizarea de sprijin statelor membre și să se acorde sprijin financiar direct statelor membre, prin 

intermediul unui instrument inovator. În acest scop Uniunea Europeană a instituit un mecanism de 

redresare și reziliență („mecanismul”), pentru a furniza un sprijin financiar eficace și semnificativ 

menit să accelereze implementarea reformelor sustenabile și a investițiilor publice conexe în statele 

membre.  

         Mecanismul trebuie să fie un instrument special conceput pentru a aborda efectele și 

consecințele negative ale crizei provocate de COVID-19 în Uniune. Acesta trebuie să fie cuprinzător 

și trebuie să beneficieze de experiența dobândită de Uniune și de statele membre în urma utilizării 

celorlalte instrumente și programe. 

 

b. Mecanismul este gândit pe șase piloni: 

1. Tranziția verde; 

2. Transformarea digitală; 

3. Creștere inteligentă, sustenabilă și favorabilă incluziunii, inclusiv coeziune economică, locuri 

de muncă, productivitate, competitivitate; 
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4. Coeziune socială și teritorială; 

5. Sănătate; 

6. Politici pentru generația următoare, copii și tineret; 

 

   Proiecte propuse pe cei 6 piloni ai PNRR: 

1. Tranziţie verde: 

- 4 miliarde euro pentru proiectele privind reţelele de apă şi canalizare, irigaţii, pentru dezmlăştiniri, 

lucrări de combatare a eroziunii solului şi intervenţii active în atmosferă; 

- 1,5 miliarde euro pentru împăduriri şi protejarea biodiversităţii; 

- 1,3 miliarde euro pentru managementul deşeurilor, colectare selectivă şi economie circulară; 

- 5 miliarde euro pentru transport feroviar şi mobilitate urbană (din suma respectivă, pe lângă 

finanţarea proiectelor privind infrastructura feroviară, achiziţia şi modernizarea de material rulant, 

vor fi finanţate şi proiectele privind metroul din Vâlcea Napoca şi metroul uşor din Capitală); 

- 2,2 miliarde euro pentru constituirea unui fond pentru reabilitarea verde şi seismică; 

- 1,3 miliarde euro pentru energie regenerabilă şi eficienţă energetică; 

 

2. Transformare digitală: 

- 2,59 miliarde euro pentru realizarea unui cloud guvernamental şi a sistemelor digitale 

interconectate în administraţia publică, semnătură şi identitate electronică, promovarea investiţiilor 

cu valoare adăugată mare în TIC. 

- 780 milioane euro pentru digitalizarea educaţiei 

- 650 milioane euro pentru broadband şi 5G 

 

3. Creştere inteligentă: 110 milioane euro pentru reforma sistemului de pensii şi reforme fiscale 

- 2,4 miliarde euro pentru investiţii şi instrumente financiare pentru sectorul privat şi reforma 

companiilor de stat 

- 630 milioane euro pentru învăţământ dual, tehnic şi profesional 

- 510 milioane euro pentru cercetare, dezvoltare şi inovare 

- 600 milioane euro pentru dezvoltarea infrastructurii de gaz natural în amestec cu hidrogen şi alte 

gaze verzi 

- 77 milioane euro pentru industrii creative 

- 4,5 miliarde euro pentru transport rutier și autostrăzi 
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4. Coeziune socială şi teritorială: 

- 4 miliarde euro pentru înfiinţarea unui fond de rezilienţă pentru localităţi (din această sumă vor fi 

finanţate proiectele întocmite de municipii, oraşe şi comune) 

- 400 milioane euro - fond pentru dezvoltare comunitară în rural şi zone urbane sărace (banii vor fi 

alocaţi proiectelor întocmite de grupurile de acţiune locală - GAL) 

- 250 milioane euro pentru infrastructură socială şi cămine de bătrâni 

- 120 milioane euro pentru încurajarea transportului şi turismului pe bicicletă (3000 km de piste de 

ciclo-turism), pedestru şi alte forme nemotorizate 

- 400 milioane euro pentru România Atractivă (investiţii în turism, inclusiv elaborarea strategiei de 

turism cultural). 

 

5. Sănătate şi rezilienţă economică: 

- 3 miliarde euro - fondul pentru spitale; creşterea accesului la sănătate (construcţia şi/dotarea a 200 

de centre medicale integrate în zonele rurale şi urbane vulnerabile; dotarea a 2000 de cabinete cu 

facilităţi de screening, diagnostic precoce şi monitorizare a pacienţilor cronici; reabilitarea şi 

dotarea a 100 de centre de planificare familială; dezvoltarea de caravane medicale;); 

- 700 milioane euro - rezilienţă în situaţii de criză (bani pentru DSU, IGPR, IGJR şi SRI) 

- 2 miliarde euro pentru infrastructură şcolară şi universitară; 

- 567 milioane euro pentru încurajarea formalizării muncii şi introducerea venitului minim de 

incluziune; 

- 148 milioane euro pentru reforma administraţiei publice, salarizarea unitară, dialog social 

(granturi pentru dezvoltarea capacităţii partenerilor sociali) şi creşterea eficienţei justiţiei (se vor 

construi şapte sedii noi pentru instanţe şi un centru regional de arhivă) 

- 100 milioane euro - fondul de rezilienţă a societăţii civile (bani pentru proiectele organizaţiilor 

neguvernamentale); 

 

6. Politici pentru generaţia următoare, copii şi tineri: 

- 636 milioane euro pentru programul naţional pentru reducere a abandonului şcolar 

- 300 milioane euro - granturi pentru tineret şi sport 

- 370 milioane euro pentru programul naţional pentru construirea a 200 de creşe. 

        Pentru proiectele care vor fi depuse şi finanţate, ultimul obiectiv de etapă va fi verificat de 

Comisia Europeană la 31 august 2026, iar ultima plată de la Bruxelles va fi efectuată la 31.12.2026. 

În cazul în care costul implementării unei reforme este sub limitele stabilite prin decizie, diferenţele 

se fac venit la bugetul de stat. În cazul în care costul implementării unei reforme depăşeşte limitele 

stabilite prin decizie, alocarea suplimentară va fi suportată de la bugetul de stat. 
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6. Programul Național Anghel Saligny 

 

       (1) Este necesară susținerea realizării obiectivelor de investiţii care permit asigurarea în cel 

mai scurt timp a unor servicii esenţiale pentru creşterea calităţii vieţii în toate localităţile din 

România, punându-se mai mult accent, în conformitate cu obligaţiile prevăzute în legislaţia internă 

şi europeană, pe apă și canal, drumuri și rețele de gaze. 

(2) Valoarea Programului Național de Investiții ”Anghel Saligny” derulat de Ministerul 

Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei în perioada 2021-2028, este de 50.000.000 mii lei, 

limită maximă în baza căreia se pot încheia contracte de finanţare multianuale. 

               (3) Beneficiarii programului sunt unitățile administrativ-teritoriale reprezentate de 

autoritățile administrației publice locale, precum și unitățile administrativ-teritoriale membre ale 

asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, constituite conform legii, pentru investițiile realizate 

prin asociațiile de dezvoltare intercomunitară. 

(4) Obiectivele de investiții care se realizează în cadrul programului trebuie să fie amplasate 

pe terenuri și/sau construcții, după caz, aflate în proprietatea publică sau privată a unităților 

administrativ-teritoriale sau în administrarea autorităților administrației publice locale, cu 

respectarea prevederilor legale în vigoare. 

        (5) În cadrul programului se pot realiza obiective de investiții care constau în realizarea de 

construcții noi sau de lucrări de construire, reconstruire, consolidare, reparaţie, modernizare, 

modificare, extindere, reabilitare, după caz, schimbare de destinaţie, protejare, restaurare, 

conservare la construcții existente și care se încadrează în cel puțin una din următoarele categorii 

de investiții: 

a) alimentări cu apă și stații de tratare a apei; 

b) sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate; 

c) drumurile publice clasificate și încadrate în conformitate cu prevederile legale în 

vigoare ca drumuri județene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale și/sau drumuri 

publice din interiorul localităților, precum și variante ocolitoare ale localităților; 

d) poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale, inclusiv pentru biciclete și trotinete 

electrice; 

e) sisteme de distribuție a gazelor naturale și a racordului la sistemul de transport al 

gazelor naturale. 
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PARTEA A II-A: ANALIZA SOCIO-ECONOMICĂ A UAT 

 

1. PREZENTAREA GENERALĂ A COMUNEI  ALUNU 

 
1.1. Localizare 
Comuna Alunu este situată în partea de vest a județului 

Vâlcea, la granița cu județul Gorj, pe valea râului Olteț, în partea de 

apus a Subcarpaților Vâlcii,  în zona exploatărilor miniere de 

suprafață, zona lignitului - Berbești – Alunu. Teritoriul comunei este 

delimitat la est de dealul Mateești și Dealul Preerat, iar la vest de 

„Dealul Muierii”. 

La est comuna Alunu se învecinează cu comuna Mateeşti şi 

oraşul Berbeşti, judeţul Vâlcea, la sud comuna Sineşti, din acelaşi 

judeţ, la nord şi nord-vest cu comunele Alimpeşti şi respectiv Roşia de Amaradia, localităţi ce 

aparţin judeţului Gorj şi la vest comuna Bustuchin, judeţul Gorj. 

Alcătuită din satele Alunu, Igoiu, Bodești, Coltești, Ilaciu, Roșia și Ocracu, comuna Alunu 

a aparținut de-a lungul timpului fie județului Vâlcea, fie vecinului său, Gorj; a făcut parte, până la 

noua împărțire administrativ - teritorială a României, din Raionul Horezu. 

  Satul Igoiu este reședința comunei, aici aflându-se centrul administrativ. 
 

1.2. Clima 

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,  

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.  

Climatul ce caracterizează regiunea este temperat continental de dealuri, cu influențe 

mediteraneene. Iernile sunt moderate, primăverile sunt timpurii și scurte, verile calde și mai puțin 

umede, iar toamnele lungi, mai secetoase. 

Cele mai importante vânturi care bat în zonă sunt: în primul rând crivățul, care bate de la 

NE spre SV, acesta provoacă scăderea accentuată a temperaturii, viscole cu zapadă ce determină 

uneori doborâturi izolate de arbori și în al doilea rând vânturile calde care bat din direcția SV spre 

SE, care favorizează evapo-transpirația la nivelul solului și duce la creșterea dificitului de apă din 

sol.  
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Temperatura medie anulă este de 9 – 10,5°C.  

 

 
 

1.3. Relieful:  
 Teritoriul comunei Alunu face parte din zona subcarpatică getică, fiind situat în partea de 

nord – vest a Olteniei, la Vest de râul Olt. Este delimitat la est de dealul Mateești și Dealul 

Preerat, iar la vest de „Dealul Muierii”. Din punct de vedere geografic, regiunea este încadrată în 

zonă de deal. 

  Zona de deal aparţine ca relief Podişului Getic, caracterizat prin dealuri bine 

individualizate, asimetrice, cu pante repezi şi povârnişuri mai domoale spre sud (muscele). 

 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. 
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1.4.  Hidrografia 

Reţeaua hidrografică a comunei Alunu se constituie în jurul bazinului hidrografic al râului 

Olteţ, cu principalii săi afluenţi (cu debit mic): Chicirea, Roşia, Ilaciu şi Tărâia. 

Râul Olteț, tranzitează teritoriul comunei Alunu pe o lungime de 13 km, de la nord la sud, 

de-a lungul satele Bodești, Igoiu, Alunu, Coltești și Ocracu. 
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 Oltețul izvorăște din Munții Căpățânii și aduna, pe raza comunei Alunu, torenți, vâlcele de 

pe versanții estici și vestici și anume Valea Ciocănari, Valea Secăriștii, Valea Leurda, Valea 

Aninoasa, Valea Pietroasa, Valea Lacului, Valea Chircirea, Pârâul Cornet, Pârâul Roșia, Pârâul 

Preerat, Pârâul Ilaciu, PârâulOcracu și în partea de sud a comunei Râul Tărâia. 

Râul Tărâia, cu o lungime de 2,5 km, tranzitează teritoiul comunei Alunu de la est la vest, 

prin satele Coltești și Ocracu și se varsă în râul Olteț, în satul Ocracu. 
 

1.5. Solurile  

Relieful, factorii climatici și vegetția își pun amprenta asupra dezvoltării solurilor. Din 

punct de vedere pedologic, Comuna Alunu aparține zonei de deal; tipologiile de sol care se 

regăsesc în această zonă sunt, în special: 

- brune luvice,  

-brune eumezobazice și argiloiluviale,  

-vertisoluri,  

-erodisoluri și/sau regosoluri (în dealurile subcarpatice și piemontane). 
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1.6. Flora și fauna 

     Pe teritoriul Comunei Alunu vegetația dealurilor subcarpatice este reprezentată în cea mai 

mare parte de livezi de pomi fructiferi, păduri de foioase în amestec (gorun, fag, carpen, salcam) 

și, pe suprafețe restrânse, de culturi agricole (porumb). 

  
Fauna zonei este reprezentată prin specii specifice zonelor de pădure (urs, cerb, căprior, 

mistreț, viezure, lup, cocoș de munte, cerbul lopătar). 

- Mamifere - cele mai importante sunt reprezentate de speciile de interes cinegetic, 

precum: căprior, mistreţ, vulpe. Dintre speciile de mamifere mici care datorită dimensiunilor şi 

obiceiurilor nocturne pot trece neobservate: şoarecele de pădure, şoarecele scurmător, chiţcanul, 

ariciul, cârtiţa, specii de pârşi. 
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Dintre păsări, se aminteste ciocănitoarea de munte, gaița și cinteza, adapostite de făgete și 

molivișuri. 

1.7. Resurse specifice 

Resursele naturale sunt diviziuni care apar în mod natural, dar care sunt considerate 

valoroase în forma lor relativ nemodificată. Resursele naturale sunt considerate capital natural ce 

poate fi convertit în materii prime pentru procesele capitalului infrastructural, astfel existența unor 

resurse naturale de suprafață și a unor bogății naturale ale solului, contribuie la ridicarea 

potențtialului economic al zonei. 

În subsolul comunei se găseşte o mare rezerva de cărbune-lignit și de asemenea, pe 

teritoriul comunei se găsesc sonde de petrol și gaze naturale. 
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1.8. Surse și forme de poluare 

Principalele surse de poluare din zonă sunt recunoscute a fi:  

♦ 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 tip de poluare este generat 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;  
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♦ 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;  

♦ 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.  
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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. 

 
 
1.9. Istoricul comunei 

      Comuna Alunu a aparținut de-a lungul timpului fie județului Vâlcea, fie vecinului său, 

Gorj. A făcut parte, până la noua împărțire administrativ - teritorială a României, din Raionul 

Horezu.  

Numele localității este pomenit în mai multe documente, cel mai vechi dintre ele fiind cel 

datat 10 februarie 1525, unde se precizează că Radu Voievod, Domnul Țării Românești, confirmă 

satul Alunu mânăstirii Bistrița „ca să le fie un sat anume Alun cu tot hotarul și cu toate morile 

pentru că le-a dăruit jupan Stanciu de la Baia acel sat Sfintei Mănăstiri dela Bistrița” . Prin 

hrisovul din 3 septembrie 1568, domnitorul Alexandru Vodă dă satul Alunu lui Ștefan Dumitru, 

Decuci și Badea, partea strămoșului lor Danciu Zăman. Același hrisov consemnează că Igoii 

aveau pretenție asupra satului Alunu, dar în urma Judecăți, pretenția s-a dovedit neîntemeiată . 

Prin hrisovul din 8 mai 1583, domnitorul Mircea Voievod confirmă satul Alunu și alte sate 

jupâniței Velica de la Baia. Un document datat 1611, februarie 27, atestă că Radu Vodă  Basarab 

confirmă lui Preda Ștefulescu, mare slujer, stăpânirea pe jumătate din averea lui Căzan din Baia 

de fier, Ciuperceni și Alunu.  

Satul Igoiu apare consemnat și în Hrisovul de la 16 mai 1793 unde se spune că Alexandru 

Vodă Moruzi acordă mânăstirii Megaspolion din Mora cotă parte din producția de vin din mai 

multe sate ale plășii Oltețu, printre care se numără Igoiu, Turcești, Berbești, etc. Din surse demne 

de încredere, documentar, vechimea satelor comunei Alunu se înscrie între 1400 (Alunu) și 1568 

(Igoiu).  
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Revoluția lui Tudor Vladimirescu pe aceste meleaguri este reliefată și de existența unui 

punct numit „la Panduroaica”, precum și a unei familii Panduru, ceea ce dovedește că și unii 

locuitori ai comunei au participat la această Alunure revoluționară. 

 Răscoala din anul 1907 nu a avut un răsunet major în Alunu, deoarece puținii proprietari 

de moșii- Aluneanu, Săndulescu și Comănescu- nu au avut probleme majore cu locuitorii 

comunei. 

În toate timpurile, locuitorii comunei Alunu au avut îndeletniciri diverse, asigurându-și 

existența prin practicarea muncilor agricole, viticulturii, creșterii animalelor. Meșteșuguri ca 

cioplirea lemnului, țesutul pânzelor și al covoarelor la război, prelucrarea lânii au cunoscut o largă 

răspândire. Însă meșteșugul pentru care, mai ales satul Igoiu era renumit, a fost cioplirea pietrei 

din cariera locală. Din piatra de Igoiu (sau de Dealul Mare) meșterii au cioplit cruci de o 

realăfrumusețe și valoare artistică, unele dintre ele păstrându-se și astăzi, ca o emblemă a așezării. 

 
Crucea cu hramul Cuvioara Paraschiva, ridicată de Feodoru monahul (pietrarul) 

 la construirea Bisericii de lemn din Igoiu, 1751 – 1752. 

 

Prima conflagrație mondială, precum și perioadele imediat următoare, nu au impactat 

major asupra localității, toată activitatea politică interbelică rezumându-se la doar câteva nuclee 

fără importanță deosebită. Cel de-al doilea război mondial, însă, a adus multe suferințe populației. 

Din comuna Alunu au participat efectiv pe front circa 200 de bărbăți, unii dintre ei căzând la 

datorie. 

Denumirea comunei are ca rădăcină răspândirea arbustului numit ,,alun” pe întreaga 

suprafață a comunei. În trecut, acest arbust era folosit la impletitul coșurilor, meșteșug pe care nu-

l mai practică astăzi decât foarte puțini din bătrânii locului. Denumirea acestui arbust (Corylus 

Avellana) și a fructului său (Aluna-Abellana), au fost preluate și  transformate cu timpul în 

„Alun” și apoi în „Alunu”, denumire care se păstrează și în prezent. 
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1.10. Populația 

     Conform datelor publicate de Institutul Național de Statistică, populaţia după domiciliu a 

comunei era,  la 1 iulie 2021, de 4158 persoane, din care: 

        – bărbați = 2170 

        – femei = 1988 

În ceea ce privește distribuția populației din comună pe sexe, se observă că în anul 2021 

populația de sex masculin este ușor mai numeroasă, comparativ cu cea de sex feminin. 

 

 
Prelucrare date statistice INS 

 
           Potrivit datelor înregistrate la Recensământul Populației din anul 2011, în comuna 

Alunul trăiesc 3875 locuitori de etnie română, 157 romi și 77 persoane de altă etnie .

 
Prelucrare date statistice oferite public de I.N.S. 

Structura populației după religie evidențiază faptul că, în comuna Alunu, la nivelul 

anului 2011, o pondere de 97% din totalul populației este reprezentată de ortodocși ( 3961 

2170
1988

DISTRIBUȚIA POPULAȚIEI PE SEXE, ANUL 
2021

BĂRBAȚI

FEMEI

94%

4%2%

Structura populației după etnie

Români

Romi

Alte etnii
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ortodocși),  penticostali s-au declarat 10 persoane, baptiști- 6, adventiști de ziua a 7-a- 55, 

nedeclarați-77. 

 
Prelucrare date statistice oferite public de I.N.S. 

 

Populația după domiciliu -Populația după domiciliu la data de 1 iulie a anului de 

referință reprezintă numărul persoanelor cu cetățenie română și domiciliu pe teritoriul României, 

delimitat după criterii administrativ-teritoriale. Domiciliul persoanei este adresa la care aceasta 

declară că are locuința principală, trecută în actul de identitate (CI, BI), așa cum este luată în 

evidența organelor administrative ale statului. In stabilirea valorii acestui indicator nu se ține cont 

de reședința obișnuită, de perioada și/sau motivul absenței de la domiciliu. 

            Date prelucrate după I.N.S. 
 

Din analiza datelor publice, având ca sursă Institutul Național de Statistică se observă o 

scădere permanentă a numărului de persoane cu domiciliu în Alunu, dacă luăm ca perioadă de 

referință intervalul 2017-2021. 

97%

0%
0%

1%

2%

Ortodocși

Penticostali

Baptiști

Adventiști

Nedeclarați

 2017 

 

2018 2019 2020 2021 

Bărbați 2268 

 

2236 2221 2197 2170 

Femei 2097 

 

2082 2041 2017 1988 

Total 4365 

 

4318 4262 4214 4158 
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 Densitatea populației reprezintă numărul de persoane pe unitatea de suprafață, 

măsurându-se în general în persoane pe kilometru pătrat, obținându- se prin împărțirea numărului 

de locuitori la suprafață în kilometri pătrați. 

 Astfel, raportând numărul de locuitori înregistrați în anul 2021 la suprafața comunei- 

62,54 kmp- , rezultă o densitatea a populației, la nivelul comunei Alunu, de 66,6  locuitori/kmp, 

valoarea aflată sub cea înregistrată la nivel național (84 locuitori/kmp).   

 

Structura populației pe grupe de vârstă 

Evoluția populației, pe grupe de vârstă, comparativ 2017-2021- Prelucrare date INS 

 

Anul 2017 Anul 2018 Anul 2019 Anul 2020 Anul 2021 

Numar 
persoane Numar persoane Numar 

persoane 
Numar 
persoane Numar persoane 

Total 4365 4318 4262 4214 4158 

0- 4 ani 147 145 142 141 152 

5- 9 ani 207 196 178 164 151 

10-14 ani 229 219 217 219 205 

15-19 ani 330 312 278 243 223 

20-24 ani 334 330 336 349 346 

25-29 ani 351 334 310 280 286 

30-34 ani 270 288 303 327 322 

35-39 ani 299 266 254 246 231 

40-44 ani 401 402 375 347 323 

45-49 ani 439 416 403 380 395 

50-54 ani 251 302 340 379 399 

55-59 ani 227 227 231 240 233 

60-64 ani 172 169 179 195 205 
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65-69 ani 211 206 206 184 172 

70-74 ani 166 172 175 191 185 

75-79 ani 151 148 143 125 134 

80-84 ani 99 99 108 119 107 

85 ani si 
peste 81 87 84 85 89 

 
Prelucrare date INS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procentual, distribuția populației după grupele de vârstă, se prezintă astfel : 

152 151

205
223

346

286

322

231

323

395 399

233
205

172 185

134
107

89

POPULAȚIA PE GRUPE DE VÂRSTĂ-2021
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În ceea ce privește evoluția structurii populației, după grupa de vârstă, prelucrând datele 

publice oferite de INS, puten afirma că: 

-  fluctuații ușoare, pozitive, ale numărului populației de copii 0-4 ani,  

- fluctuații ale numărului populației adulte active, 

- fluctuații importante ale numărului persoanelor vârstnice 

 

MIȘCAREA NATURALĂ A POPULAȚIEI: 

NASCUTI VII 

Anul 2017 Anul 2018 Anul 2019 Anul 2020 

 

Numar persoane Numar persoane Numar 
persoane Numar persoane 

 29 39 29 30 

DECEDATI 36 44 37 59 

SPOR NATURAL -7 -5 -8 -29 

 

 

 

Potrivit datelor furnizate de INS, la nivelul anului 2020 (ultimul pentru care există date 

statistice oficiale), în comuna Alunu s-au născut 30 persoane și au decedat 59; în aceste condiții, 

sporul natural- calculat ca diferență între numărul născuților-vii și numărul decedaților din anul de 

12%

71%

17%

Distribuția procentuală a populației, după principalele 
grupe de vârstă, în anul 2021

0-14 ani

15-64 ani
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referință - este unul  negativ, respectiv -29. Comparând sporul natural înregistrat la nivelul 

comunei Alunu pe perioada de referință, se evidențiază -ca îngrijorător- sporul natural înregistrat 

în anul 2020, an în care numărul deceselor a depășit cu 29 numărul născuților vii.  

 

CONCLUZII 

Coroborând datele de mai sus putem concluziona că, populația se află într-un proces de 

îmbătrânire, specific - de altfel- întregii populații a României, cu un trend lent, până în anul 2019 

și accelerat alarmant în anul 2020, situație ce necesită - pentru ameliorare-  intervenții urgente de 

ordin economico-social. 

1.11. Infrastructura de drumuri: 
 
Natura drumurilor și lungimea acestora 

Drum  Lungime 
DJ 605 C Pe direcția S-N: Slăvești-Alunu-Igoiu-

Bodești-limită jud. Gorj 
  12,3 Km 

DJ 676D Pe direcția V-E: Alunu-Turcești-Pojogi- 
Cernișoara 

          2,2 Km 

     DC 113 Coltești-Ocracu-Valea Iezer           4,18 Km 
     DC 111 Roșia de Coltești-limită jud. Gorj           4,28 km 
     DC110 Ilaciu-Sonde           2,66 Km 
 
Sursa datelor: U.A.T. Alunu, Jud. Vâlcea 

  
Comuna Alunu are o rețea de drumuri județene, comunale și sătești cu o lungime totală 

 de peste 72 km. 

Accesul în localitate se poate face după cum urmează: 

- dinspre județul Gorj – comuna Alimpești, pe DJ 605 C 

                                    - comuna Roșia de Amaradia, pe drumul sătesc Dealu Roșu 

- dinspre județul Vâlcea – orașul Berbești pe DJ 605 C 

                                        - comuna Mateești, pe DJ 676D 

                                        - comuna Sinești, pe DC 113 Ocracu-Sinești 

Drum Lungime 

drumuri județene 14,44 km 
drumuri comunale 11,12 km 
drumuri sătești 50,30 km 
 

Așa cum se observă din datele incluse în tabelele de mai sus, rețeaua de drumuri este bine 

dezvoltată la nivelul comunei Alunu; pe lânga drumurile județene și comunale există o rețea de 21 

de drumuri sătești, cu o lungime totală de  50,30 km, asigurându-se, astfel, legătura între satele 

aparținătoare și localitățile vecine. 
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Rețea drumuri Comuna Alunu    

 

 

Proiecte derulate în perioada 2016-2021 care au vizat modernizarea/reabilitarea unor unor 

drumuri comunale/sătești și poduri: 

- Lucrări de consolidare și refacere platformă drum comunal DC Roșia-Roșia de 

Amaradia, punctul „La Dumbravă” 

- Refacere rampă acces podul din satul Igoiu, comuna Alunu, județul Vâlcea 
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- Modernizare drumuri de interes local, comuna Alunu, județul Vâlcea, satele Ilaciu, 

Alunu, Ocracu 

- Reabilitarea sistemului rutier - pietruirea tuturor drumurilor comunale şi săteşti 

- Punere în siguranță platformă drum comunal Roșia-Roșia de Amaradia 

 
 
Proiecte aflate în derulare sau propuse pentru investiții: 

- Asfaltarea tuturor drumurilor comunale și sătești din localitate 

- Asfaltarea drumurilor din localitate, realizarea de trotuare și șanțuri dalate 

 

CONCLUZII 

Starea drumurilor este, în general, considerată ca bună. Pentru majoritatea drumurilor 

aflate în administrația U.A.T. Comuna Alunu au existat/există proiecte de modernizare sau 

reabilitare; pentru întreținerea infrastructurii de drumurilor locale se impune achiziția de utilaje 

noi. 

    
1.12. Infrastructura de utilități               
 
 Comuna Alunu nu dispune, încă, de toate rețelele și echipamente tehnico-edilitare 

necesare furnizării tuturor utilităților către populație. 

 Alimentare cu apă și canalizare 

      În comuna Alunu  există un sistem de tratare, depozitare și distribuție a apei potabile, cu 

stație de tratare a apei potabile și două rezervoare de înmagazinare a unei cantități de 1000 metri 

cubi apă și o rețea de distribuție de peste 40 de km ce asigură apa potabilă la peste 85% din 

gospodăriile comunei Alunu, cât  și locuitorilor comunei Mateești. 

  
 

Serviciul de Alimentare cu apă şi canalizare Alunu asigură cu apă de cea mai bună calitate 

(apă potabilă, probe conforme, conform buletinelor de analiză) 1006 beneficiari, care au încheiate 

contracte de alimentare cu apă.  Din cei 29.360 mc apă brută intrată în Uzină se distribuie către 

populație un volum de 13.382 mc apă potabilă ; capacitatea rețelei de canalizare este de 1.457,80 

mc. 
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Administrația publică locală are în centru preocupărilor creșterea calității serviciilor de apă-

canal oferite populației, precum și extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare.   

Astfel, în ultima perioadă, în zona blocuri a fost înlocuită întreaga coloană de apă, în zona 

Alunu-Colteşti s-au înlocuit mai multe tronsoane din reţeaua de alimentare cu apă potabilă, s-au 

înlocuit /reparat hidrofoarele, în zonele Ocracu şi Ciobani s-a înlocuit întreaga coloană de apă. 

Pentru locuitorii din zona de excavare Pătruleşti s-a montat o conductă de suprafaţă, asigurând 

astfel alimentarea cu apă potabilă; pentru Staţia de Epurare s-a achiziţionat turbosuflantă şi s-au 

făcut diverse reparaţii necesare unei bunei funcţionări a acesteia.  Zone „nevralgice” au fost Sub 

Coastă, Poduri, Comăţel şi Ciobani unde s-au înlocuit hidrofoarele, reuşind să fie asigurată 

funcţionarea reţelei de alimentare cu apă potabilă. 

 

CONCLUZII  

Obiectivele administrației publice locale în ceea ce privește alimentarea cu apă și rețeaua de 

canalizare la nivelul comunei Alunu trebuie să se concentreze spre: 

- soluționarea rapidă a avariilor la rețeaua comunală de apă-canal 

- igienizarea periodică a bazinelor de colectare apă menajeră 

- modernizarea Uzinei de apă 

- modernizare/extindere rețea distribuție apă potabilă 

- modernizare/extindere rețea canalizare 

 
 Reteaua de energie electrică: 

Rețeaua electrică în comună este gestionată de către Distribuție Oltenia (fost  CEZ 

Distribuție) și Restart Energy SA. 

Toate gosodăriile din comuna Alunu sunt racordate la rețeaua de energie electrică. 
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 În ceea ce privește iluminatul public, Comuna Alunu se bucură de un sistem modern și 

economic, asigurând un plus de confort locuitorilor, cu un număr de peste 1500 de corpuri de 

iluminat, distribuite în toate satele și cătunele din localitate. 

 

 CONCLUZII 

 Pornind de la premisa reducerii costurilor cu energia electrică și a promovării energiei 

verzi, având în vedere că există suprafețe de teren disponibile, administrația publică locală poate 

avea în vedere, în viitorul apropiat, accesarea de fonduri nerambursabile pentru înființarea unui 

parc fotovoltaic de asigurare a iluminatului public și pentru consumatorii publici și privați. 

 

 Rețea gaz metan: 
Satele comunei nu sunt conectate la sistemul naţional de alimentare cu  gaze naturale, 

locuitorii comunei îşi asigură confortul caloric în perioadele reci ale anului în mod clasic, prin 

folosirea combustibililor solizi (lemn și cărbune) utilizați în sobe sau centrale termice;  un procent 

foarte mic al populației folosește încălzirea electrică. 

În prezent, localitatea nu este racordată la rețeaua de gaze naturale. Comuna Alunu a 

depus un proiect pentru ,,DEZVOLTAREA REȚELELOR INTELIGENTE DE DISTRIBUȚIE A 

GAZELOR NATURALE ÎN VEDEREA CREȘTERII NIVELULUI DE FLEXIBILITATE, 

SIGURANȚĂ, EFICIENȚĂ ÎN OPERARE, PRECUM ȘI DE INTEGRARE A 

ACTIVITĂȚILOR DE TRANSPORT, DISTRIBUȚIE ȘI CONSUM FINAL ÎN COMUNA 

ALUNU ȘI LOCALITĂȚILE APARȚINĂTOARE (Alunu, Bodești, Coltești, Igoiu, Ilaciu, 

Roșia, Ocracu)", JUDET VALCEA", dar acesta a fost respins. În momentul actual se lucrează la 

documentația pentru depunerea unui nou proiect, administrația locală considerând ca obiectiv 

prioritar de investiție proiectarea și executarea de lucrări de introducere gaz metan în comună. 

 

 CONCLUZII 

Principala provocare este reprezentată de introducerea alimentării cu gaz metan. 

Administrația publică locală a depus, în trecut, proiecte în acest sens care, însă, nu au obținut 

finanțarea.  În prezent, locuitorii comunei folosesc pentru încălzirea locuințelor în perioada 

sezonului rece și pentru prepararea hranei, pe întreg parcursul anului, combustibili solizi (lemne, 

cărbune), lichizi (păcură, motorină), gaze lichefiate din butelii și energia electrica. Aceiași 

combustibili, precum și energia electrică, folosesc obiectivele social culturale bugetare (grădinițe, 

școli, biserici etc.) precum unitatile administrative existente (primărie). Principalele cerinte care 

impun implementarea proiectului sunt următoarele: 
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- Soluționarea problemelor de încălzire și preparare a hranei pentru populația din comuna 

Alunu;  

- Ridicarea standardului de viață a populației din zona;  

- Dezvoltarea mediului de afaceri prin înființarea de noi agenți economici;  

- Revitalizarea agenților economici existenți, care vor avea condiții de modenizare a 

proceselor tehnologice în condiții de eficiență ;  

- Dorința autorităților locale de a asigura un mediu de viață curat și sănătos pentru 

locuitori, prin reducerea poluării rezultată din folosirea combustibililor lichizi și solizi. 

Necesitatea introducerii alimentării cu gaz metan este determinată și de următoarele 

argumente: 

- exploatarea în limite nepermise a fondului forestier având consecințe nefaste asupra 

factorilor de mediu; 

- nivelul de trai scăzut nu le permite locuitorilor utilizarea energiei electrice pentru 

prepararea hranei și pentru încălzire, deoarece costurile energiei electrice- la ora actuală - sunt 

foarte mari;  

- realizarea unui sistem de alimentare cu gaze naturale va crește nivelul confortului pentru 

locuitorii care se vor racorda.  

- se va asigura confort pentru instituțiile publice (școli, grădinițe, unități de sănătate 

publică, agenți economici, administrație publică locală.) 

Realizarea rețelei de gaze naturale pentru alimentarea localităților (satelor) 

aparținătoare comunei Alunu reprezintă o oportunitate pentru locuitori și pentru potențialii 

investitori și va aduce un plus de valoare zonei. 

 

 Internet și telefonie: 
 

Comuna beneficiază de servicii de telefonie mobilă și internet furnizate de  patru mari 

operatori-Vodafone, Orange, Telekom și RCS&RDS - existând puține zone fără acoperire.  

În anul 2017 Comisia Europeană a lansat programul WiFi4EU prin intermediul căruia s-a 

dorit oferirea de internet Wi-Fi gratuit tuturor cetăţenilor. Proiectul a fost bugetat cu 120 milioane 

de euro pentru perioada 2017 – 2019 şi a fost dedicat administraţiilor locale. 

Orice municipalitate (oraş / comună / sat) s-a putut înscrie în acest program pentru a primi 

un voucher de 15.000 euro prin intermediul căruia să se poată acoperi costurile de achiziţie 

echipamente şi instalare a acestora. Municipalitatea, la rândul său, se obligă să realizeze 

mentenanţa acestor echipamente şi să plătească abonamentul lunar la furnizorul de internet pentru 

o perioadă de cel puţin 3 ani.  
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U.A.T.Comuna Alunul a aplicat și a fost declarată eligibilă pentru programul WiFi4EU, 

astfel că, cetățenii comunei au acum acces la internet în numeroase zone publice. Accesul 

utilizatorilor finali la rețeaua WiFi4EU este gratuit, nu conține publicitate comercială, neutilizând 

datele cu caracter personal în scopuri comerciale. Rețelele WiFi sunt ușor accesibile, nu impun 

condiții discriminatorii  și utilizează echipamentele cele mai recente  și de mai bună calitate 

disponibile, capabile să asigure o conectivitate de mare viteză utilizatorilor lor. Aceste măsuri au 

scopul de a garanta că rețeaua finanțată în cadrul programului WiFi4EU este capabilă să ofere 

utilizatorilor o experiență de înaltă calitate. 

 

CONCLUZII 

Populația comunei Alunu beneficiază de acces la internet, de bună calitate și gratuit în 

anumite spații publice, element extrem de important în tabloul general al dezvoltării locale. 

Un pas important înainte, în direcția modernizării serviciilor publice l-ar constitui 

introducerea unei utilități de comunicații pe internet între principalele instituții de la nivel local. 

 De asemenea, urmând principiul simplificării administrative și planificării strategice 

integrate pentru cetățeni,  administrația publică locală trebuie să aibă în vedere: 

-  digitalizarea unor formulare din sectoarele prin care sunt desevite categoriile cele mai 

numeroase de beneficiari ( asistență socială, cadastru, taxe și impozite, servicii comunale, etc). 

- implementarea unui ecosistem digital tip platforrnă de comunicare interconectată și 

interoperabilă prin care comuna Alunu și cetățenii săi să poată comunica eficient și operativ cu 

toate entitățile publice sau private care au atribuții în domeniul administrației publice. 
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 1.13.Transport public 

 Conform Programului de transport rutier contra cost de persoane prin servicii regulate, 

în județul Vâlcea, valabil până la 30.06.2023, actualizat la 01.01.2020, sunt propuse următoarele 

trasee, ce includ comuna Alunu: 

- RÂMNICU VÂLCEA - Autogara Râmnicu Vâlcea (Obada Trans SRL) - Autogară Horezu 

(Transmontana SA) - Mateeşti - Turceşti - Berbești (Roşioara) - Berbeşti Exploatarea Minieră - Berbeşti 

(Blocuri) - Slăveşti (Școală) - Colteşti (Şcoală) - Colteşti (Magazin) - Alunu (Platforma Minieră) - Alunu 

(Magazin) - Igoiu (Zona Blocuri) - Igoiu (Intersecţie) - Igoiu (Parc Petrolier) - Igoiu (N. Dumitru) - 

Bodeşti (Magazin); 

-  AUTOGARA HOREZU (Siva Trans SRL) - Mateeşti - Turceşti - Berbești (Roşioara) - Expl. 

Minieră - Blocuri - Slăveşti (Școală) – Colteşti (Şcoală) - Magazin-Alunu (Platforma Minieră) –Alunu 

(Magazin). 

Prin achiziție publică , 9 stații de autobuz au fost prevazute cu refugii pentru călători și 

dotate corespunzător. 
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CONCLUZII 

Legăturile comunei- prin transportul public de călători- cu localitățile învecinate și cu 

principalii poli ai județului sunt satisfăcătoare; considerăm că pot fi aduse îmbunătățiri la 

nivelul stațiilor de transport public, prin afișarea orarului mijloacelor de transport în comun, 

instalarea de sisteme de degivrare în perimetrul stațiilor de transport pentru reducerea riscului 

de accidente rutiere, dotarea stațiilor de transport din localitate cu echipamente inteligente 

pentru încărcarea telefoanelor mobile sau dispozitivelor electronice. 

De asemenea, un punct nevralgic îl reprezintă transportul public de persoane pe 

distanțe scurte, în interiorul comunei. Pentru a înlesni mobilitatea locuitorilor și a facilita 

accesul tuturor la principalele puncte de interes ale comunei, din oricare zonă a acesteia, este 

de dorit ca administrația publică locală să înființeze și să susțină transportul public local de 

persoane. 

 

1.14. Spaţii verzi, salubritate şi întreţinerea comunei Alunu 

Lucrările de amenajare şi întreţinere a zonelor verzi, a parcurilor şi grădinilor publice 

se află permanent în atenția administrației publice locale; astfel, lucrările specifice amenajării şi 

întreţinerii spaţiilor verzi sunt însoţite de lucrări de pregătire a terenului în vederea plantării 

(mobilizare teren şi aşternere de pământ vegetal), de lucrări de scoatere a plantelor în vederea 

înlocuirii lor, plivirea buruienilor, combaterea bolilor şi dăunătorilor, udarea periodică etc. Alte 
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lucrări, cum sunt întreţinerea curăţeniei în parcuri, spaţii de joacă şi terenuri de sport (măturat alei 

dalate şi asfaltate, golire coşuri de gunoi, curăţat şi măturat locuri de joacă, transport masă 

vegetală rezultată în urma lucrărilor efectuate) se adaugă acțiunilor care, împreună,  vizează 

crearea unui mediu de calitate, atractiv, sigur şi sustenabil pentru locuitorii comunei Alunu. 

 
 

 

 CONCLUZII 

 Comuna Alunu are privilegiul așezării într-o zona cu peisaje foarte frumoase, astfel 

încât- pentru o imagine unitară- realizarea unui plan peisagistic al comunei ar pune în valoare 

avantajele locului. 

 Extinderea zonelor cu spații verzi, iluminarea corespunzătoare și întreținerea acestora, 

crearea de locuri de joacă în perimetrul spațiilor verzi sunt câteva direcții de viitor pentru a 

contura imaginea pe care zona o merită cu prisosință și pentru a oferi locuitorilor oaze de liniște, 

recreere și frumos. 

 

1.15. Managementul integrat al deşeurilor 

În comuna Alunu sunt amplasate containere pentru depozitarea gunoiului menajer, 

există contract de delegare a serviciului de salubrizare prin licitaţie, contractul fiind încheiat pe o 

perioada de 5 (cinci ani). Astfel, se încearcă colectarea selectivă a deşeurilor reciclabile însoţită de 

o supraveghere strictă. Încheierea contractelor de servicii între operator şi persoanele 

fizice/juridice se desfăşoară cu greutate, deşi există lege în acest sens. Colectarea deşeurilor de pe 

întreg teritoriul comunei este obligatorie. 

 
 CONCLUZII 
 
 Pentru rezultate mai bune în ceea ce privește un managementul eficient al deșeurilor, se 

poate avea în vedere: 
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- amplasarea de sisteme de monitorizare video pe râul Olteț pentru prevenirea 

aruncării deșeurilor în locurile neamenajate 

- colectarea selectivă a deșeurilor prin înființarea de spații de colectare proprii 

acestei activități 

- achiziționarea și instalarea de automate pentru reciclarea PET-urilor 

- dotarea gospodăriilor cu pubele pentru colectare selectivă 

- încurajarea sortării separate a deșeurilor de natură organică 

- managementul deșeurilor urbane și industriale, prin amenajarea unui punct de 

colectare și dotarea cu utillaje 

- pentru reducerea surselor de poluare și a procesului de degradare a factorilor de 

mediu se poate avea în vedere înființarea și operarea unei platfome de gunoi la nivel de comună - 

pentru fermele agrozootehnice  
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1.16. Infrastructura de Sănătate: 

 
Tip unitate medicală Număr 
Cabinet medic familie 2 
Cabinet stomatologic 1 
Farmacie umană 1 
Substație ambulanță 0 

                                Tabel privind infrastructura de sănătate  
 
 Din punct de vedere al accesului la servicii de asistență medicală primară, locuitorii 

comunei Alunu au la dispoziție, în dispensarul medical aflat în satul Alunu, două cabinete 

medicale separate, deservite de  2 medici de familie, un cabinet  stomatologic și o farmacie. 

Medicii de familie activează și în cadrul Dispensarului din satul Coltești. 

 Dispensarul  Coltești  a fost supus unor lucrări  importante de reabilitare și modernizare: 

introducere utilități, construire fosă septică, construire sală de așteptare, finisaje, sistem de 

supraveghere video, finalizate în anul 2017. 
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 Clădirea Dispensarului Alunu este o construcție pusă în funcțiune în jurul anilor 1985. 

Adapostește, așa cum am mai arătat, două cabinete medicale individuale, un cabinet stomatologic 

și o farmacie; clădirea  a făcut obiectul unui proiect de reabilitare exterioară finanțat de către 

primăria și Consiliul Local Alunu. 

 La nivelul comunei, activează un medic veterinar, care beneficiază de sprijinul unui 

tehnician. 

 
 

 

 

 

 

 



 

67  

  
Dispensar și Farmacie sat Alunu l 

Dispensar Alunu 

 

Pentru serviciile medicale de specialitate, precum și pentru spitalizare, locuitorii din Alunu 

trebuie să se adreseze  Spitalului Județean de Urgență Vâlcea, Spitalului Sinești, Spitalului 

Horezu sau furnizorilor privați de servicii medicale din Râmnicu Vâlcea sau împrejurimi.  

 Asistența medicală de urgență este asigurată de către personalul și autospecialele 

Serviciului de Ambulanţă Judeţean Vâlcea. Autospecialele utilizate  sunt dotate cu echipamente 

medicale,  medicamente  și materiale sanitare conform nivelului de competență al fiecărui echipaj. 

 

CONCLUZII 

Analizând datele de mai sus, putem concluziona că: 

- accesul la servicii de asistență medicală primară nu reprezintă o problemă pentru 

locuitorii comunei Alunu. 

- cădirile cu destinație dispensar medical sunt proprii desfășurării activităților medicale 

dar pot fi aduse îmbunătățiri;  la Dispensarul Alunu se poate vorbi despre nevoia de reabilitare 

termica, modernizarea și echiparea cu aparatură medicală de prim ajutor. 

- periodic trebuie să se aibă în vedere igienizarea spațiilor cu destinație cabinete 

medicale, precum și dotarea dispensarelor umane din localitate cu echipamente performante, în 

vederea îmbunatățirii calității serviciilor de asistență medicală primară. 

- infrastructura serviciilor medicale, în ansamblul lor, este slab reprezentată și 

dimensionată, în raport cu populația deservită, din cauza absenței cabinetelor medicale de 

specialitate și a distanței  până la cea mai apropiată unitate medicală. 

- având în vedere că, prevenția trebuie să stea la baza serviciilor medicale, este de dorit 

ca educația pentru sănătate să reprezinte o prioritate; în acest sens,  administrația publică locală, în 

parteneriat cu medicii de familie și alte organe interesate (școală, DGASPC, ONG-uri, etc) trebuie 

să dezvolte programe de educație sanitară la nivelul colectivității locale. 
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1.17. Asistența socială 
Domeniul asistenţei sociale este un domeniu cu implicaţii foarte puternice în viaţa 

economico-socială, în cadrul căruia se pot distinge mai multe problematici sau subdomenii, dintre 

care cele mai importante sunt asistența socială a copilului și familiei, asistența socială a 

persoanelor cu dizabilităţi, asistența socială a persoanelor vârstnice, asistența socială și protecţia 

victimelor violenţei în familie, precum și asistența socială a persoanelor defavorizate și/sau aflate 

temporar în situație de risc sau excluziune socială. 

           Conform art.112 alin (1) din Legea  nr. 292/2011, Legea asistenţei sociale, cu modificările 

și completările ulterioare, “Pentru asigurarea aplicării politicilor sociale în domeniul protecţiei 

copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi altor persoane, 

grupuri sau comunităţi aflate în nevoie socială, autorităţile administraţiei publice locale au 

atribuţii privind administrarea şi acordarea beneficiilor de asistenţă socială şi a serviciilor 

sociale.” 

Astfel, la nivelul U.A.T. Alunu funcționează Serviciul Public de Asistență Socială Alunu, 

serviciu fără personalitate juridică, ca structura specializată în administrarea şi acordarea 

beneficiilor de asistenţă socială şi a serviciilor sociale, cu scopul de a asigura aplicarea politicilor 

sociale în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu 

dizabilităţi, precum şi altor persoane, grupuri sau comunităţi aflate în nevoie socială. 

 
 

În aplicarea politicilor sociale în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor 

vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi altor persoane, grupuri sau comunităţi aflate în 

nevoie socială Serviciul îndeplineşte, în principal, următoarele funcţii: 
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a) de realizare a diagnozei sociale la nivelul unităţii administrativ - teritoriale respective, 

prin evaluarea nevoilor sociale ale comunităţii, realizarea de sondaje şi anchete sociale, 

valorificarea potenţialului comunităţii în vederea prevenirii şi depistării precoce a situaţiilor de 

neglijare, abuz, abandon, violenţă, a cazurilor de risc de excluziune socială etc.; 

b) de coordonare a măsurilor de prevenire şi combatere a situaţiilor de marginalizare şi 

excludere socială în care se pot afla anumite grupuri sau comunităţi; 

c) de strategie, prin care asigură elaborarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale şi a 

planului anual de acţiune, pe care le supune spre aprobare consiliului local; 

d) de comunicare şi colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi 

instituţiilor care au responsabilităţi în domeniul asistenţei sociale, cu serviciile publice locale de 

asistenţă socială, precum şi cu reprezentanţii societăţii civile care desfăşoară activităţi în domeniu, 

cu reprezentanţii furnizorilor privaţi de servicii sociale, precum şi cu persoanele beneficiare; 

e) de promovare a drepturilor omului, a unei imagini pozitive a persoanelor, familiilor, 

grupurilor vulnerabile. 

Structura organizatorică şi numărul de posturi aferent Serviciului se aprobă de Consiliul 

Local, astfel încât funcţionarea acestuia să asigure îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin potrivit legii. 

Consiliul local aprobă, prin hotărâre, Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Serviciului, 

pe baza prevederilor regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de 

asistenţă socială şi a structurii orientative de personal.  Finanţarea serviciilor sociale şi beneficiilor 

de asistenţă socială se asigură din bugetul local, bugetul de stat, din donaţii, sponsorizări şi alte 

forme private de contribuţii băneşti, potrivit legii.  

Rolul administraţiei locale este de a asigura acordarea asistenţei sociale prin: 

- dezvoltarea sau înfiinţarea de servicii proprii, instituţii de asistenţa socială; 

- concesionarea de servicii sociale unor furnizori de servicii sociale specializaţi, acreditaţi 

în condiţiile legii (unităţi de asistenţă medico-socială, asociaţii sau fundaţii, culte religioase, 

persoane fizice); 

- finanţarea asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică care înfiinţează şi 

administrează unităţi de asistenţa socială, în baza standardelor minime obligatorii de calitate, cu 

proceduri şi planuri de intervenţie şi asistenţa, cu monitorizarea, evaluarea costurilor și eficienţei 

serviciilor sociale acordate, în conformitate cu actele normative în vigoare. 

U.A.T. Alunu este acreditată ca  furnizor public de servicii sociale, pe teritoriul comunei 

înființate servicii sociale; în satul Alunu există un Centru Local de Asistență Socială, iar în satul 

Igoiu un Centru de zi pentru Servicii Sociale pentru persoane vârstnice. 
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CENTRUL PENTRU SERVICII SOCIALE PERSOANE VÂRSTNICE ALUNU 

funcționează în satul Igoiu, comuna Alunu, în fosta Școală cu clasele I-IV Igoiu, clădire ce a fost 

reabilitată prin fonduri euroepene nerambursabile.  

În ianuarie 2021, a avut loc recepția finală și predarea lucrării centrului social din satul 

Igoiu, lucrare finanțată din fonduri europene și ale Consiliului Judetean Vâlcea. Acest centru 

dispune de o sală dotată cu aparatură pentru exerciții fizice, masaj și kinetoterapie, o sală pentru 

lectură și activități recreative, toaletă și vestiar. 

Servicii sociale oferite în cadrul Centrului: 

a) Activităţi cultural – religioase; 

b) Activităţi de petrecere a timpului liber (muzicoterapie, jocuri de societate, care să 

faciliteze comunicarea şi relaţionarea atât cu persoane de aceeaşi vârstă, precum şi cu tânara 

generaţie); 

c) Servicii comunitare si asistenţă în rezolvarea problemelor administrative şi consiliere 

socială; 

d) Servicii de asistenţă psiho-socială, incluzând consilierea psihologică, medierea 

conflictelor familiale, medierea relaţiilor cu persoane din comunitate; 

e) Sesiuni de discuţii pe diverse teme; 

f) Evaluarea situatiilor de risc social; 

g) Sprijin și asistență socială; 

h) Informații publice; 

i) Informare și orientare; 

j) Integrare / reintegrare socială; 

k) Reabilitare funcțională. 

 

 
Scopul Centrului pentru servicii sociale - persoane vârstnice Alunu este de a oferi servicii 

sociale de ameliorare a stării psihologice a bătrânilor care locuiesc singuri, a persoanelor vârstnice 

fără ajutor din partea rudelor, din comuna Alunu, prin diverse activități distractive, creative și 
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spirituale, precum și de îmbunătățire a calității vieții persoanelor vârstnice și prevenirea 

instituționalizării acestora. 
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Nevoi  identificate la nivel comunitar: 

- creșterea standardului de viață; 

- creșterea numărului locurilor de muncă și a gradului de ocupare; 

- sprijinirea persoanelor provenite din grupuri marginalizate sau în risc de excluziune socială ( 

persoane vârstnice, persoane cu nevoi speciale, alte persoane supuse riscului de excluziune). 

 

            CENTRUL LOCAL DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ, sat ALUNU 

Acest obiectiv a fost realizat în anul 2012 printr-un proiect din fonduri europene, inițiat de 

Primăria și Consiliul Local Alunu și are drept scop adăpostirea și îngrijirea temporară a 

persoanelor, familiilor și copiilor aflați în dificultate.  Asigură 10 locuri de cazare în 4 camere, 

bucurându-se totodată de birou, spălătorie, bucătarie, sală de mese, grupuri sanitare și toate 

utilitățile. 

 

CONCLUZII 

  Pentru promovarea incluziunii sociale, diminuarea riscului de sărăcie și evitarea 

marginalizării și excluziunii, administrația publică locală este chemată, conform legislației în 

vigoare în domeniul asistenței sociale, să ofere suport personalizat și asistență specializată 

locuitorilor comunei, în funcție de nevoia identificată. Astfel, la nivelul comunei Alunu 

identificăm, ca utile, următoarele intervenții:  

- înființarea de servicii sociale, în principal servicii de consiliere și informare în 

comunitate destinate persoanelor marginalizate sau aflate în risc de marginalizare, centru social de 

zi pentru copii, centru rezidențial pentru persoane vârstnice sau servicii de îngrijire la domiciliu 

pentru persoanele vârstnice; locuințe sociale sau de necessitate. Aceste servicii vor răspunde 

nevoilor de:  montorizare permanentă și consiliere a familiilor defavorizate, a persoanelor 
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vârstnice și a persoanelor singure cu nevoi special, asistența persoanelor aflate în căutarea unui 

loc de muncă, sprijinirea și integrarea persoanelor pe piața muncii (cursuri de formare/sprijin în 

redactarea unui CV european),  

- creșterea numărului de specialiști care deservesc serviciile sociale( asistent social, sistent 

medical comunitar); 

- eficientizarea comunicării inter instituțională; 

- motivarea personalului din serviciile sociale; 

- dezvoltarea parteneriatului public privat; 

- responsabilizarea beneficiarilor și implicarea lor în rezolvarea problemelor sociale; 

- eficientizarea comunicării între beneficiari și angajații din sistemul de servicii sociale; 

- colaborarea și implicarea instituțiilor la nivel local; 

- sensibilizarea comunității locale în rezolvarea problemelor sociale. 

 

De asemenea, serviciul social de la nivelul U.A.T. Alunu trebuie să își stabilească 

propria Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale, bazată- cel puţin- pe următoarele 

informaţii: obiectivul general şi obiectivele specifice, planul de implementare a strategiei, 

responsabilităţi şi termene de realizare, sursele de finanţare şi bugetul estimat. 

 

1.18. Invățământ 
 
 În anul 1900, în satul Igoiu, a fost construită prima şcoală elementară din comuna Alunu, 

formată din două săli de clasă. Ea a putut fi ridicată datorită contribuţiilor localnicilor şi cu 

ajutorul primarului de atunci, Vasile Pîrvu Popa Nicolae. Primul învăţător al satului a 

fost Georgescu Constantin, iar prima clasă a fost formată din 22 de  elevi. Mobilierul şcolii era 

simplu, alcătuit din bănci pentru câte 2 elevi şi o masă obişnuită în loc de catedră,  confecţionat de 

tâmplarii satului. 

 În anii ce au urmat, numărul elevilor a început să crească, din dorinţa firească a 

locuitorilor satului de a învăţa carte. În anul 1938 încep să se construiască şi în celelalte două sate, 

Alunu şi Colteşti, şcoli cu câte 8 săli de clasă. În 1949, în alte două sate, Ocracu şi Roşia, 

localnicii, cu ajutorul Primăriei Colteşti încep construcţia pentru alte două şcoli. 

 După unirea celor două comune (Alunu şi Colteşti) în una singură, și anume comuna 

Alunu, Sfatul Popular al comunei a hotărât ca  în anul 1974 să se înceapă construcţia unei noi 

şcoli cu două etaje. Ea a fost dată în folosinţă în anul 1982. În această şcoală, se desfăşoară şi 

astăzi procesul de învăţământ. Odată cu dezvoltarea Comunei Alunu, prin creşterea capacităţilor 

de extracţie a cărbunelui din zonă, a apărut necesitatea extinderii reţelei şcolare de pe raza 
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localității înfiinţându-se  Şcoala Generală Coltești. Aceasta a început să funcţioneze într-un local 

propriu, nou construit pentru această destinaţie. 

 Începând cu anul şcolar 2010-2011, prin programul de restructurare a reţelei şcolare, 

iniţiat şi derulat de Inspectoratul Şcolar al Judeţului Vâlcea, Şcoala Gimnazială Alunu a devenit 

şcoală cu personalitate juridică, fiindu-i arondate  ca structuri  Şcoala Gimnazială Colteşti, 

precum şi Grădiniţa cu Program Normal Colteşti. Astfel, în momentul de faţă,  întreaga reţea de 

învăţământ din localitatea Alunu este organizată în cadrul unei singure unităţi şcolare cu 

personalitate juridică, aceasta fiind Şcoala Gimnazială Alunu, cu următoarele structuri: 

Şcoala Gimnazială Colteşti, GPN Colteşti şi GPN Igoiu. 

   
Sructura reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Comuna 

Alunu, pentru anul scolar 2021 – 2022 se prezintă astfel:  

Nr 
crt 

Denumirea 
unității de 
învățământ 

Statut 
(PJ)/ 
(AR) 

Unitatea de 
învățământ cu 
personalitate 
juridică căreia îi 
aparține unitatea 
de învățământ 

Localitatea Forma de 
proprietate 

1 Școala  
Gimnazială  
Alunu 

PJ Școala  
Gimnazială  
Alunu 

Igoiu Publică de  
interes național 
și local 

2 Şcoala 
Gimnazială 
Colteşti 

AR Şcoala Gimnazială 
Colteşti 

Coltești Publică de  
interes național 
și local 

3 GPN Igoiu AR GPN Igoiu Igoiu Publică de  
interes național 
și local 

4 GPN Colteşti AR GPN Colteşti Coltești Publică de  
interes național 
și local 

 
 
Atât Școala Gimnazială Alunu - situată în sat Igoiu - cât și Şcoala Gimnazială Colteşti, 

ca  structură arondată funcționează-fiecare- cu câte 5 clase de învățământ primare și 4 clase de 

învățământ gimnazial. 

GPN Colteşti şi GPN Igoiu își desfășoară activitatea cu câte 2 grupe de preșcolari, 

fiecare. 

Școala Gimnaziala Alunu are 3 corpuri de clădiri: corpul central, construcție parter plus 

două etaje, cu 12 săli de clasă, cancelarie și laboratoare; un corp secundar pentru grădiniță și un 
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atelier. Corpul central a fost pus în funcțiune în anul 1984 . În anul 2011 a făcut obiectul unui 

proiect, fiind complet reabilitată prin grija Primăriei și Consiliului Local Alunu; în cursul anului 

2013, face obiectul unui proiect de modernizare a incintei și împrejurimii.  

În spațiile atelierului funcționează în prezent sala de festivități a școlii, cu toate dotările 

igienico-sanitare aferente; de asemenea, în acest corp de clădire se mai află încă o încăpere 

momentan fără destinație. 

În cursul anului trecut, în școală a fost amenajat un laborator de biologie; dotările acestui 

laborator sunt dintre cele mai moderne: tablă inteligentă, videoproiector, laptop.  

Per ansamblu școala răspunde bine nevoilor comunității, existând totuși și unele aspecte ce 

trebuie îmbunătățite: modernizarea instalațiilor electrice și de încălzire, achiziționarea de tehnică 

IT (calculatoare, imprimante, performante, dotarea cu mobilier modern a laboratoarelor).  
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Grădinița cu program normal Igoiu – preșcolarii își desfășoară activitatea într-o clădire 

proprie, spațioasă; cele două săli de clasă au fost renovate dar necesită –încă- investiții pentru 

schimbarea mobilierului școlar și achiziționarea de echipamente IT (calculator, imprimantă, 

videoproiector) și materiale didactice și auxiliare necesare bunei desfășurări a procesului 

instructiv-educativ, la standardele pe care le vizează atât conducerea școlii cât și administrația 

publică locală.  

Şcoala Gimnazială Colteşti este constituita din 3 corpuri: un corp central, o grădiniță și 

un atelier. În anul 2008 a făcut obiectul unui proiect de renovare și modernizare, proiect inițiat de 

Primăria și Consiliul Local Alunu împreună cu Inspectoratul Școlar Vâlcea. 

 Instituția are la dispoziție o bază sportivă modernă cu vestiare, gazon artificial și iluminat 

nocturn. 

În momentul de față, Școala Coltești, se află într-un amplu proces de reabilitare, 

modernizare și dotare, iar GPN Coltești este supusă lucrărilor de reabilitare, extindere și 

modernizare; ambele proiecte se desfășoară cu fonduri europene. 

 
 

 

Sali de clasa (cabinete scolare/amfiteatre) pe niveluri de educatie 

Niveluri de educatie   Ani 
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Anul 2019 Anul 2020 
 

Numar Numar 

Total   20 20 

Invatamant prescolar   4 4 

Invatamant primar si gimnazial   16 16 

 

Școala Gimnazială Alunu, împreună cu structurile arondate, pun la dispoziția educabililor 

următoarele spații de învățământ: 

- Săli de clasă - 20 

- Laboratoare -  4 

- Terenuri sportive amenajate - 3  

- Săli de sport - 1 

Şcoala este dotată suficient cu material didactic şi cu mijloace audiovizuale. 

Rezultatele cautarii - PC-uri/echipamente IT pe niveluri de educatie 

Niveluri de educatie  

 

Anul 2018 Anul 2019 Anul 2020 
 

Numar Numar Numar 

Total  42 58 141 

Invatamant prescolar  4 4 4 

Invatamant primar si gimnazial (inclusiv invatamantul special)  38 54 137 
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În anul școlar 2021-2022, în rețeaua școalară la nivel local învață 244 elevi și 76 

preșcolari. Comparând aceste cifre cu cele înregistrate în intervalul 2018-2020 observăm o 

scădere constantă a numărului de elevi din învățământul gimnazial și o creștere a numărului 

preșcolarilor.  

  Populația școlară: 

Populatia scolara, pe niveluri de educatie 

Niveluri de educatie  

 

Anul 2018 Anul 2019 Anul 2020 

 

Numar 
persoane 

Numar 
persoane 

Numar 
persoane 

Total   341 333 313 

Copii inscrisi in gradinite   67 65 66 

Elevi inscrisi in invatamantul primar (inclusiv 
invatamantul special)   159 149 133 

Elevi inscrisi in invatamantul gimnazial (inclusiv 
invatamantul special)   115 119 114 

 
 
Corpul didactic 

 
Anul 2019 Anul 2020 Anul 2021 

Numar persoane Numar persoane Numar persoane 
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Total 28 28 30 

Invatamant 
prescolar 4 4 4 

Invatamant 
primar 9 9 10 

Invatamant 
gimnazial 15 15 16 

 
 

Corpul didactic ce își desfășoară activitatea în unitățile de învățământ din Alunu în anul 
școlar 2021-2022, este format din 30 de cadre didactice  : 

- Educatoare : 4 
- Învățători: 10 
- Profesori: 16   

 
Transportul elevilor din satele aparţinătoare comunei către şcoală se face cu 2 microbuze 

școlare . 

 
 

 
Programele culturale și sportive desfășurate în școală antrenează copiii din comună și 

oferă motive întemeiate de satisfacție întregii comunități. Corul Școlii Gimnaziale Alunu este 

unul cu tradiție, nelipsit de la toate manifestările culturale din comună și chiar din județ. 

Alunurea sportivă în rândul populației școlare este bine reprezentată, un plus fiind 

constituit și de infrastructura de terenuri sportive din comună; elevii Școlii Gimnaziale Alunu 
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desfășoară activități sportive în cadrul grupelor de handbal feminin, fotbal feminin- cu rezultate 

remarcabile- și masculin, atletism.  

 

CONCLUZII 

Analizănd situația unităților de învățământ, a populației școlare și a personalului 

didactic, putem concluziona următoarele: 

- educabilii (antepreșcolari, preșcolari și școlari) reprezintă 12% din populația după 

domiciliu din comuna Alunu; 

- infrastructura de educație este dezvoltată dar, necesită fie îmbunătățiri, fie modernizări: 

dotarea laboratoarelor și atelierelor școlare cu echipamete moderne și de actualitate; reabilitare – 

Școala Gimnazială Alunu - sat Igoiu; achiziția de table inteligente și calculatoare performante 

pentru școlile din localitate; achiziționarea de tablete pentru toți elevii; modernizarea școlilor și a 

grădinițelor din localitate-dotarea cu echipamente școlare, mobilier școlar și materiale didactice și 

auxiliare. 

-spațiile exterioare ale clădirilor sunt generoase și bine întreținute, dar nu prezintă 

suficiente amenajări specifice pentru activități recreative; 

- pentru un acces mai facil la o educație la standarde înalte, se pot avea în vedere 

implementarea unor măsuri ca: implementarea unor sisteme de e-learning în școlile și grădinițele 

din localitate. 

- pentru reducerea/prevenirea abandonului școlar se recomandă: dezvoltarea și furnizarea 

serviciilor de orientare, consiliere și asistență educațională, implementarea unui program de tip 

after-school, în orarul elevilor. 

- populația școlară, răsfirată pe tot teritoriul comunei, beneficiază de două  mijloce de 

transport pentru deplasarea la/de la școală. 

 
 

 1.19. Siguranța și protecția cetățenilor 
 
 La nivelul comunei Alunu, ordinea publică, siguranța cetățenilor și a bunurilor este 

asigurată de I.P.J. Vâlcea, prin personalul postului de poliție Alunu. 

 Pentru o bună organizare a activităților de pază și protecție a bunurilor și persoanelor, 

Primăria Alunu întocmește Planul de Pază, actualizat periodic.  

Clădirea administrației publice locale, Spațiul Public de Recreere și unitățile de 

învățământ beneficiază de supraveghere video. 
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1.20. Economia: 

 

 1.20.1. Teritoriul comunei Alunu prezintă un profil predominant agrar, cu o agricultură 

bazată pe microexploatații individuale. 

Cultura plantelor (în special, pomicultura) este practicată în sistem individual, ca și 

creșterea animalelor – axată pe creșterea bovinelor, suinelor și creșterea păsărilor. 

Pe teritoriul comunei Alunu există un număr de aproximativ 50 de persoane fizice 

autorizate, întreprinderi familiale și întreprinderi individuale, în domeniul creșterii animalelor, 

albinelor, cultivarea legumelor și pomicultură. 

Principalele culturi agricole din zonă sunt, la nivelul anului 2020: 

a.grâu comun de toamnă: 70 ha 

b.porumb pentru boabe: 880 ha 

c.cartofi: 50 ha 

d. legume de câmp: 60 ha 

e.viță de vie: 6 ha. 

f. plante de nutreț: 260 ha 

g. fructe din livezi: 95 ha 

Creșterea animalelor - efectivele de animale pe specii, la nivelul anului 2020: 
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a. total bovine:  1.210 capete 

b. total porcine: 1.347 capete 

c. total ovine + caprine: 503 capete 

d. total păsări de carne: 958 capete. 

e. total păsări ouătoare: 13.316 capete 

 

Sectorul secundar- responsabil pentru producția de bunuri (industrie, construcții) are o 

pondere inferioară celei a sectorului primar, responsabil pentru producerea materiilor prime. 

Sectorul terțiar este reprezentat de furnizorii de servicii -comerț, transporturi, alimentație 

publică, turism, sport,etc- și fiind bine reprezentat se constituie în noi oportunități de muncă 

pentru locuitorii comunei. 

Pe teritoriul comunei Alunu funcționează operatori economici cu capital privat, în 

următoarele domenii:   

- industria extractivă de cărbune 

- panificație 

- patiserie 

- construcții civile 

- comerț cu amănuntul al produselor alimentare și nealimentare 

- transport marfă 

- baruri 

- comerț produse farmaceutice. 

Nr. 
crt 

Denumire activitate Nr. agenti 
economici 

1 Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală 4 
2 Creşterea altor animale (albine) 51 
3 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu 

vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi 
tutun 

25 

4 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu 
vânzare predominantă de produse nealimentare 

5 

5 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi 
nerezidenţiale, Lucrări de tâmplărie şi dulgherie, Lucrări 
de instalaţii sanitare și alte lucrări 

11 

6 Transporturi rutiere de mărfuri și persoane, școli de 
conducere 

26 

7 Activităţi de interpretare artistică (spectacole) 2 
8 Servicii diverse 2 
9 Activităţi de protecţie şi gardă 2 
10 Activități sanitare și veterinare 5 
11 Activităţi de consultanţă 7 
12 Baruri, restaurante 9 
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13 Apă, canal, salubrizare 2 
14 Intermedieri în comerț 3 
15 Fabricare produse alimentare 5 
16 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor 6 
17 Fabricare produse nealimentare 4 
18 Creşterea bovinelor 12 
19 Creșterea caprinelor 1 
20 Cultivare legume_fructe 11 
21 Activitati postale  1 
22 Activități de telecomunicații 3 
23 Activități de jocuri de noroc 6 
24 Transport mărfuri pe căi ferate  1 
25 Construcții  civile  2 
26 Extracție cărbune și petrol 2 
27 Producători agricoli, cu atestate de producător – creșterea 

albinelor 
8 

28 Producători agricoli, cu atestate de producător – creșterea 
bovinelor 

23 

29 Producători agricoli, cu atestate de producător – cultivarea 
fructelor și legumelor 

18 

                                           

Astfel, populația activă a comunei Alunu lucrează în industria extractivă de cărbune, de 

petrol și gaze naturale, în învățământ, administrație publică locală, sănătate, producție și comerț. 

 1.20.2. Topul  domeniilor de activitate din Alunu, după numărul de angajați , având 

ca sursă  https://www.topfirme.com/judet/valcea/localitate/alunu/caen/numar-angajati/, astfel:  

1.CAEN: 1071 - Fabricarea pâinii, fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie - 

102 angajați 

2.CAEN: 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri - 13 angajați 

3.CAEN: 5629 - Alte activități de alimentație n.c.a. - 13 angajați 

4.CAEN: 4711 - Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de 

produse alimentare, băuturi și tutun - 9 angajați 

5.CAEN: 5630 - Baruri si alte activități de servire a băuturilor - 8 angajați 

6.CAEN: 4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale - 6 angajați 

7.CAEN: 7022 - Activități de consultanță pentru afaceri și management - 2 angajați 

8.CAEN: 5320 - Alte activități poștale și de curier - 2 angajați 

9.CAEN: 4719 - Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de 

produse nealimentare  -1 angajat 

10.CAEN: 4773 - Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate - 1 

angajat 

11.CAEN: 4782 - Comerț cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei și încălțămintei efectuat prin 

standuri, chioșcuri și piețe - 1 angajat 
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12.CAEN: 4331 - Lucrări de ipsoserie - 1 angajat 

13.CAEN: 3600 - Captarea, tratarea și distribuția apei - 8 angajați 

Analizând datele expuse mai sus, observăm cu ușurință concentrarea activităților 

economice în sectorul terțiar, responsabil pentru producerea de servicii mai degrabă decât pentru 

produsele finale. 

 

Exploatarea Minieră Berbești-Alunu: 

 
Prima mină a fost deschisă în Alunu în anul 1980. Ulterior s-a deschis Cariera de lignit 

(Exploatarea Minieră Olteț Alunu), TCMM SUT Alunu, apoi au fos date în folosință depozitul de 

cărbune și calea ferată.  

În martie 2015, Exploatarea Minieră Berbești-Alunu este preluată de CET Govora.  

În prezent, la CET Govora procesul de exploatare a cărbunelui este exclusiv de suprafață 

și se desfășoară în trei cariere: Cariera Alunu, Cariera Berbești și Cariera Panga. 

Cariera Alunu se întinde pe raza localităților Roșia de Amaradia, Alunu, Sinești și 

Berbești. Lucrările de deschidere au început în anul 1980, tehnologia utilizată este „tehnologia de 

excavare, transport și haldare în flux continuu”.  

Cărbunele depozitat este încărcat în vagoane speciale, cu o capacitate de aproximativ 55 

tone fiecare, apoi transportate la CET Govora. Calea ferată Băbeni-Alunu, este o cale ferată 

secundară care face legatură între localitățile Băbeni și Alunu. Linia a fost deschisă ca linie 

industrială, cu scopul de a facilita transportul de lignit din bazinele carbonifere de la Alunu și 

Berbești către Centrala electrică de termoficare Govora și are o lungime de 41 km.  Începând cu 

luna decembrie 2014, traficul de călători pe această rută a fost sistat din cauza numărului redus de 

călători, linia fiind deschisă doar traficului de marfă. 
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CET Govora se află în momentul de față în procedură de insolvență și își desfășoară 

activitatea în baza unui Plan de reorganizare, modificat în urma apariției unor situații neprevăzute 

– contextul pandemic.  

În ultimii ani exploatarea minieră a creat probleme serioase zonei :  

- în 2004, în urma precipitaţiilor abundente căzute în zonă, cătunul Valea Lacurilor din 

Alunu a fost cuprins de o alunecare de teren ce a distrus drumul de acces în carieră şi gospodăriile 

din zonă. Într-un articol de specialitate, apărut la multă vreme după acel episod, se menţiona că 

una dintre cauzele producerii acestor alunecări o reprezintă „existenţa semihaldei fostei cariere de 

cărbuni care exercita presiuni asupra stratelor din aval”. În ciuda concluziilor specialiştilor şi a 

soluţiilor oferite de către aceştia, patru ani mai târziu de la publicarea acestei analize, situaţia avea 

să se repete în zonă. 

- în 2017, în prima parte a lunii mai, după câteva zile de ploi abundente, s-a activat o 

alunecare de teren la halda de steril provenită de la exploatare minieră a CET Govora, înghiţind 

peste 20 de hectare de teren, printre care o pădure de salcâm şi mai multe terenuri agricole; 

autoritatile vâlcene au evacuat, în total, 20 de persoane din 6 gospodării din localitatea Alunu. 

- pe data de 23 mai 2019 o alunecarea de teren s-a produs chiar în interiorul carierei de la 

Exploatarea Minieră Alunu; din cauza acestei alunecări de teren, un utilaj de mari dimensiuni de 

exploatare a cărbunelui a fost aproape “înghiţit” de pământ. 

 

1.20.3. Forța de muncă 
 

Numarul mediu al salariatilor  

  

 

Anul 2018 Anul 2019 Anul 2020 

 

Numar persoane Numar persoane Numar persoane 

  756 764 740 

 

Someri inregistrati  

Sexe Judete Localitati 

 

Anul 2019 Anul 2020 Anul 2021 

 

Numar persoane Numar persoane Numar persoane 
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Total Vâlcea Alunu 118 137 127 

 
 

În totalul populației active (cu vârste între 16 și 64 de ani), 2916 persoane (respectiv 

70,13%), putem observa că numărul mediu de salariați este unul destul de mic, respectiv 740 de 

salariați în anul 2020 (ultima statistică oficială). Adăugând la aceste date și informațiile legate de 

evoluția numărului șomerilor înregistrați, putem spune că: 

- Numărul mediu al salariaților, ca pondere din  populația activă, este unul destul de 

mic, aflându-se în scădere în anul 2020; 

- Numărul șomerilor înregistrați, după o creștere în anul 2020, a scăzut în anul 2021; 

- Ponderea populației fără ocupație și care nici nu se află în căutarea unui loc de muncă 

este de 69,92%, la nivelul anului 2020, ultimul an pentru care există date statistice 

oficiale.   

 

CONCLUZII 

Pentru atragerea de noi investitori la nivel local și pentru sprijinirea afacerilor locale, 

autoritățile administrației publice locale pot oferi o serie de facilități, printre care și deduceri 

fiscale pentru persoanele fizice și juridice. 

Identificarea și valorificarea zonelor cu teren pretabil comercial este o altă măsură ce 

poate duce la deschiderea investițiilor la piața locală. 

Având în vedere că teritoriul comunei Alunu prezintă un profil predominant agrar, cu o 

agricultură bazată pe microexploatații individuale și că aici există un număr de aproximativ 50 de 

persoane fizice autorizate, întreprinderi familiale și întreprinderi individuale, în domeniul creșterii 

animalelor, albinelor, cultivarea legumelor și pomicultură, administrația publică locală trebuie să 

își îndrepte atenția către: 

- sprijinirea organizării de asociații ale producătorilor locali; 

- crearea unui centru local pentru procesare fructe și legume; 

- înființarea unui serviciu/birou care să asiste cetățenii în parcurgerea simplificată a 

procedurilor pentru obținerea fondurilor europene nerambursabile; 

- sprijinirea micilor fermieri în vânzarea produselor alimentare pe plan local sau 

național; 

- susținerea și încurajarea producătorilor locali pentru accesare fonduri; 

- încurajarea cetățenilor să devină producători; 

- înfiintarea de ferme zootehnice si puncte de prelucrare si colectare; 

- încurajarea practicării ocupațiilor tradiționale și a practicării meșteșugurilor. 
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1.21. Cultura: 
1.21.1. Infrastructură culturală 
 

Tabel infrastructura culturală: 
Cultură Date actualizate anul 2021 
Număr biblioteci 1 

Cămine culturale 1 

         

 Biblioteca din comuna Alunu conține circa 1.745 de volume. La nivelul școlilor 

gimnaziale Alunu și Coltești există și biblioteci școlare. 
 

        Căminul Cultural Filofteia Lăcătușu din satul Igoiu este o construcție începută în anul 

1996 de administrația publică locală din acea vreme, continuată între anii 1996 și finalizată în 

anul 2012. Pe lângă sala de festivități cu o capacitate de 200 de locuri oferă, deopotrivă, spații 

pentru primărie și Consiliul Local. 

Numele pe care îl poartă lăcașul de cultură este unul cu o încărcătură deosebită pentru 

locuitorii comunei. Filofteia Lăcătușu (Daju) s-a născut la data de 7 iunie 1947 în comuna Alunu. 

Filofteia Lăcătușu a cântat de mică alături de bunicul său, Vasile Gogenete, iar la vârsta 

de 14 ani, după ce a absolvit Şcoala gimnazială din Alunu, a fost cooptată în taraful unui lăutar 

renumit, Nelică Popescu, cel mai faimos rapsod popular din zona Horezului, Alimpeştiului şi 

Roşiei de Amaradia. Repertoriul Filofteiei se compunea, în special, din baladele, doinele şi 

cântecele locului, culese de la bunicul Gogenete, de la tatăl Victor Daju, iar apoi și de la maestrul 

Nelică Popescu. Copila era fascinată şi de cântecele Privighetorii naţiei româneşti, Maria 

Lătăreţu, şi aproape de fiecare dată, când  avea ocazia, cânta cu mult curaj şi talent creaţii 

minunate. Succesul Filofteiei Lăcătuşu a atras atenţia lui Gelu Barabancea, dirijorul Ansamblului 

Artistic „Doina Gorjului“, instituţie înfiinţată în anul 1968, astfel că într-o seară, după un 

spectacol al gorjenilor la Râmnicu-Vâlcea, maestrul Barabancea i-a cerut să vină la Târgu-Jiu şi 

să lucreze împreună. 

Ea a activat la Orchestra „Doina Gorjului” din 1969 până la 4 martie 1977, evoluând sub 

bagheta dirijorilor Gelu Barabancea și Stelian Ghiocel și efectuând turnee atât în țară, cât și în 

străinătate. 
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Între anii 1974-1976, Filofteia Lăcătuşu devine noul star al cântecului gorjenesc. Aceasta 

reuşeşte să se afirme, cu toate că omul care avea merite incontestabile în creşterea ei artistică, 

dirijorul Gelu Barabancea, a murit în anul 1973, la doar 42 de ani. 

4 martie 1977 a fost ultima zi din viaţa Filofteiei Lăcătuşu. Tânăra cântăreaţă, care călca 

pe urmele Mariei Lătăreţu a avut neşansa să se afle în Bucureşti în ziua devastatorulu cutremur 

din anul 1977. Filofteia Lăcătuşu a fost înmormântată alături de alesul inimii sale. Tragica 

dispariţie a marii artiste gorjene, la nici 30 de ani împliniţi, i-a îndurerat profund pe gorjeni şi pe 

nenumăraţii săi admiratori din întreaga ţară. A fost înmormântată în cimitirul din satul Suseni, din 

comuna Runcu. 

Pentru a-i păstra vie amintirea, în perioada 2013-21015 în Alunu s-a desfășurat Festivalul 

Național al Copiilor Filofteia Lăcătușu. 

Alte manifestările culturale care se desfășoară în cadrul Căminului Cultural sunt: 

- Ziua Națională a României 

- Balul Crăciunului 

- Balul Mărțișorului 
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- Ziua Comunei  

- Ziua Copilului 

Având în vedere că Primăria, Consiliul Local și Căminul Cultural împart aceeași 

clădire, administrația locală a depus un proiect pentru construcția unui nou cămin cultural, 

edificiu destul de important pentru locuitorii comunei Alunu. În cadrul compartimentului 

Bibliotecă – Cultură este angajat un referent cultural, care oferă lecții de dans popular, 

instrumente și voce.  

 

 
 

 

 

1.21.2. Situri arheologice 

Cercetările arheologice efectuate pe teritoriul actual al comunei Alunu și în zonele 

învecinate au scos la lumină mărturii care atestă locuirea acestor meleaguri în epoca romană.  

Așezarea din epoca romană de la Roșia, un ansamblu anonim, din categoria locuire civilă, tip  

așezare a fost descoperită în satul Roșia, comuna Alunu. 

 

1.21.3. Culte și lăcașuri de cult: majoritatea populației din Alunu este de rit ortodox; în 

comună există trei lăcașuri de cult, fiecare având propriul cimitir. 

     În comuna Alunu există șase biserici ortodoxe și o biserică adventistă. Două dintre 

așezămintele de cult sunt inventariate în Lista Monumentelor Istorice din județul Vâlcea – 

Biserica din lemn cu hramul “Cuvioasa Parascheva” din satul Igoiu și Biserica “Sfinții Împărați 

Constantin și mama sa, Elena din satul Ocracu (construită în perioada 1864). 

Materialul cu predilecție folosit pentru ridicarea bisericilor a fost de-a lungul timpului 

lemnul. 

 Biserica Cuvioasa Parascheva – sat Igoiu 
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Biserica de lemn din satul Igoiu, cu hramul Cuvioasa Paraschiva este o ctitorie 

moșnenească, asemenea majorității lăcașelor de cult ortodoxe din Muntenia veacului al XVIII-lea. 

Un aport semnificativ la ridicarea lui îl are și de data aceasta o față bisericească (Teodor Monahul, 

conform pisaniei de pe crucea de ctitorie). Biserica cu hramul Cuvioasa Paraschiva este construită 

în întregime din grinzi masive de stejar (40-50 x 10-12 x 800-1200 cm), pe temelie din piatră de 

Igoiu, realizată inițial în tehnica zidăriei uscate, ulterior reparată cu mortar de var și recent cu 

mortar de ciment. Întreaga biserică e pardosită cu dale din piatră de Igoiu. Numele celor mai 

importanți dintre donatori sunt inscripționate pe crucea de ctitorie. Anul 1752 reprezintă cea mai 

plauzibilă dată de fondare a bisericii, fapt întărit și de inscripțiile de pe mormintele din interiorul 

bisericii. 

În ce privește destinul actual al bisericii de lemn din Igoiu, ea se numără printre puținele 

ctitorii din lemn „norocoase”, de pe teritoriul Vâlcei și al României, în general. Conștient de 

valoarea ei, actualul paroh al comunei Alunu s-a îngrijit de conservarea în bune condții a 

lăcașului, întreprinzând reparații la temelie și la acoperiș, fără a provoca modificări sau deteriorări 

ale monumentului. Mai mult, biserica este din nou în cult, toate acestea fiind posibile cu ajutorul 

lui Dumnezeu, cu osteneala Preotului Paroh Boeangiu Ștefan și a enoriașilor, fiind păstrată și 

cinstită așa cum se cuvine de către săteni. 
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Biserica Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil – sat Bodești 

Din prezentarea lăcașului de cult pe site-ul Parohiei Alunu, aflăm că, la 2 km de drumul 

judeţean 605 C ce leagă localităţile Alunu şi Alimpeşti, pe un vârf de deal într-o zonă izolată, dar 

deosebit de frumoasă, se află biserica din satul Bodeşti. Este construită din lemn, pe temelie de 

piatră şi are hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”. 

Biserica a fost ridicată de către Iancu  Nacu şi Stanciu  Bodescu, pe moşie boierească, la 

anul 1675, noiembrie 8. În anul 1862, când mahalaua Bodeşti aparţinea de satul Mateeşti, lăcaşul 

de închinare a fost reparat  în totalitate. Probabil atunci a fost tencuită pe interior şi pe exterior. În 

anul 1973  acoperişul de şiţă a fost schimbat, pe cheltuiala familiei Năpruiu, cu învelitoare de 

tablă, fără a se  face lucrări de consolidare ce se impuneau datorită  fisurilor ce apăruseră la 
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temelie şi puneau în pericol  întreaga construcţie. Între anii  1994 şi 2001, s-au executat lucrări de 

consolidare, renovare şi pictare.  

 
 

În partea de miazăzi a bisericii  se află o cruce de piatră, din secolul al XVIII-lea, de 

dimensiuni  impresionante, deosebit de frumos lucrată şi cioplită, scrisă cu litere  chirilice. Crucea 

de piatră datează din anul 1747, 16 mai si a fost construită în timpul domnitorului Constantin 

Nicolae Mavrocordat, de către protopopul Popa Radu, popa Radu, Barbu vornicu, Radu ereu și 

duhovnicul Stanu.   

Atât Crucea cât şi Biserica sunt declarate monumente istorice de categoria B. 
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             Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena - sat Ocracu 

 
 

 
  
 

 Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena este o onstrucție din lemn, realizată în 

anul 1864, restaurată în anul 1971 prin grija Preotului Paroh Popoviciu Gheorghe și a enoriașilor 

satului Ocracu.  
 
 Biserica parohială cu hramul Sfântul Nicolae 

 Lucrările de construcţie la Biserica parohială cu hramul Sfântul Nicolae, au început în 

anul 1910 dar, din pricina războiului, au fost întrerupte. După încheierea ostilităţilor, lucrările au 

fost reluate, iar în toamna anului 1919 lăcaşul de cult a fost târnosit. Biserica este contruită din 

cărămidă pe temelie de  piatră, în plan treflat, cu două turle, fiind acoperită cu tablă. Meşterii care 

au construit această biserică erau din Italia, aceștia fiind ajutați de către săteni. Lăcaşul a fost 

ridicat pe cheltuiala familiei Aluneanu (Ion, Zoe şi Paraschiva) şi prin contribuţia credincioşilor. 

Pământul pe care a fost zidită şi unde se află cimitirul a fost donat  în anul 1908 de Moise F. 
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Comănescu, Alexandru F. Comănescu şi Ion I. Avram. Cutremurul din 1977 şi un incendiu din 

anul 1986 au distrus-o aproape în totalitate. În anul 1990 au început lucrările de renovare care au 

fost finalizate în anul 1994, când a fost resfiinţită. 

 
  

 Biserica cu hramul Nașterea Maicii Domnului, 

comuna Alunu 

 Contstrucția a fost începută în anul 2010, sub 

îndrumarea Episcopiei Râmnicului, cu osteneala Preotului 

Paroh Zamfiroiu Ion, cu susținerea Primăriei și Consiliului 

Local Alunu și al enoriașilor parohiei. Întregul proiect s-a 

finalizat în anul 2010, slujba de sfințire făcându-se în data de 

30 octombrie 2010. 

 
 

 

• Biserica cu hramul Cuvioasa Parascheva - satul Coltești: 

 A fost construită între anii 1970-1981, sub îndrumarea Episcopiei Râmnicului, cu ajutorul 

enoriașilor satului Coltești și prin grija Preotului Paroh Popovici Gheorghe. În anul 2009 au fost 
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refăcute tencuielile și zugrăvelile exterioare, cu susținerea Primăriei și Consiliului Local Alunu, a 

enoriașilor parohiei și prin grija Preotului Paroh Zamfiroiu Ion. 

   
 

 Pe lângă bisericile vechi, pe teritoriul comunei Alunu, se găsesc o seamă de cruci de 

piatră, ce stau mărturie credinței locuitorilor acestei zone; unele- despre care am amintit deja- se 

găsesc în curțile lăcașelor de cult, altele pot fi întălnite prin sate: 

- Crucea de piatră – sat Bodești- se află în în curtea Bisericii Sfintii Arhangheli Mihail si 

Gavril și este datată 1747, 16 mai. A fost construită în timpul domnitorului Constantin Nicolae 

Mavrocordat, de către protopopul Popa Radu, Barbu vornicu, Radu ereu și duhovnicul Stanu.  

 

- Crucea Vătafului Moldoveanu, localizată în satul Coltești, la marginea de nord a satului, 

lângă șosea, datează din perioada 1818-1819. Este ctitoria lui Stanu Moldoveanu și a fost 

închinată Cuvioasei Parascheva. 

 

- Crucea de piatră – sat Igoiu, este ridicată în curtea Bisericii de lemn Cuvioasa Parascheva și 

datează din perioada 1751-1752; este ctitoria lui Feodor monahul pietrarul. 

 

- Crucea de piatră – sat Igoiu, cătun Laz, datează din perioada 1801-1802; este ctitoria lui 

Dumitru Mazilu și este închinată Sfântului Mare Mucenic Dumitru. 
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• Biserica Adventistă de Ziua a șaptea din com. Alunu, satul Coltești: 

 

 
       Începutul adventismului de la  Coltești datează cu mult înainte de anii 1990, încă de când nici 

nu era construit un locaș de cult. 

       Bazele construirii unei biserici au fost puse în 1990, atunci când au început săpăturile pentru 

fundație. Pastorul care a coordonat lucrările se numea Moisan Petre. La construcția bisericii au 

ajutat și credincioșii adventiști de la Slăvești și Sinești.     

        În primii ani de la începutul lucrărilor, adventiștii de la Coltești nu au mai mers la Sinești, ci 

au început să se adune în casa lui Ionel Stăncioi. 

       Biserica a fost construită integral din donațiile făcute de credincioșii adventiști. Construcția a 

fost finalizată după foarte mulți ani de sacrificiu pe bază de voluntariat.  

       Dacă în anul 1990 numărul credincioșilor adventiști de la Coltești era de aproximativ 50, 

după câțiva ani numărul lor a ajuns la 70, în prezent fiind de doar 32. 
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 1.21.4. Monumente comemorative 

Din păcate, în Alunu nu există monumente comemorative, doar crucile din cimitirele 
bisericilor locului sunt singurele care mai păstrează vie memoria martirilor locului. 
 

1.21.5. Monumente istorice 

Conform Listei monumentelor istorice- Județul Vâlcea, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, Nr. 113 bis/15.II.2016 de Ministerul Culturii, pe teritoriul comunei Alunu 

întâlnim următoarele monumente istorice: 

 - Conacul Săndulescu, localizat în satul Alunu 

Conacul Săndulescu este fresca epocii sale, este legenda, este trecutul care trebuie păstrat 

și respectat. A fost construit la sfârșitul secolului al XIX-lea, ctitorie a lui Șerban Săndulescu, om 

politic, inventator și cercetător. 

 
 

Este o construcție în stil eclectic, cu ornamentaţie exterioară bogată, din stucatură, şi un 

beci de mari dimensiuni, cu bolţi susţinute de arce de cărămidă şi stâlpi de piatră. Conacul a fost 

sediul Primăriei în perioada comunistă, iar, după Revoluţia din 1989 până în anul 1997, a 

aparţinut unui urmaş al boierilor Săndulescu. 
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A aparținut familiei Iacob Săndulescu și a fost achiziționat de Comuna Alunu la sfârșitul 

anului 2015. 

  
 

- Biserica de lemn "Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril" sat Bodeşti, comuna Alunu, 

Cartier Godeni, datată 1675 

- Biserica de lemn "Cuvioasa Paraschiva” sat Colteşti, comuna Alunu, Cătun Ocracu, 

construită  1793 - 1794, refăcută 1893- 1897 

- Cruce de piatră sat Bodeşti, comuna Alunu, în curtea bisericii "Sf. Voievozi" 

- Crucea vătafului Moldoveanu sat Colteşti, comuna Alunu, În marginea de N a 

satului, lângă şosea, datată 1819 

- Cruce de piatră sat Igoiu, comuna Alunu, în curtea bisericii de lemn "Cuvioasa 

Paraschiva", datată 1752 

- Cruce de piatră sat Igoiu, comuna Alunu, Cătunul Laz, datată 1802 

 

CONCLUZII 

Satul a fost permanent un spațiu de viață autentică, unde s-a creat și recreat întreg 

universul de cultură și civilizație tradițională. În același timp, el este o conștiință a neamului 

nostru și chiar poate fi considerat o emblemă națională, prin tot ceea ce are specific și 

nepieritor, de la case, biserici, port, obiceiuri și până la creațiile folclorice, atât de bogate și 

valoroase. Aceasta este moștenirea pe care am primit-o, ca popor, și pe care suntem datori să 

o dăm mai departe generațiilor viitoare. Acest crez presupune asumare adică, de bună seamă 

și acțiune, nu doar enunțare. Pentru aceasta, autoritățile administrației publice locale trebuie 

să întreprindă acțiuni concrete vizând: 

- sprijinirea și instruirea tinerilor talentați cu vocație artistică; 

- organizarea de evenimente culturale; 

- continuarea Festivalului Copiilor „Filofteia Lacatușu”; 

- încurajarea și dezvoltarea înclinațiilor culturale ale copiilor din localitate; 

- renovarea și dotarea Bibliotecii Comunale; 

- organizarea periodică de evenimente culturale; 
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- reabilitarea și punerea în valoare a monumentelor istorice și a obiectivelor de cult; 

- conservarea și asigurarea accesului generațiilor viitoare la patrimoniul cultural al 

localității; 

- identificarea și conservarea tradițiilor culturale și a altor forme de patrimoniu 

intelectual; 

- reabilitare și punerea în valoare a „Conacului Săndulescu”; 

- asigurarea informațiilor despre obiectivele de patrimoniu din localitate în toate 

instituțiile publice locale; 

- punerea în valoare a obiectivelor de patrimoniu cultural; 

- modernizarea și dotarea Căminului Cultural; 

- identificarea, renovarea și imprejmuirea, în vederea protejarii, a monumentelor de 

cult. 

 

1.22. Fondul locativ 

       Numărul locuinţelor din comuna Alunu, conform datelor publice ale INS era în anul 

2002 (ultimul an pentru care există date statistice oficiale) de 1775, din care 14 sunt 

proprietate publică și restul de 1761 proprietate privată. Se observă, din tabelul de mai jos,  că 

numărul locuințelor proprietate privată a scăzut în intervalul 2018-2020, numărul clădirilor 

proprietate publică  rămânând același în perioada de referință. 

Locuinte existente la sfarsitul anului pe forme de proprietate 

Forme de proprietate   

 

Anul 2018 Anul 2019 Anul 2020 

 

Numar Numar Numar 

Total   1783 1781 1775 

Proprietate publica   14 14 14 

Proprietate privata   1769 1767 1761 

 

 

Suprafata locuibila existenta la sfarsitul anului pe forme de proprietate 

Forme de proprietate   

 

Anul 2020 
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Metri patrati arie desfasurata 

Total   72041 

Proprietate publica   302 

Proprietate privata   71739 

 

Din totalul de 72041 de mp arie desfășurată, 302 mp se află în proprietate publică și 

71739 mp sunt proprietate privată. 

Autorizatii de construire eliberate pentru cladiri pe tipuri de constructii 

Categorii de 
constructii  

 

Anul 
2018 Anul 2018 Anul 

2019 Anul 2019 Anul 
2020 Anul 2020 Anul 

2021 Anul 2021 

 

Numar 

Metri 
patrati 
suprafata 
utila 

Numar 

Metri 
patrati 
suprafata 
utila 

Numar 

Metri 
patrati 
suprafata 
utila 

Numar 

Metri 
patrati 
suprafata 
utila 

Cladiri 
rezidentiale 
(exclusiv cele 
pentru 
colectivitati) 

 1 176 2 355 : : 4 526 

Cladiri pentru 
comert cu 
ridicata si cu 
amanuntul 

 : : : : 1 193 : : 

Alte cladiri  : : : : 2 64 3 182 

 

 

În intervalul 2018-2021, conform datelor statistice publicate de INS, au fost eliberate 7 

autorizații de construcție pentru ridicarea de clădiri rezidențiale, 1 clădire pentru comerț cu 

ridicata și cu amănuntul și 5 autorizații pentru alte clădiri.  

Luându-se în considerare vechimea şi starea tehnică a construcţiilor  se poate 

concluziona că fondul locativ este satisfăcător. Astfel, o mare parte din fondul locativ existent 
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are o vechime de aproximativ 60 de ani; există și clădiri mai vechi care,  în general, sunt bine 

întreţinute. 

În anii 80, pentru salariații din minerit, s-au construit 5 blocuri de locuințe cu 180 de 

apartamente situate în satul Igoiu. Acestă zonă care se află chiar în centrul localității a fost 

supusă lucrărilor de  modernizare, după ce a fost introdusă rețeaua de canalizare.  

Reamenajată și modernizată, zona beneficiază acum de alei, iluminat public, spații verzi și 

parcări.  

Luând în calcul numărul de locuitori ai comunei Alunu și suprafața totală locuibilă, 

suprafaţa locuibilă / locuitor rezultată este de 17,25 mp/locuitor. 

          În majoritatea cazurilor familiile tinere considerate ca gospodării noi locuiesc 

împreună cu părinţii, fără să-şi construiască noi locuinţe.  

 

CONCLUZII 

          Având în vedere situaţia fondului locativ existent la nivelul comunei, prezentată în 

diferite ipostaze şi perioade se pot trage următoarele concluzii: 

 starea tehnică a locuinţelor este în general cuprinsă între satisfăcătoare şi bună; 

 indicatorii principali sunt similiari cu indicatorii la nivelul judeţului, în special la capitolul 

suprafaţa locuibilă / locuitor; 

 reabilitarea termică a clădirilor unde funcționează instituțiile publice; 

 reabilitarea termică a blocurilor din comună. 

 

1.23. Fond funciar 

Conform datelor furnizate de U.A.T.Comuna Alunu, comuna ocupă o suprafaţă totală 

de 6254,60 ha (62,55 kmp), reprezentând 1,085 % din suprafaţa judeţului Vâlcea, făcând parte 

din top 10 cele mai mari commune din județ. Din suprafața totală a comunei, 555,73 ha 

resprezintă intraviranul și 5.698,87 ha sunt în extraviran. 

 Cele de 6254,60 ha (62,55 kmp) sunt repartizate astfel: 

- teren agricol - 3589,15 ha; 

- teren forestier - 1986,91 ha; 

- luciu apă - 66,80 ha; 

- rețea de drumuri și căi ferate - 271,18 ha; 

- construcții - 118 ha; 

- suprafață degradată - 222,56 ha. 

 

Suprafețele intravilanului pe fiecare sat component al comunei Alunu sunt următoarele : 
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- satul Alunu: 117,02 ha 

- satul Bodești: 59,71 ha 

- satul Coltești: 71,47 ha 

- satul Igoiu: 109,29 ha 

- satul Ilaciu: 32,50 ha 

- satul Ocracu: 93 ha 

- satul Roșia: 72,72 ha 

         Comparativ cu judeţul întreg, comuna Alunu iese în evidenţă prin răspândirea 

proporţional mult mai mare a terenurilor ocupate de pășuni, fânețe, livezi și vii, în defavoarea 

terenurilor arabile.  

Modul de folosință pentru suprafața agricolă 

 

Anul 2014 
 

Hectare 

Arabilă 1403 

Pașuni 1212 

Fânețe 640 

Vii și pepiniere viticole 6 

Livezi și pepiniere pomicole 220 

 

 

        În cadrul categoriilor de folosinţă, din totalul de 3589,15  ha suprafață agricolă, arabilul 

reprezintă 39,10 %; pășunile și fânețele reprezintă 51,60%, viile 0,31%, iar livezile și livezile 

sunt în pondere de 6,30%. 

Folosinţele neagricole au ponderi diferite faţă de ponderile respectivelor moduri de 

folosinţă la nivelul judeţului, în medie. Apele sunt mult mai puţin răspândite (1,07% din 

totalul suprafeţei administrative a comunei) , în timp ce pădurile reprezintă 31,77% din totalul 

suprafeţei comunei.     

Modul de folosință pentru suprafața agricolă  

 

Anul 2014 
 

Hectare 
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Terenuri neagricole total  2760 

Paduri și altă vegetație forestieră  1987 

Ocupată cu ape, bălți  67 

Ocupată cu construcții  118 

Căi de comunicații și căi ferate  171 

Terenuri degradate și neproductive  223 

 

 

       Terenurile ocupate de căile de comunicaţie reprezintă 2,73% din totalul suprafeţei 

administrative a comunei şi cele ocupate de construcţii, 1,89%;  terenurile degradate și 

neproductive ocupă 3,57% din suprafaţa totală a comunei. 

 

1.24. Dezvoltarea rurală  

• Suprafață totală: 6254,67ha  
• Intravilan: 555,73 ha 
• Extravilan: 5.698,87 ha 
• Nr. grădinițe: 2 
•  Nr. școli: 2 
 

Una din cele mai vechi și importante activități agricole din județ, dispunând de condiții 

climatice favorabile este cultivarea cerealelor. 

Producția de legume în gospodăriile individuale și în microferme individuale este, de 

asemenea, o activitate economică de tradiție în special în localitățile rurale din vecinătatea 

centrelor urbane. 

Creșterea animalelor constituie, de asemenea, o ramură importantă, de tradiție a 

agriculturii din zonă, în ultimii ani înregistrându-se o creștere semnificativă a numărului de 

animale în sectorul privat. 

Deși județul Vâlcea dispune de capacități de prelucrare a produselor agricole de origine 

animală și vegetală, există în domeniu un deosebit potențial de cooperare economică, sustinuț de 

existența, în regiune, a materiilor prime necesare și de o piață de desfacere remarcabilă. 

Comuna Alunu este partener în GAL Parâng. În perioada anterioară prin activitatea 

Asociației, cu sprijinul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și a structurilor regionale și 

județene, au fost puse bazele dezvoltării agriculturii de semi-subzistenţă şi trecerea acesteia către 
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ferma mică şi medie prin atragerea tinerilor specialisti, prin: crearea de facilităţi pentru populaţia 

școlară (grupuri sanitare în școli, spații de joacă), protejarea şi conservarea patrimoniului natural 

şi cultural, diversificarea facilităţilor de dezvoltare economică (iluminat stradal verde, târguri 

locale). 

Programul LEADER 2014 – 2020 a reprezentat un  instrumentul cheie de continuare a 

dezvoltării locale, având în vedere faptul că serviciile de bază, curente şi sociale, care se reflectă 

în dezvoltarea economică, nu au fost complet rezolvate în perioada anterioară de programare 

astfel încât să acopere nevoile populaţiei. 

         Concomitent cu programele menite să sprijine dezvoltarea economică a zonei, administrația 

publică locală a făcut eforturi pentru a accesa fonduri nerambursabile și/sau pentru a direcționa 

fonduri proprii în vederea rezolvării unei probleme trenante – alunecările de teren și urmările 

înregistrate: case, drumuri și podețe distruse sau în pericol iminent de a fi distruse.  

  Astfel, în ultima perioadă, după alunecările de teren care au distrus  zece case, au urmat 

alunecările de teren din Dealul Roșu, unde timp de doi ani nu au fost făcute alte lucrări de 

intervenție în afară de a se  căra pământul care venea în drum, întrerupând circulația.  De curând, 

în urma finanțării obținute prin CNI, au fost efectuate lucrări de forare la adâncime, ziduri de 

sprijin, șanțuri de scurgere a apelor pluviale și asfaltarea zonei. 
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Conform datelor puse la dispoziție de administrația publică locală, în momentul întocmirii 

prezentei strategii de dezvoltare locală, situația obiectivelor de investiții la nivelul comunei Alunu 

se prezintă astfel:  

Proiecte aflate în derulare sau propuse pentru investiții: 

- Gradinița Coltești  se află în plin proces de extindere, modernizare și dotare la 

standarde europene (finanțare POR, fonduri europene ); 

- Modernizare, reabilitare și dotare Școala cu clasele I-VIII, sat Coltești, comuna Alunu 

se află în faza de implementare; 

- Modernizare drumuri de interes local în comuna Alunu, județul Vâlcea- asfaltarea a 10 

km de drumuri locale ;  

- Reabilitarea și modernizarea conacului Săndulescu ;  

- Realizarea unui complex sportiv de liga a 2-a ;  

- Realizarea unui un bazin de înot ;  

- Decolmatare sursă apă;  

- Reabilitarea termică a blocurilor. 

 
Proiecte realizate:  

- Lucrări de consolidare și refacere platformă drum comunal DC Roșia-Roșia de 

Amaradia, punctul „La Dumbravă”; 

- Modernizare și amenajare zona Blocuri - fonduri proprii ale primăriei (asfaltare străzi ; 

parcări, trotuare, spații verzi, alei intrare blocuri ); 

-  Refacere rampă acces podul din satul Igoiu; 

- Modernizare, reabilitare și dotare Centru pentru servicii sociale, sat Igoiu; 

- Dotarea Centrului pentru Servicii Sociale din sat Igoiu cu sistem de panouri fotovoltaice 

(instalație solară monofazată de 10 kW putere instalată); 

- Modernizare drumuri de interes local, comuna Alunu, județul Vâlcea, satele Ilaciu, 

Alunu, Ocracu; 

- Modernizarea dispensarului din satul Coltești; 

- Realizare prăznicar la Biserica Cuvioasa Parascheva, sat Coltești; 

- Lucrări de modernizare a coloanei de distribuție apă potabilă- Peste 14 km de conductă 

de apă schimbată și în jur de 5000 de intervenții în coloana de apă; 

- Implementare servicii WIFI4EU; 

- Modernizare drumuri sătești; 

- Punere în siguranță platformă drum comunal Roșia-Roșia de Amaradia; 

- Modernizare piscină pentru copii și scenă în aer liber; 
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- Construire scenă la Școala Coltești; 

- 9,5 km de drumuri locale;  

- 5 km drumuri județene asfaltate de către Consiliul Județean. 

  

  Investițiile din sursă proprie - bugetul local - au vizat și întreținerea drumurilor unde, 

momentan nu există proiecte de asfaltare. Un astfel de exemplu este  Cătunul Valea Oii, un sat 

deosebit de frumos, dar cu o infrastructura de transport în care există încă drumuri de pământ ce 

au necesitat pietruire. 

 
 
 
În urma precipitațiilor sub forma de ploaie și zăpada ce cad în anotimpul toamnă - iarnă , 

drumurile sătești din anumite cătunuri ale comunei devin impracticabile, cetățenii ajungând la 

locuințe numai cu mașini cu dubla tracțiune. În astfel de situații, administrația publică locală 

intervine cu utilaje și materiale pentru a face posibil ca aceste drumi să poată fi circulate. Comuna 

Alunu este o comuna cu foarte multe probleme, atât de ordin financiar cât și material, cu multe 

alunecări de teren, fiind zona miniera, cât și ca relief, fiind o zona de deal. Toate aceste 

intervenții, având sursă de finanțare locală, împovărează și mai mult bugetul administrației locale 

și - din păcate nu reprezintă o soluție finală, ci doar una de avarie. Pentru rezolvarea unor astfel de 

situații, care implică și siguranța cetățenilor și a bunurilor acestora, nu doar simpla modernizare a 

unor drumuri, administrația locală trebuie să solicite și să primească sprijin de la autoritățile 

publice județene și de la nivel guvernamental.  
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CONCLUZII 
Având în vedere specificul teritoriului, supus riscurilor de alunecări de teren și inundații, 

nu se poate vorbi despre o dezvoltare reală fără a lua în considerație, înainte de toate, 

implementarea unor măsuri care să reducă aceste riscuri și să diminueze impactul lor asupra 

teritoriului și populației.  

Astfel, acțiunile de prevenire a eroziunii solului prin plantarea de vegetație cu sisteme de 

rădăcini complementare, consolidarea digurilor în zonele inundabile și amplasarea de sisteme 

automate pentru monitorizarea nivelului apei în râul Olteț sunt intervenții de primă linie.  

În ceea ce privește construirea unei relații de parteneriat între administrația publică locală 

și cetățean, ca bază a dezvoltării locale, primii pași trebuie să fie constituiți de : 

- transparență în adoptarea deciziilor ce privesc viața și bunăstarea cetățenilor; 

- îmbunătățirea relației cu cetățenii și promovarea dialogului social; 

- simplificarea și digitalizarea procedurilor privind achitarea taxelor și impozitelor; 

- înființarea asociației de proprietari. 

 

Principiul principal pe care trebuie să îl urmeze administrația publică locală în procesul de 

dezvoltare a localității este dezvoltarea durabilă.  Dezvoltarea durabilă reprezintă realizarea 

unei calităţi mai bune a vieţii în prezent, fără a compromite şansa generaţiilor viitoare la un trai 

cât mai bun. Aceasta înseamnă realizarea unui echilibru între dezvoltarea economică, cea socială 

şi protecţia mediului înconjurător. Conform viziunii dezvoltării durabile, progresul integrează 

obiective imediate şi pe termen lung, acţiuni locale şi globale, probleme economice şi de mediu, 

toate fiind inseparabile. Dezvoltarea durabilă urmăreşte şi încearcă să găsească un cadru teoretic 

stabil pentru luarea deciziilor în orice situaţie în care se regăseşte un raport de tipul om/mediu, fie 

că e vorba de mediul înconjurător, economic sau social. 

Definiţia dezvoltării durabile cel mai des uzitată aparţine lui Lester Brown: „Dezvoltarea 

Durabilă este dezvoltarea care urmăreşte satisfacerea nevoilor prezentului, fără a compromite 

posibilitatea generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile nevoi". 

 

1.25.Turism și sport 
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Club Sportiv - Igoiu - Pe o suprafață de peste 8000 de mp, în satul Igoiu este amenajat un 

teren de fotbal cu gazon natural, cu sistem automatizat de irigație subterană, tribună și clădire cu 

vestiare și grupuri sanitare, pentru oaspeți și gazde, precum și spații pentru arbitrii și invitați 

oficiali. Investiția a fost realizată de către primăria și Consiliul Local Alunu. 
 

 
 
Sală de Educație Fizică și Sport Igoiu - Construcția a fost finalizată în anul 2008 printr-

un proiect inițiat de Primăria și Consiliul Local Alunu. Este situată în imediata vecinătate a Școlii 

Gimnaziale cu clasele I-VIII Alunu, fiind dotată cu aparatura necesară desfășurării activității 

didactice de educație fizică și sport, precum și cu aparatura necesară desfășurării activității de 

fitness. Dispune de sistem modern de încălzire, vestiare, grupuri sanitare, cabinet medical și 

birou. 

 
 

 
 
 
 
Bază sportivă multifuncțională tip II de la Coltești 
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Proiectul a fost inițiat de către primaria și Consiliul Local Alunu în anul 2010 și finalizat 

în anul 2011. Baza sportivă de la Coltești se află în imediata vecinătate a Școlii cu clasele I-VIII 

Coltești și este dotată cu gazon artificial, iluminat nocturn, tribună, vestiare și grupuri sanitare. Pe 

această bază se pot desfășura evenimente sportive și competiții de handbal, minifotbal, tenis de 

câmp, volei și altele. 

 

 
                      
 
În comuna Alunu funcționează A.C.S. OLTEȚUL ALUNU 2016, în cadrul căreia 

activează echipa de fotbal Oltețul Alunu 2016, echipă de liga 4. 
 
Piscina și spațiu public de recreere 
 
Proiectul a fost inițiat de către Primaria și Consiliul Local Alunu în anul 2009 și finalizat 

în anul 2012. Obiectivul este situat în zona centrală a localității Alunu și se compune din: parc de 

joacă, bază sportivă multifuncționalăa cu gazon artificial și iluminat nocturn, unde se pot 

desfășura sporturi ca volei, handbal, minifotbal, tenis de câmp și altele; piscină cu bazin 

semiolimpic de înot și cu terasă, grupuri sanitare și vestiare moderne. Bazinul de înot are o 

adâncime de 1,6 m, permițând pentru copii desfășurarea de competiții pe 8 culoare a câte 1,56 m 

lățime și pe o lungime de 25m. Întreținerea apei din bazinul de înot se realizează printr-un sistem 

modern de filtrare și tratare, astfel încât calitatea și confortul să fie asigurate cu mare success. 

Aferent bazinului, pe circa 2000 mp, despărțită de culoare și alei, este amenajată zona de relaxare 
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și plajă, dotată cu șezlonguri și umbrele de plajă. Complexul oferă un plus de confort prin aceea 

că, în imediata vecinătate a piscinei, se află o terasă cu bar ce asigură peste 50 de locuri la mese.  

 
 
 

CONCLUZII 

Alunurea sportivă este bine reprezentată în comuna Alunu, unul din motive fiind și 

infrastructura pusă la dispoziție pasionaților de sport . 

Pentru menținerea interesului în acest domeniu și pentru obținerea de rezultate cât mai 

bune de către sportivi, administrația publică locală are un rol important în: 

- modenizarea sălilor de sport și a bazelor sportive din localitate; 

- reabilitare si intretinere baze sportive existente; 

- deschiderea unui centru recreațional pentru tinerii din localitate; 

- crearea unor piste de biciclete; 

- amenajarea de spații speciale pentru practicarea sporturilor în interior; 

- sprijinirea performanței sportive prin practicarea sporturilor sub îndrumarea personalului 

de specialitate acreditat; 

- achiziția de aparate și echipamente sportive performante; 

- organizarea frecventă a competițiilor sportive între elevi. 

 

Turism 

În zonă nu există, încă, unități de cazare autorizate și nici alte facilități turistice. 

Având în vedere că, în viitor se vor închide minele, iar marea parte a populației trăiește din 

minerit, administrația publică locală are în vedere orientarea către activitatea turistică. Comuna 

Alunu este o localitate frumoasă, bine încadrată natural, între dealuri subcarpatice, pe valea 

Oltețului, care merită să fie pusă în valoare. Cele 4 biserici de lemn de la 1850, minele și un conac 

boieresc, sunt obiective care pot fi valorificate turistic. Pe viitor, când minele nu vor mai 
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funcționa, vor putea fi transformate în obiectiv turistic; vizitatorii vor putea vedea cum se făcea 

mineritul, care erau  uneltele folosite, astfel încât să nu se piardă tradiția celor din Alunu.  

Pe de altă parte, pentru Conacul Săndulescu există intenția administrației locale de a-l 

transforma în muzeu. Muzeul va avea, pe lângă costume populare și obiecte de meșteșugărie din 

trecut și unelte de minerit, expoziție de fotografie, toate acestea urmând să prezinte viața de 

altădată a așezării Alunu.  

 

CONCLUZII 

Așezarea geografică și peisajele extrem de frumoase se pot pune în valoare prin:  

- organizarea unor circuite pentru ciclism de recreere; 

- amenajarea de locuri de campare în padurile din împrejurimi, cu zonă de cazare (căsuțe, 

corturi, rulote), zonă de activități sportive, etc.; 

- amenajarea unui parc tematic pentru turiști- copii și adulți; 

- modernizarea și restaurarea obiectivelor turistice; 

- promovarea on-line a localității și/sau prin amplasarea de panouri de informare turistică 

în localitate; 

- realizarea unui ghid turistic cu principalele atracții și obiective din localitate; 

- susținerea și încurajarea producătorilor locali în dezvoltarea de agropensiuni; 

- asigurarea de informații cu privire la obiectivele turistice la fața locului sau on-line-tur 

virtual, în limba română și într-o limbă de circulație internatională; 

- crearea unui Muzeu al satului, în vederea promovării comunei; 

- amenajarea unui Centru de informare turistică; 

- crearea infrastructurii necesare dezvoltării turismului. 
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PARTEA A III-A: ANALIZA SWOT 

 
 

 
 
 

1. Delimitare conceptuală 

       Analiza SWOT reprezintă un tip de analiză simplă şi de impact creată de Albert Humphrey la 

Stanford University ca un instrument de planificare strategică. Deși inițial a fost concepută şi 

utilizată pentru strategiile de dezvoltare corporatiste, domeniul său de aplicare s-a extins fiind 

utilizată la scară largă pentru planificarea strategică la nivel instituțional. Denumirea reprezintă un 

acronim provenit din limba engleză, însemnând: Strenghts (puncte tari), Weaknesses (puncte 

slabe), Opportunities (oportunităţi) şi Threats (ameninţări). În esență, analiza ne răspunde la 

întrebarea “unde ne aflam?”, aceasta implicând analiza mediului intern al comunei şi mediul 

extern general şi specific, cu accent asupra punctelor tari, punctelor slabe, oportunităților şi 

amenințărilor. 

Pentru a avea certitudine că politicile și programele existente corespund necesităților de 

dezvoltare a comunei Alunu, în cadrul limitărilor impunse de resursele locale disponibile și pentru 

accesarea fondurilor prin care Uniunea Europeană susține politica de dezvoltare regională, s-a 

impus elaborarea strategiei de dezvoltare locală pentru perioada 2022-2027. 

Punctele forte și cele slabe sunt legate de comună și de strategiile acesteia, și de modul cum 

se compară cu concurența. Oportunitățile și amenințările vin dinspre mediul de piață și din 

direcția concurenței; de regulă sunt factori asupra cărora zona în general nu are nici un control. 

Analiza SWOT ia în considerare organizarea așezării, performanțele acesteia, produsele cheie și 

piețele strategice. Analiza SWOT permite concentrarea atenției asupra zonelor cheie și realizarea 

de prezumții (presupuneri) în zonele asupra cărora există cunoștinte mai putin detaliate. În urma 

acestei analize se poate decide daca zona îsi poate îndeplini planul și în ce conditii. 
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Unele "oportunitati" și "amenintari" vor aparea din "punctele tari" și "punctele  slabe" ale 

comunei. Amenințările pot fi concrete sau potențiale. Întrebări cheie: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           

 

 

 

 

 

 

 

          În cele ce urmează, ne propunem analiza situației locale, din perspectiva potențialului 

investitor în economia locală a comunei Alunu. Aceasta deoarece economia locală, principala 

forță motrică a dezvoltării locale, este încă destul de slab reprezentată pe teritoriul comunei. 

Atragerea de întreprinzători va genera ocupare profesională, venituri crescute ale locuitorilor, o 

utilizare mai eficientă a resurselor locale, apariția resurselor financiare necesare demarării unor 

proiecte de reabilitare/extindere a infrastructurii fizice și sociale, de protecție a mediului, de 

dezvoltare turistică, pentru promovarea zonei, etc. 

Analiza își propune o prezentare a punctelor tari, slabe, a oportunităților și amenințărilor 

care determină spațiul geografic și socio-uman al comunei Alunu, fiind împărțită pe capitolele de 

mai jos, în vederea identificării și valorificării potențialului de dezvoltare al comunei, în 

următorul ciclu financiar 2022-2027. 
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AGRICULTURĂ ȘI DEZVOLTARE RURALĂ 

 
 

PUNCTE TARI 
 

PUNCTE SLABE 
 

 Poziția geografică favorabilă la 
confluența judetului cu Gorjul; 

 Conexiuni bune cu zona urbană din județ; 
 Ponderea ridicată a proprietății private 

asupra terenului arabil și efectivului de 
animale; 

 Sol favorabil pentru producţia agricolă; 
 Existenţa unui potenţial hidrografic care 

poate fi valorificat pentru sisteme de 
irigaţii moderne; 

 Existenţa forţei de muncă calificată în 
agricultură; 

 Existenţa condiţiilor şi tradiţiei pentru 
dezvoltarea activităţii    zootehnice; 

 Existența agenților economici în comună 
având ca domeniu de activitate 
agricultura; 

 Apartenența la GAL Parâng. 
 

 Lipsa unor sisteme de colectare, 
prelucrare și valorificare superioară a 
produselor specifice; 

 Lipsa unor resurse materiale care să 
faciliteze angajarea specialistilor în 
domeniul agriculturii din mediul rural 
în stadiul actual; 

 Inexistența echipamentelor de irigatii; 
 Promovarea insuficientă a zonei rurale 

și a produselor specifice; 
 Fondurile financiare inexistente 

pentru modernizarea și popularea 
infrastructurii zootehnice; 

 Accesul limitat la serviciile de 
consultanță datorită numărului redus 
de posturi alocate pentru aceste tipuri 
de servicii; 

 Lipsa activităților și serviciilor 
generatoare de venituri specifice 
zonei rurale; 

 Temerile producătorilor în ceea ce 
priveşte piaţa de desfacere a 
produselor agro-alimentare din 
gospodărie; 

 Utilaje agricole insuficiente  
 Îmbătrânirea forţei de muncă în 

agricultură; 
 Pensii mici pentru agricultori, ceea 

ce reprezintă insuficienţa 
investiţiilor în agricultură de către 
aceştia. 
 

 
OPORTUNITATI 

 

 
AMENINTARI 
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 Existenta Planul Național Strategic PAC 
post 2020; 

 Existenta cadrului legislativ pentru 
infiintarea si dezvoltarea agriculturii; 

 Sprijinul oferit de Oficiul Judetean pentru 
Consultanta Agricola din judetul Vâlcea 
cu privire la accesarea fondurilor 
europene. 

 Cadrul legislativ instabil; 
 Lipsa unui cadru legal pentru 

protejarea producției agricole interne; 
 Slaba informare a agricultorilor cu 

privire la normele europene; 
 Resurse financiare insuficiente pentru 

finanțarea și co-finanțarea proiectelor 
finanțate prin Fonduri Structurale și 
FEADR; 

 Lipsa unor politici guvernamentale 
coerente în domeniu. 

 
 

INFRASTRUCTURĂ ȘI UTILITĂȚI 
 

 
PUNCTE TARI 

 
PUNCTE SLABE 

 

 Reţea de drumuri şi străzi comunale 
bine     dezvoltată; 

 Infrastructura rutieră de legătură  
modernizată; 

 Existenţa infrastructurii edilitare 
(apă, canalizare); 

 Reţea de energie electrică bine 
edificată, cu capacitate disponibilă, atât 
în posturile de transformare, cât şi în 
reţelele de distribuţie; 

 Existenţa unui proiect de introducere 
gaz metan; 

 Accesul la reţelele de telefonie fixă şi 
mobilă, serviciile de televiziune şi 
internet; 

 Apartenenţa la GAL Parâng. 
 Infrastructura de utilități în plin proces de 

dezvoltare. 
 Accesibilitate bună în zonă, vecinătatea 
față de orașe importante din județ 
 Infrastructura de telefonia mobilă 
dezvoltată 
 Dezvoltare imobiliară planificată. 
 
 
 
 

 Necesitatea modernizării și extinderii 
rețelelor de utilități în comună ( apă, 
canal); 

 Lipsa rețelei de gaze naturale; 
 Necesitatea dezvoltării zonei verzi (a 

parcurilor şi a zonelor de agrement); 
 Necesitatea introducerii retelei de 

distribuție a gazului metan 
 Grad redus de utilizare a energiei 

regenerabile; 
 Imposibilitatea accesării unor linii de 

finanțare pentru introducerea 
utilităților în zonă, din cauza 
condiționărilor legate de numărul 
populației locale; 
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OPORTUNITATI 

 

 
AMENINTARI 

 
 Existența la nivelul AFM a Programului 
privind creșterea eficienței energetice a 
infrastructurii de iluminat public; 
 Programe județene de modernizare a 

infrastructurii rutiere; 
 Posibilitatea accesării de resurse 

financiare prin Programul A.  SALIGNY 
 Creșterea suportului financiar acordat de 

Uniunea Europeană prin Fonduri 
Structurale pentru finanțarea proiectelor de 
infrastructură și mediu. 

 

 Condiționarea accesării de fonduri 
pentru modernizarea drumurilor 
comunale de introducerea rețelelor de 
utilități. 

 Resurse financiare insuficiente pentru 
finanțarea și co-finanțarea proiectelor 
finanțate prin Fonduri Structurale; 

 Cunoștinte insuficiente legate de 
elaborarea și administrarea proiectelor 
finanțate din Fondurile Structurale 
pentru proiecte de infrastructură și 
mediu; 

 Atitudinea de indiferență față de 
protecția mediului. 
 

 
ECONOMIC 

 
 

PUNCTE TARI 
 

 
PUNCTE SLABE 

 
 Poziţia geografică bună, în cadrul 

județului; 
 Ponderea ridicată a terenurilor agricole din 

totalul fondului funciar; 
 Ponderea ridicată a terenurilor pentru 

construcţii din totalul terenurilor non-
agricole; 

 Potenţialul agricol ridicat, dată fiind 

productivitatea muncii în Agricultură; 

 Existența materiilor prime pentru industria 

alimentară; 

  Existența potențialului pentru obținerea de 

produse ecologice; 

 Tradiții in prelucrarea unor resurse locale; 

 Tradiții locale în creșterea animalelor; 

 Lipsa unei structuri de 
sprijinire a  afacerilor; 

 Lipsa unui parc logistic; 
 Valoarea scăzută a cifrei de afaceri 

totale, comparativ cu alte localităţi; 
 Locurile de muncă în sectorul privat; 
 Slabă infrastructură de asistență 

pentru afaceri; 
 Lipsa culturii asociative, a înființării 

de asociații; 
 Lipsa unui sistem de sprijin pentru 

implementare noțiunilor de marketing; 
 Slaba preocupare pentru introducerea 

noilor tehnologii și pentru activitatea 
de cercetare-dezvoltare; 

 Lipsa canalelor de colectare a 
produselor agricole; 

 Slaba informare cu privire la normele 
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 Infrastructura rutieră dezvoltată; 

  Existența unor agenți economici puternici 

în domeniul agricol; 

 Există o zonă pentru valorificarea 

produselor agricole. 

 

 

europene; 
 Parcelarea terenului; 
 Diversitatea domeniilor de activitate; 
 Infrastructura edilitară nedezvoltată; 
  Dificultăţi în asigurarea cofinanţării 

dar   și a fluxului de numerar necesar 
implementării proiectelor cu 
finanţare nerambursabilă; 

 Perspectiva închiderii exploatației 
miniere. 

 
 

OPORTUNITATI 
 

 
AMENINTARI 

 

 Legătură rutieră cu reședința de județ; 
 Potenţiale finanţări nerambursabile 

disponibile  pentru proiecte de 
infrastructură publică; 

 Posibilitatea de valorificare a 
terenurilor disponibile pentru 
amenajarea de parcuri şi zone de 
agrement; 

 Potenţial imobiliar ridicat din 
perspectiva preţului / m2; 

 Existența unor spații și terenuri disponibile 
pentru dezvoltări antreprenoriale; 

 Reconversia unor capacități, în special 
agricole, spre arii de productivitate adaptate 
condițiilor locale; 

 Existența resurselor locale, puțin sau 
necorespunzător valorificate în prezent; 

  Posibilitatea accesării creditelor cu 
dobanda subvenționată pentru crearea de 
noi locuri de muncă în mediul rural; 

 Existența programelor guvernamentale de 
susținere a sectorului IMM; 

 Creșterea asistenței financiare din partea 
Uniunii Europene pentru IMM-uri, prin 
Fondurile Structurale; 

 Disponibilitatea de a încheia relații de 
parteneriat a autorităților locale, cu 
investitori locali sau străini. 

 

 Reducerea ponderii investiţiilor 
publice  în infrastructură; 

 Mediu legislativ şi politic incert 
care poate genera dificultăţi în 
asigurarea accesului la finanţări 
nerambursabile; 

 Capacitatea redusă a beneficiarilor de 
a prelua costurile racordării la reţeaua 
de  utilităţi existente. 

 Variabilitate legislativă; 
 Interes scăzut al investitorilor pentru 

demararea afacerilor în comuna, din 
cauza infrastructurii fizice și sociale 
neadecvate, raportat la potențialul 
comunei; 

 Rata ridicată a dobânzii la credite; 
 Lipsa de receptivitate și flexibilitate a 

cetățenilor la cerințele pieței care 
determină decalaje economice mari, 
greu de recuperat; 

 Reducerea ponderii cetățenilor activi; 
 Oferte de creditare greu accesibile 

(garanții mari); 
 Creșterea ponderii muncii la negru, cu 

efecte negative asupra pieței muncii, 
economiei locale și asistenței sociale 
in perspectivă; 

 Implicațiile economice ale 
conflictului armat ruso-ucrainian. 
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INFRASTRUCTURA SOCIALĂ 

 
Sănătate: 

 
PUNCTE TARI 

 

 
PUNCTE SLABE 

 
 Servicii medicale primare cu o bună 

acoperire; 

 Existenţa unei farmacii; 

 Existența personalului medico- sanitar 

implicat în oferirea serviciilor de 

sănătate la nivel de comună. 

 Clădiri cu destinație dispensar medical, 

proprie exercitării actului medical. 
 

 Grad de diversificare redus al 
unităţilor  sanitare actuale; 

 Dificultăţi în asigurarea accesului 
populaţiei la infrastructura de sănătate; 

 Lipsa serviciilor de investigaţii şi 
intervenţii  medicale specializate. 
 

 
 
  

Asistență Socială 
 Administraţia publică locală asigură 

servicii publice specializate; 
 Pondere scăzută în totalul populaţiei 

a grupurilor sociale vulnerabile; 
 Pondere medie în totalul populaţiei a 

beneficiarilor prestaţiilor de asistenţă 
socială. 

 UAT Alunu este acreditat ca furnizor de 
servicii sociale; 

 Existenta unui centru social de zi pentru 
persoane vârstnice 

 
 

 Lipsa unor servicii sociale in 
comunitate care să deservească 
nevoile beneficiarilor actuali de 
asistenţă socială; 

 Intensitatea redusă a voluntariatului 
pentru activităţi de asistenţă şi 
protecţie socială; 

 Lipsa personalului de specialitate – 
asistent social - în cadrul 
Copmartimentului de asistență socială 
din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Alunu 

 
Educație 

 
 

PUNCTE TARI 
 

 
PUNCTE SLABE 
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 Investiţii realizate pentru 
modernizarea mai multor unităţi 
şcolare; 

 Existenţă microbuz şcolar care 
asigură  accesul populaţiei şcolare 
la serviciile educaţionale; 

 Fluctuaţie relativ redusă a personalului 
din sistemul de învăţământ local; 

 Trendul ascendent al populaţiei şcolare 
din  categoria de vârstă 0 – 9 ani; 

 Număr de absolvenţi ai unităţilor şcolare 
ridicat care reflectă un sistem 
educaţional  performant. 

 Infrastructura şi baza materială a 
anumitor unităţi şcolare din 
comună este afectată de uzura 
fizică; 

 Constrângeri materiale cauzate de 
bugetele  mici alocate de către 
autorităţi pentru susţinerea actului 
educaţional; 

 Nu există unităţi de învăţământ liceal; 
 Insuficiența mijloacelor de transport 

elevi, în raport cu răspândirea 
acestora în teritoriu. 

 
Cultură și religie: 

 
 PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Existenţa unui patrimoniu cultural 
bogat care poate fi exploatat şi 
valorificat; 

 Desfăşurarea de activităţi culturale 
cu tradiţie şi renume; 

 Existenţa colaborărilor şi a 
parteneriatelor cu alte localităţi poate 
facilita realizarea unor proiecte comune; 

 Investiţii propuse pentru infrastructura 
culturală – reabilitare cămin cultural, 
înființare Muzeu; 

 Repartiţia echilibrată a bisericilor 
raportat la numărul de locuitori şi la 
confesiuni; 

 Dotarea materială a bibliotecii. 
 

 Lipsa unor dotări culturale necesare 
pentru  dezvoltarea culturală a 
comunei: cinematograf, teatru etc.; 

 Lipsa societăţilor culturale care să 
promoveze valorile etno - culturale 
locale; 

 Prezenţa redusă a ONG-urilor în viaţa 
social- culturală a comunei; 

 Promovarea insuficientă a patrimoniului 
cultural local. 

Turism și Sport: 
 
 PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Existența unor terenuri de sport și a unei 
săli de sport 

 Existența unei infrastructuri diversificate de  
agrement (bazin de înot, parcuri, cluburi 
sportive) care oferă posibilităţi de petrecere 
a timpului liber pentru cetăţeni; 

 

 Teren de sport nemodernizat 
 Slaba promovare a zonei și  

valorificare a potențialului 
turistic  

 Inexistența unităților de cazare 
certificate 

 



 

121  

Sănătate: 
 OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

 Posibilitatea accesării de fonduri 
nerambursabile ale UE sau 
guvernamentale pentru dezvoltarea / 
modernizarea / reabilitarea infrastructurii 
de sănătate; 

 Dezvoltarea de parteneriate public-
privat  care să permită dezvoltarea 
sectorului public de sănătate. 

 Subfinanţarea sistemului de sănătate; 
 Atractivitatea scăzută a mediului 

rural pe  fondul concurenţei 
ridicate din zona metropolitană; 

 Tendinţa de deteriorare a stării de 
sănătate a populaţiei din mediul rural; 

 Lipsa de coeziune a proiectelor în 
domeniul sănătăţii; 

 Contextul pandemic prelungit. 
 

Asistență Socială: 
 OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 
 

 Promovarea unor strategii şi politici de 
integrare socială, economică şi culturală a 
categoriilor sociale aflate în dificultate; 

 Posibilitatea accesării de fonduri 
nerambursabile ale UE sau guvernamentale 
pentru dezvoltarea / modernizarea / 
reabilitarea infrastructurii sociale; 

 Ponderea relativ scăzută a populaţiei aflată 
în risc de sărăcie sau de excluziune socială. 

 Lipsa locurilor de muncă în mediul 
rural pentru persoanele din 
grupurile vulnerabile; 

 Estimările cu privire la 
îmbătrânirea  populaţiei; 

 Creşterea şomajului în 
mediul rural şi sărăcirea 
populaţiei. 

 

Educație: 
 OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

 Programului Operaţional Regional 
2014-2020, Axa prioritară 10 
Îmbunătățirea infrastructurii 
educaționale  - Posibilitatea accesării de 
fonduri nerambursabile ale UE sau 
guvernamentale pentru dezvoltarea / 
modernizarea / reabilitarea 
infrastructurii educaţionale; 

 Posibilitatea accesării de fonduri 
nerambursabile ale UE sau 
guvernamentale pentru formarea 
continuă a cadrelor didactice; 

 Posibilitatea accesării de fonduri 
nerambursabile ale UE sau 
guvernamentale pentru dezvoltarea / 

 Subfinanţarea sistemului 
educaţional; 

 Gradul de motivare scăzut al 
personalului didactic pe fondul 
salariilor mici; 

 Lipsa de coeziune a proiectelor 
în domeniul educaţiei. 
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modernizarea / reabilitarea (inclusiv 
dotarea) infrastructurii de tip „after 
school”. 

 

Cultură şi Religie: 
  

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

 Păstrarea tradiţiilor locale; 
 Posibilitatea revigorării tradiţiilor şi 

obiceiurilor prin intermediul populaţiei 
tinere; 

 Posibilitatea accesării de fonduri 
nerambursabile ale UE sau guvernamentale 
pentru protejarea, conservarea şi 
valorificarea resurselor locale (moştenire 
culturală, patrimoniu natural) ca bază 
pentru o dezvoltarea rurală sustenabilă; 

 Adaptarea fondului de carte la noile 
tehnologii (achiziţionarea de carte în format 
electronic); 

 Promovarea voluntariatului şi a spiritului civic; 
 Coeziunea socială generată de infrastructura 

religioasă; 
 Facilităţile fiscale acordate agenţilor 

economici pentru sponsorizări. 
 

 Estomparea tradiţiilor locale pe 
fondul migrării populaţiei; 

 Interes redus al cetăţenilor pentru 
cultură; 

 Implicare redusă şi ineficientă a 
societăţii civile şi a partenerilor 
privaţi în producerea, consumul şi 
promovarea tradiţiilor culturale 
locale; 

 Lipsa de coeziune a proiectelor în 
domeniul culturii. 

                                                            Turism și Sport: 
 

                  OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 
 
 
 Posibilitatea accesării de fonduri 

nerambursabile ale UE sau 
guvernamentale pentru creare baze de sport 
multifuncţionale, bazin de înot etc.; 

 Existenţa unor programe de promovare 
şi susţinere a sportului la nivel judeţean; 

 Facilităţile fiscale acordate agenţilor 
economici pentru sponsorizări. 

 

 
 Lipsa competiţiilor sportive poate 

reduce interesul pentru sport al 
comunităţii; 

 Lipsa de coeziune a proiectelor în 
domeniul sportului. 
 

 

Mediul şi infrastructura de mediu:  
Puncte tari                                             Puncte slabe 
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 Existenţa unei biodiversităţi semnificative 
pe teritoriul comunei; 

 Calitatea aerului corespunzătoare normelor 
în vigoare; 

 Calitatea apei corespunzătoare normelor în 
vigoare; 

 Existenţa unui sistem centralizat de 
colectare a deşeurilor menajere ; 

 Existenţa unor locaţii amenajate pentru 
colectarea selectivă a deşeurilor; 

 

 Implicarea redusă a comunităţii 
în gestionarea problemelor de 
mediu; 

 Existența, în imediata apropiere a 
unor surse de poluare de origine 
industrială- exploatarea minieră; 

 Neimplicarea populaţiei în colectarea 
selectivă a deşeurilor; 

 
 

Oportunităti Ameninţări 

 Posibilitatea accesării de fonduri 
nerambursabile ale UE sau guvernamentale 
pentru protecţia mediului şi amenajări 
turistice; 

 Dezvoltarea de parteneriate public–privat 
pentru protecţia mediului; 

 Campanii publice de conştientizare a 
populaţiei cu privire la beneficiile colectării 
selective a deşeurilor; 

 Stimularea utilizării de energii 
regenerabile. 

 Risc sporit al zonei la inundații și 
alunecări de teren; 

 Poluare fonică şi poluarea 
aerului cauzată de  traficul rutier 
în creştere; 

 Lipsa de interes a cetăţenilor faţă de 
problemele de mediu. 
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PARTEA A IV-A: STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ 
 

 
 
 

1.Viziunea 

      O administraţie publică locală capabilă să furnizeze servicii publice de calitate 

beneficiarilor, folosind eficient resursele existente, într-o Românie modernă, competitivă, 

adaptată la realităţile comunității locale. 

 

2.Valori și principii ale dezvoltării comunitare  

    Dezvoltarea comunitară – este, deci, un proces de intervenţie complexă, planificată, care 

are drept scop creşterea capitalului social al comunităţii, creşterea capacităţii acesteia de a-şi 

planifica propria dezvoltare şi de a pune în practică propria viziune de dezvoltare. Fiind un proces 

de intervenţie la nivelul comunităţii, aceasta presupune respectarea unor principii specifice, 

principii generale de acţiune din care derivă principiile de acţiune şi intervenţie la nivelul 

comunităţii. Aceste principii au ca bază valorile pe care dezvoltarea comunitară le promovează. 

Valorile şi principiile generale de acţiune ale dezvoltării comunitare: 

 

 3.Valorile unei dezvoltări comunitare sustenabile sunt: 
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1. Echitate socială 

  2. Patrimoniul local 

3. Încredere  

4. Responsabilitate 

5. Profesionalism 

6. Civism  

7. Deschidere 

 8. Voluntariat  

 9. Creativitate  

 

4.Principiile dezvoltării comunitare sustenabile sunt:  

1. Participarea şi implicarea comunităţii pe tot parcursul procesului de dezvoltare 

comunitară  

2. Valorizarea resurselor locale  

3. Abordarea strategică a nevoilor locale  

4. Dezvoltare durabilă  

5. Promovarea voluntariatului  

6. Respectarea obiceiurilor şi tradiţiilor locale  

7. Neapartenenţa politică şi/sau religioasă 

 8. Responsabilitatea intervenţiei  

9. Transparenţa procesului de dezvoltare comunitară 

10. Respectarea diversităţii şi promovarea egalităţii şanselor  

11. Promovarea parteneriatului. 

        Membrii comunităţii îşi cunosc întotdeauna cel mai bine propriile nevoi şi sunt capabili să 

şi le identifice;  Membrii comunităţii pot identifica cel mai realist strategii şi modalităţi de 

rezolvare a propriilor nevoi;  

         Membrii comunităţii pot pune cel mai bine în practică soluţiile pe care le-au identificat ca 

rezolvare a propriilor nevoi. Procesul dezvoltării comunitare – presupune că o comunitate 

parcurge planificat mai multe etape pentru a ajunge la un nivel al capitalului social care să 

genereze la rândul său dezvoltare.        

 

 5.Evaluarea receptivităţii comunităţii:  

         În această etapă premergătoare a intrării în comunitate, practic vom evalua capitalul social 

al comunităţii – capital care se regăseşte parţial în următoarele elemente: asociativitate, voinţa de 

schimbare - existenţa unui grup care vrea să facă ceva în comunitate, posibile conflicte, experienţe 
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O bună 
 

Sprijin Financiar Competitivitate Durabilitate 

Pricipalele 
principii ale 
strategiei de 
dezvoltare 

comune, relaţii şi procese sociale la nivelul comunităţii, etc.; elemente în funcţie de care se poate 

decide începerea procesului de intervenţie în acea comunitate. Elementele de evaluat pot diferi în 

funcţie de specificul şi interesul profesional al organizaţiei care urmează să lucreze cu 

comunitatea, dar punctul comun rămâne disponibilitatea/receptivitatea comunităţii la o intervenţie 

din afară. Această etapă nu durează foarte mult dar va fi realizată aplicând aceleaşi principii de 

participare a comunităţii la evaluare pentru a face comunitatea să-şi conştientizeze propriile limite 

şi punctul iniţial al procesului de dezvoltare. 

 

6.Principalele obiective ale strategiei de dezvoltare durabilă, sunt: 

 Orientarea comunei spre dezvoltare economică cu scopul de a atrage și mai multe 

investiții și a crea mai multe locuri de muncă; 

 Dezvoltarea unui proces comun de organizare pentru a stabili prioritățile comunității şi 

acțiunile sale; 

 Sprijinirea autorităților publice locale în dezvoltarea strategiilor financiare şi de investiții; 

pentru a  determina eficientizarea managementului. 

 
6.1.Criterii de realizare a obiectivelor de dezvoltare economico-socială  

        Realizarea obiectivelor de dezvoltare economico - socială durabilă va lua în considerare 

următoarele criterii: 

- Coeziunea şi solidaritatea cetățenilor 

- Puterea comunei 

- Dezvoltarea durabilă 

        În cazul strategiilor pe termen lung trebuie să se urmărească cu foarte mare atenție 

viitoarele rezultate. În acelasi timp trebuie luat în calcul şi faptul că rezultatul real nu poate fi 

prevăzut deoarece situațiile neprevăzute pot şi ele să exercite o influență importantă asupra lor. 

Obiectivele de dezvoltare ale comunei Alunu se pot realiza numai în condițiile unei 

strategii care să stabilească cu claritate alternativele de dezvoltare ale comunei. 
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Durabilitate - condiții mai bune de trai pentru toți locuitorii comunei dar în special pentru 

persoanele defavorizate, precum şi un minim de condiții necesare pentru un trai decent, sănătatea 

şi bunăstarea tuturor; 

Competitivitate - permite dezvoltarea economiei proprii în context regional, național şi 

chiar internațional, promovarea unui sector privat productiv şi competitiv; 

Sprijin financiar - să poată facilita accesul la o varietate de surse financiare pentru a 

satisface nevoile de investiții şi dezvoltare; 

O bună administrare - reacția eficientă şi efectivă la problemele comunității prin 

responsabilizarea autorităților locale şi parteneriatul cu societatea civilă. 

        Pentru fiecare dintre acestea în domeniile de acțiune stabilite se formulează câte un 

obiectiv strategic (proces), astfel: 

         Alternativele de optimizare ale proceselor Strategiei de Dezvoltare Locală sunt legate de 

adoptarea unui anumit model de funcționare, care să poată fi luat ca sistem de referință în 

evaluarea continuă a rezultatelor, astfel incît procesul de implementare a acesteia să poata fi 

monitorizat şi evaluat de către toți partenerii implicați: 

- cetățenii şi societatea civilă; 
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- comunitatea economică şi componentele ei majore (administrația, infrastructuri urbane, 

sisteme financiar-bancare, etc.); 

- tehnocrații (experti, evaluatori, auditori, tehnologi). 

 

7. Procese de bază principale 

        Cele trei procese de bază principale: social, economic şi mediu vor fi completate de alte 

procese caracteristice comunei Alunu, procesele de urbanism şi infrastructură, conturând un 

proces comunitar integrat, alcatuit din procesele paralele, realizând un ansamblu funcțional, cu o 

viziune unitară integrată. 

Acestea corespund domeniilor şi sectoarelor definite încă în faza de evaluare a situației 

existente şi a potențialului local. 

Capacitatea strategiei şi a planurilor de acțiune de a răspunde nevoilor actuale, utilizând 

eficient resursele existente şi adaptându-se viziunii generațiilor tinere reprezintă, de asemenea, un 

criteriu fundamental de realizare a obiectivelor majore descrise în acest capitol. 

 

8.Caracteristicile strategiei de dezvoltare durabilă 

          Strategia de dezvoltare durabilă are cel puțin șapte trăsături caracteristice care se 

recomandă managerilor de la nivel local, responsabili cu acest domeniu. 

 
 
 
 9. Obiectivele specifice dezvoltării durabile ale comunei Alunu, pentru ciclul financiar 

2022-2027, sunt corelate cu obiectivele stabilite în documentele strategice elaborate la nivel 

național, regional și județean, astfel: 
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 Modernizarea și extinderea rețelelor de drumuri și infrastructură edilitară și adaptarea 

lor la măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice și la tehnologii de reducere a poluării 

aerului, solului și apelor; 

 Reducerea surselor de poluare și a procesului de degradare a factorilor de mediu, prin 

promovarea eficienței energetice și a utilizării resurselor regenerabile; 

 Modernizarea infrastructurii educaționale și îmbunătățirea accesului locuitorilor la 

procesul de educație și cultură; 

 Protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, concomitent cu 

diversificarea oportunităților atractive de petrecere a timpului liber; 

 Diversificarea și modernizarea economiei și a serviciilor publice prin dezvoltarea 

capacităților de cercetare, inovare și adoptarea tehnologiilor avansate; 

 Dezvoltarea infrastructurii de sănătate, asistență socială și protecție socială; 

 Modernizarea, eficientizarea și digitalizarea serviciilor publice; 

 Consolidarea sectorului turistic prin îmbunătățirea infrastructurii de profil și 

diversificarea serviciilor pentru nișele de creștere; 

 

Realizarea strategiei pornește de la următoarele premise: 

 îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației comunei (locuințe şi locuri de muncă la 

standarde europene); 

 ridicarea standardului calitativ, al aspectului comunei, al construcțiilor, serviciilor şi al 

imaginii în general; 

 oferirea de oportunități pentru intervenția sectorului privat în operațiunile comunei, fie sub 

forma investițiilor directe în proiecte izolate, fie sub forma parteneriatelor sau consultărilor 

permanente între parteneri; 

 adaptarea la inevitabilele schimbări ce au loc în comună.  

 De aceea, procesul de planificare trebuie să fie creativ, participativ şi anticipativ. 

Conform premizelor de formulare a strategiei şi a perspectivelor de dezvoltare a comunei 

Alunu, conceptul strategic trebuie formulat astfel încât transpunerea sa într-un plan strategic să 

asigure un pachet de acțiuni ce vor duce la creșterea economică, creșterea bazei de impozitare, 

crearea de locuri de muncă şi îmbunătățirea calității mediului de viată al comunității. 

Prin dezvoltare, înțelegem o dezvoltare economică la care contribuie favorabil poziția 

geostrategică a comunei, dezvoltare determinată de atragerea de firme/activități 

economice/investiții. Ca puncte prioritare în acest sens sunt: creșterea gradului de atractivitate a 

comunei (prin îmbunătățirea imaginii, a calității vieții, prin revitalizare rurală) şi facilități de 

atragere a firmelor private (prin investiții în infrastructură, oferta de terenuri şi clădiri, servicii 
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strategice, facilități fiscale, etc.). 

Trebuie luat în considerare faptul că o comună nu este un sistem închis, iar realizarea celor 

cinci obiective generale se întemeiază pe aplicarea unui management care să conducă la 

dezvoltare și/sau regenerare rurală, politicile, planificarea strategică rurală, precum şi realizarea 

programelor şi proiectelor se vor face cu respectarea următoarelor principii: 
 
 dezvoltarea durabilă, în așa fel încât, pe termen lung, să se producă schimbări majore de 

cultură şi atitudine în ceea ce privește utilizarea resurselor de către populație şi operatorilor de 

piață; 

 întărirea capacității instituționale: prin management eficient, definirea serviciilor publice 

în raport cu resursele financiare actuale, cu obiectivele dezvoltării durabile, precum şi cu cerințele 

populației; 

 twining rural (rețea/network) în scopul schimbului de informații între localități cu privire la 

utilizarea celor mai bune practici (în managementul rural sau managementul de proiect); 

 realizarea programelor şi proiectelor prin parteneriat public-privat; 

 realizarea acelor programe şi proiecte pe care sectorul privat nu le poate realiza; 

 integrarea politicilor atât pe orizontală, pentru a se realiza un efect sinergic simultan între 

sectoare, cât şi pe verticală, având în vedere corelarea şi integrarea politicilor de dezvoltare a 

comunei cu politicile de dezvoltare ale județului Vâlcea şi ale regiunii din care face parte; 

 managementul resurselor, ce presupune integrarea fluxurilor de resurse energetice, 

materiale, financiare şi umane, precum şi integrarea fluxurilor de resurse energetice şi materiale 

intr-un ciclu natural; 

 realizarea unui program sau proiect fără a afecta cultura unei comunități, ori pentru a 

recupera moștenirea culturală a unei comunități și/sau tradițiile întregii comunități locale; 

 interzicerea multiplicării serviciilor publice, daca acestea nu servesc unei nevoi locale; 

 stabilirea regulilor de utilizare rațională a terenurilor pentru toate proiectele de dezvoltare 

în baza planului de urbanism general, ca instrument de planificare spațială; 

 analiza capacității tehnice de execuție; 

 evaluarea eficienței utilizării resurselor financiare şi umane; 

 evaluarea viabilității financiare a unui program sau proiect prin prisma veniturilor fiscale 

obținute; 

 identificarea nevoilor comunității locale şi a priorităților acesteia; 

 corespondența între lansarea unui program sau proiect şi nevoile comunității; 

 asigurarea publicității informațiilor cu impact în investiții (informații topografice, 

informații statistice privind economia locală şi regională, regulamentul de urbanism, planul de 
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urbanism general şi planurile de urbanism zonal). 

 crearea condițiilor pentru începerea unor activități rentabile în agricultură şi zootehnie; 

 protejarea mediului prin conformarea progresivă cu standardele de mediu din Uniunea 

Europeană pe care România va trebui să le atingă în totalitate; 

 reabilitarea şi modernizarea sistemului de sănătate şi protecție socială în comună; 

  asigurarea accesului neîngrădit al populației şi al consumatorilor economici la 

infrastructură (apă, canalizare, distribuție gaze, căi de transport, telefonie); 

  reabilitarea şi modernizarea școlilor şi grădinițelor conform standardelor europene; 

 creșterea ratei de ocupare şi combaterea excluderii şi dezechilibrelor sociale prin crearea de 

noi oportunități investiționale; 

 

    Dezvoltarea rurală:  
 Aplicarea unor tehnici pentru dezvoltarea agriculturii durabile şi crearea unor sisteme 

pentru adaptabilitatea la condițile climatice; 

 Încurajarea şi organizarea de asociații ale producătorilor comunei pentru a beneficia de 

oportunitățile care decurg din aceasta; 

 Înființare de ferme zootehnice şi puncte de prelucrare şi colectare a resurselor; 

 Eficientizarea practicilor agricole pentru ușurarea şi productivitatea lucrării aplicate pe 

terenurile agricole. 

 

Utilităţi: 

 Dezvoltarea  infrastructurii de utilități capabile să deservească toți locuitorilor comunei; 

 Implementarea rețelei de alimentare cu gaz metan; 

 Dotări pentru intervenții în caz de situații de urgență. 

 
Sănătate: 

 Îmbunătățirea serviciilor de asistență medicală; 

 Acces permanent şi rapid la servicii medicale de calitate; 

 Educarea populației cu privire la accesarea serviciilor de sănătate la o perioadă 

regulată de timp, pentru prevenirea situațiilor de urgență prin susținerea şi promovarea modului 

de viață sănătos. 

 
 Mediu: 

 Păstrarea calității şi prevenirea poluării aerului; 

 Informarea populației asupra riscurilor cauzate de deversarea apelor uzate în locuri 
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neamenajate, asupra utilizării durabile a resurselor de apă şi a prevenirii poluărilor; 

 Acțiuni de promovare a practicilor de agricultură ecologică; 

 Curațarea cursurilor de apă şi a domeniului public; 

 Întreținerea/efectuarea de lucrări de amenajare a teritoriului, în vederea diminuării 

riscului de inundații și alunecări de teren; 

 Crearea unor mecanisme de colectare selectivă a deșeurilor; 

 Realizarea unei stașii de depozitare a deșeurilor. 

 
 Economie: 
 Crearea unei industrii diversificate, dinamice şi capabile să ofere posibilitatea de 
împlinire profesională şi materială a locuitorilor comunei Alunu; 
 Economie generatoare de venit la bugetul local; 
 Crearea unei industrii nepoluante şi durabile; 
 Reorientarea dinspre sectorul minier către alte ramuri ale economiei (exemplu- 
turismul). 
 
 Educație și cultură – Invățământ: 

 Accesul neîngrădit de împlinire individuală prin educație; 

 Reabilitarea şi modernizarea școlilor şi grădinițelor din comună ; 

 Accesul la un sistem educațional perfomant, flexibil şi adaptat condițiilor din mediul 

rural; 

 Organizarea unei baze materiale capabile să mulțumească nevoile legate de actul 

educațional; 

 Amenajarea unor spații de joacă şi recreere pentru copiii comunei; 

 Modernizare teren de sport în comună;  

 Orientarea şi sprijinirea persoanelor tinere în domeniul formării profesionale; 

 Crearea șanselor pentru reformarea persoanelor adulte. 

 
Cultură: 

 Instruirea şi transmiterea practicilor tradiționale generațiilor viitoare; 

 Accesul transparent la sursele de informare tradiționale şi moderne; 

 Structura spațiilor destinate activităților socio-culturale în concordanță cu necesitățile 

şi mijloacele moderne; 

 Reabilitarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural din comuna Alunu 
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DIRECȚII PRIORITARE DE ACȚIUNE PENTRU PERIOADA 2022- 2027 : 
 
 

 
 

 

1. Comuna Alunu – o Comună  cu o infrastructură modernă 

 La orizontul anului 2027, Comuna  Alunu va beneficia de drumuri de acces și străzi 

modernizate, de trasee pentru biciclete și pietoni, cu locuri de parcare amenajate, spații verzi  

moderne și sigure. Comuna  Alunu va fi un loc în care reţeaua de drumuri aparținătoare va fi una 

modernizată, toți cetăţenii vor beneficia de alimentare cu apă şi canalizare, gaze naturale, precum 

şi iluminat public modern, fiind asigurată racordarea la utilități în majoritatea zonelor, ca bază a 

apropierii condiţiilor de viaţă de standardele europene. 

 

2. Comuna Alunu – o  Comună  cu o economie dezvoltată, competitivă și diversificată 

 La nivelul anului 2027, Comuna  Alunu va fi o comună  cu o economie dinamică și 

competitivă, bazată pe dezvoltarea afacerilor antreprenorilor locali. Se va susține o infrastructură  

modernă care să valorifice resursele locale. Comunitatea economică va avea o pondere mare în 

producţie şi servicii (producători locali), prin resurse umane a căror pregătire şi specializare este 

valorificată şi corespunde ofertei de pe piaţă muncii locale, într-un mediu de afaceri flexibil, 

reprezentativ şi bine structurat, cu reglementări legislative care stimulează dezvoltarea, în 

beneficiul ambelor sectoare public şi privat, contribuind în cadrul parteneriatelor public – privat la 

dezvoltarea locală, iar în cadrul structurilor asociative profesionale şi sectoriale, la o foarte bună 

reprezentare a intereselor specifice domeniilor în care activează.  
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3. Comuna  Alunu – o Comună  cu o administrație locală  modernă, responsabilă și orientată 

către nevoile cetățenilor:  

     Comuna  Alunu va oferi cetățenilor săi, la orizontul anului 2027, servicii semnificativ 

îmbunătățite, cu un personal corespunzător calificat și responsabil și condiții de lucru îmbunătățite 

semnificativ. Dezvoltarea Comunei se va face într-o manieră de abordare strategică, pe baza unei 

planificări, cu ținte și priorități precise și concrete. Planificarea dezvoltării locale, aşa ca 

pretutindeni în lumea civilizată, este un proces transparent, care va implica asumarea sa de 

întreaga comunitate.  

          Digitalizarea aparatului administrativ local este percepută ca o prioritate și ca bază de la 

care să se construiască un sistem administrativ modern și viabil, în următorul ciclu financiar 

2022-2027. Primăria Comunei Alunu mizează pe dezvoltarea serviciilor publice bazate pe 

tehnologie ca soluție la nevoile locale. Concret, Instituția Primăriei își dorește digitalizarea 

sistemului de funcționare intern și  modul de comunicare cu cetățenii prin următorele facilități: 

 plata on-line a taxelor și impozitelor, precum și a amenzilor de circulație; 

 posibilitatea depunerii unor cereri online și verificarea stadiului documentelor depuse 

(doar cu un număr de înregistrare); 

 eliberarea documentelor online (primirea lor pe email sau prin poștă); 

 adoptarea unui sistem de management transparent la nivel instituțional; 

 funcționarii publici vor lucra într-un sistem integrat online, sigur și eficient, fără riscul de 

a pierde documente; 
 

4. Comuna  Alunu – o  Comună  cu o comunitate  activă și cu un nivel ridicat al calității 

vieții: 

 La nivelul anului 2027, în Comuna  Alunu, dezechilibrele teritoriale vor fi atenuate printr-

o reţea eficientă de servicii sociale, educaţie şi formare profesională, care răspunde nevoilor 

pieţei, în continuă dezvoltare, asigurându-se oportunităţi egale de participare pentru toată 

comunitatea; locuitorii vor beneficia de un stil de viaţă sănătos, atât ei cât şi vizitatorii având 

acces la servicii medicale preventive de calitate şi la o viaţă culturală bogată şi captivantă, care 

promovează patrimoniul cultural existent, tradiţia şi creativitatea. 
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PLANUL  STRATEGIC  DE  DEZVOLTARE  DURABILĂ  LA  NIVELUL  COMUNEI  ALUNU 

PENTRU PERIOADA 2022-2027 
                                                                     - PROIECTE PROPUSE -  

 
Nr. 
Crt. 

Domeniul 
de 
interventie 

Obiectiv general Proiecte propuse Surse de finanțare  Perioada de 
implementare 

Observații  

1  
 
 
 
 
 
Infrastructura 
tehnico – 
edilitară 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Infrastructura 
tehnico – 

 

 

 

 

 

Modernizarea rețelelor de 

infrastructură și infrastructură 

edilitară  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Modernizarea rețelelor de 

Proiectare și execuție 
modernizare  drumuri  
locale  in  comuna Alunu 

Programul Național 
Anghel Saligny 

2022-2027 Prioritar 

Modernizare sistem 
alimentare  cu  apa și 
sistem canalizare  in  
comuna Alunu- Proiectare 
și execuție 

Programul Național 
Anghel Saligny 

2022-2027 Prioritar 

Extindere sistem 
alimentare cu apa -
canalizare in toate satele - 
Proiectare și execuție 
 

Programul Național 
Anghel Saligny 

2022-2027 Prioritar 

Proiectare și execuție 
modernizarea Uzinei de 
apă în localitatea Alunu 

Programul Național 
Anghel Saligny/buget 
local 

2022-2027 Prioritar 

Lucrari decolmatare sursa 
apă 

buget local 2022 prioritar 
 
 

Proiectare și execuție 
lucrări de introducere gaz 
metan  în Comuna Alunu 

 
Fonduri 
nerambursabile 

 
2022-2027 

 
Prioritar 

 
 

Modernizare/reabilitare 
poduri/podețe în Comuna 
Alunu 

Fonduri 
nerambursabile/ buget 
local 

 
2022-2027 

 
propus 
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edilitară 
 

infrastructură și infrastructură 
edilitară 

  

Eficientizare sistem de 
iluminat public și extindere 
rețea , Comuna Alunu- 
proiect și execuție 

 
AFM 

 
2022-2027 

 
Prioritar 

 
 
 

Modernizarea si dotarea 
serviciilor de utilitati 
publice în comuna Alunu 

Buget local / Fonduri 
nerambursabile  

 
2022-2027 

 
propus 

 
Execuție PUG, Comuna 
Alunu 

Buget local      2022-2027 În execuție 
 

Instalare stație încărcare 
mașini electrice 
 

Fonduri 
nerambursabile 

 
2022-2027 

 
propus 

 
Înființare și dotare cu auto 
a serviciului de 
transportpublic local de 
persoane 
 

Buget local / Fonduri 
nerambursabile  

 
2022-2027 

 
propus 

 

Achiziționarea și instalarea 
de sisteme de degivrare în 
perimetrul stațiilor de 
transport public 
 

Buget local / Fonduri 
nerambursabile  

 
2022-2027 

 
propus 

 

Achiziționarea și dotarea 
stațiilor de transport din 
localitate cu echipamente 
inteligente pentru 
încărcarea telefoanelor 
mobile sau dispozitivelor 
electronice 

Buget local / Fonduri 
nerambursabile  

 
2022-2027 

 
propus 
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Introducere sistem de 
supraveghere video în 
comuna Alunu 

Buget local / Fonduri 
nerambursabile  

 
2022-2027 

 
propus 

 

Întreținere și reparații 
curente drumuri, prin 
pietruire/asfaltare 
 

Buget local  
2022-2027 

 
propus 

 

Modernizare și reabilitare 
drumuri comunale si sătești 
în interiorul localității 

Buget local / Fonduri 
nerambursabile  

 
2022-2027 

prioritar 

Achizitie microbuz electric 
pentru transport școlar 

Fonduri 
nerambursabile 

 
2022-2027 

 
propus 

 
Achizitie 
buldoexcavator/utilaj 
multifunctional/ (transport 
pietris,cosit, întreținut 
șanțuri) 
 

Buget local / Fonduri 
nerambursabile  

 
2022-2027 

propus 

2 Mediu 
 

Reducerea surselor de poluare 
și a procesului de degradare a 
factorilor de mediu și prin 
promovarea eficienței 
energetice și a utilizării 
resurselor regenerabile 
 

Eficientizarea energetică a 
clădirilor publice  
 

AFM 2022-2027 propus 

 
Reabilitarea termică a 
blocurilor din comună 
 
Investiții în sisteme de 
energie verde - înființarea 
unui parc fotovoltaic de 
asigurare a iluminatului 
public și pentru 
consumatorii publici și 
privați 

POR/PNRR 2022-2027 propus 
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Înființare platfomă gunoi la 
nivel de comună - pentru 
fermele agrozootehnice 
 

Buget local / Fonduri 
nerambursabile  

 
2022-2027 

propus 

Achiziționarea și 
amplasarea de sisteme de 
monitorizare video pe râul 
Olteț pentru prevenirea 
aruncării deșeurilor în 
locurile neamenajate 
 

Buget local / Fonduri 
nerambursabile  

 
2022-2027 

propus 

Achiziționarea și instalarea 
de automate pentru 
reciclarea PET-urilor 

Buget local / Fonduri 
nerambursabile  

 
2022-2027 

propus 

Dotarea centrului pentru 
servicii sociale cu sistem 
de panouri fotovoltaice  

Fonduri U.A.T 2022 
 

prioritar 
 

 
 
 
 
3 

 
 
 
 

Educaţie şi 
cultură 

 

 
 
 
 
 

Modernizarea infrastructurii 
educaționale şi îmbunătăţirea 

accesului locuitorilor la 
procesul de educaţie şi cultură 

 
 
 
 

Reabilitare, modernizare și 
dotare Școala Coltești  

Fonduri europene 2022 În execuție 

Reabilitare, extindere și 
modernizare GPN Coltești 

Fonduri europene 2022 În execuție 

Amenajare locuri de joacă 
în toate satele comunei 
Alunu  

Fonduri U.A.T 2022-2027 
 

propus 
 

Modernizarea și dotarea 
Căminului Cultural 

CNI/ buget local 2022-2027 propus 
 
 

Identificarea, renovarea și 
imprejmuirea, în vederea 
protejarii, a monumentelor 
de cult 

CNI/ buget local 2022-2027 propus 
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Înființarea și susținerea 
logistică și financiară a 
unor formații artistice 

buget local 2022-2027 propus 
 
 

Sustinerea financiara si 
logistica a Festivalului 
Filofteia Lăcătușu 

buget local 2022-2027 prioritar 
 
 

Reabilitare – Scoala 
Gimnaziala Alunu -sat 
Igoiu 

Fonduri U.A.T./ 
Fonduri 
nerambursabile 

2022-2027 
 

 
propus 

Construire Complex 
Sportiv- Teren Sport 
Alunu-Igoiu 

Fonduri U.A.T/ 
Fonduri 
nerambursabile 

2022-2027 
 

 
prioritar 

Achiziția de aparate și 
echipamente sportive 
performante 

Fonduri U.A.T/ 
Fonduri 
nerambursabile 

2022-2027 
 

 
prioritar 

Renovarea și dotarea 
Bibliotecii Comunale 

Fonduri U.A.T/ 
Fonduri 
nerambursabile 

2022-2027 
 

 
propus 

Dotarea laboratoarelor și 
atelierelor școlare cu 
echipamete moderne și de 
actualitate 

Fonduri U.A.T/ 
Fonduri 
nerambursabile 

2022-2027 
 

 
propus 

Achiziția de table 
inteligente și calculatoare 
performante pentru școlile 
din localitate 

Fonduri U.A.T/ 
Fonduri 
nerambursabile 

2022-2027 
 

 
propus 

Realizarea unui ghid 
turistic cu principalele 
atracții și obiective din 
localitate 

Fonduri U.A.T/ 
Fonduri 
nerambursabile 

2022-2027 
 

 
propus 

Amenajarea unui Centru de 
informare turistică 
 

Fonduri U.A.T/ 
Fonduri 
nerambursabile 

2022-2027 
 

 
propus 
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Realizare obiectiv bazin de 
înot 

Fonduri U.A.T/ 
Fonduri 
nerambursabile 

2022-2027 
 

 
propus 

Reabilitare si modernizare 
conacul Săndulescu – 
studii preliminare, 
proiectare, executie 

Fonduri U.A.T/ 
Fonduri 
nerambursabile 

2022-2027 
 

 
prioritar 

Construire/preluare clădire 
pentru înființare centru 
recreațional pentru tinerii 
din localitate și dotarea 
corespunzătoare a 
obiectivului 

Fonduri U.A.T/ 
Fonduri 
nerambursabile 

2022-2027 
 

 
prioritar 

Crearea piste de biciclete 
în interiorul localității 

Fonduri U.A.T/  2022-2027 
 

 
propus 

Crearea unor circuite 
pentru ciclism de recreere 
în extravilanul localitatii 

Fonduri U.A.T/ 
Fonduri 
nerambursabile 

2022-2027 
 

 
propus 

Amenajarea de locuri de 
campare în padurile din 
împrejurimi, cu zonă de 
cazare (căsuțe, corturi, 
rulote), zonă de activități 
sportive, etc  
 

Fonduri U.A.T/ 
Fonduri 
nerambursabile 

2022-2027 
 

 
propus 

Amenajarea unui parc 
tematic pentru turiști- copii 
și adulți 

Fonduri U.A.T/ 
Fonduri 
nerambursabile 

2022-2027 
 

 
propus 

4 Economie 
 

Diversificarea și modernizarea 
economiei și a serviciilor 
publice prin dezvoltarea 

Stabilirea de facilități 
fiscale și economice pentru 
atragerea de investitori 

Consiliul Local 2022-2027 - propus 
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capacităților de cercetare, 
inovare și adoptarea 

tehnologiilor avansate 
 

Înființare PUZ 
INDUSTRIAL 

Consiliul Local 2022-2027 propus 
 

   Realizate Cadastrare 
sistematică 

PNCCF / 
Fonduri U.A.T  

2022-2027 
 

propus 

   Realizarea unei utilități de 
comunicații pe internet 
între principalele instituții 

 Fonduri U.A.T/ 
Fonduri 
nerambursabile 

2022-2027 
 

propus 

Crearea unui centru local 
pentru procesare fructe și 
legume 

 Fonduri U.A.T/ 
Fonduri 
nerambursabile 

2022-2027 
 

propus 

Înființarea unui 
serviciu/birou care să asiste 
cetățenii în parcurgerea 
simplificată a procedurilor 
pentru obținerea fondurilor 
europene nerambursabile 
 

 Fonduri U.A.T/ 
Fonduri 
nerambursabile 

2022-2027 
 

propus 

5 Sănătate și 
asistență 
socială 

 

Dezvoltarea infrastructurii de 
sănătate,  asistenţă socială şi 

protecţie socială 
 

Licențierea serviciilor 
sociale existente și 
realizarea Strategiei de 
dezvoltare a serviciilor 
sociale la nivel local 

Consiliul Local 2022-2027 propus 
 

Angajarea de personal 
calificat în serviciile 
sociale (asistent social, 
asistent medical comunitar, 
etc) 

Consiliul Local 2022-2027 propus 
 

Construire/preluare clădire 
pentru înființare Centru de 
zi de consiliere și 
informare destinate 
persoanelor marginalizate 

Fonduri U.A.T/ 
Fonduri 
nerambursabile 

2022-2027 propus 
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sau aflate în risc de 
marginalizare 
Construire/preluare clădire 
pentru înființare Centrul de 
zi pentru copii aflați în 
situații de risc 

Fonduri U.A.T/ 
Fonduri 
nerambursabile 

2022-2027 propus 
 

Derularea de programe în 
parteneriat cu medicii de 
familie și/sau alte 
instituții/autorități  în 
rândul populației, pentru 
creșterea nivelului de 
educație în vederea 
menținerii sănătății  

Buget local 2022-2027 
 
 
 
 
 
 
 

propus 
 
 
 
 
 
 

Construire/preluare clădire 
pentru înființare Unitate 
îngrijiri la domiciliu pentru 
persoane vârstnice 

Fonduri U.A.T/ 
Fonduri 
nerambursabile 

2022-2027  
propus 
 
 

Reabilitarea centrului 
medical din satul Alunu 

PNRR 2022-2027 propus 

Reabilitare termica -
dispensar uman Alunu 

POR/PNRR 2022-2027  

Achiziția de aparatură 
medicală de specialitate 
 

Fonduri U.A.T/ 
Fonduri 
nerambursabile 

2022-2027 propus 

6 Servicii Modernizarea, eficientizarea și 
digitalizarea serviciilor 

publice oferite cetățenilor 
 

Dotarea cu echipamente și 
software pentru 
eficientizarea și 
modernizarea serviciilor 
publice oferite cetățenilor 

PNRR 2022-2027 propus 
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Întocmire harta digitală - 
Servicii complete 
(topografiere, software, 
echipamente IT 
compatibile) 

Fonduri 
nerambursabile/Buget 
național 

2022-2027 - 

Proiect privind 
implementarea şi 
certificarea sistemelor de 
management al calității și 
implementarea și 
certificarea sistemelor de 
management integrate 
Calitate-Mediu 

Buget Local/Fonduri 
Nerambursabile 

2022-2027 - 
 

7 Agricultură Sprijinirea activităţilor cu 
profil agricol 

Crearea, dezvoltarea 
infrastructurilor asociate 
dezvoltării agriculturii 

Fonduri 
nerambursabile/Buget 
național 

2022-2027 - 

8 Situații de 
Urgență 

Modernizarea și eficientizarea  
serviciilor publice în domeniul 

situațiilor de urgență  
 

Modernizarea sistemului 
de deszăpezire, prin 
achiziția de mijloace 
tehnice necesare pentru 
intervenții, dotarea SVSU 

Fonduri 
nerambursabile/Buget 
național 

2022-2027 - 
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CONTEXTUL STRATEGIC ANALIZAT 

 
- Formularea documentului de planificare strategică pentru perioada 2021 - 2027 pentru Comuna 

Alunu are loc într-un context European, național și local, caracterizat printr-o serie de 

documente de referință. Elaborarea și implementarea acestui document este intrinsec legată de 

politicile naționale și europene și de planurile și strategiile relevante formulate pentru regiunea 

de Vest. 

 

- Contextul european al dezvoltării urbane este conturat de faptul că Statele Membre au aprobat 

cel mai mare pachet de stimulente din istoria spațiului comunitar, scopul fiind de reconstrucția 

Europei după criza provocată de pandemia Covid-19 instalată în anul 2020. Acesta are un buget 

total de peste 1824 miliarde Euro, dintre care 1074 miliarde pentru Cadrul Financiar Multianual 

(CFM), iar 759 de miliarde pentru NextGenerationEU – instrument temporar conceput pentru a 

stimula redresarea. 

 

- În decembrie 2020, Comisia Europeană a emis Comunicarea COM(2020)789 privind Strategia 

pentru o mobilitate sustenabilă și inteligentă – înscrierea transporturilor europene pe calea 

viitorului, strategie care include o serie de indicatori pentru reducerea poluării cu termen 2030, 

2035 si 2050. 

 

- Pactul ecologic european (The European Green Deal) - Se reiterează angajamentul Comisiei 

Europene de a aborda provocările legate de climă și de mediu. Acesta prezintă o nouă strategie 

de creștere care are drept scop transformarea UE într-o societate echitabilă și prosperă, cu o 

economie modernă, competitivă și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor, în care 

să nu existe emisii nete de gaze cu efect de seră în 2050 și în care creșterea economică să fie 

decuplată de utilizarea resurselor. 

 

- Contextul european pentru dezvoltarea urbană este determinat de propunerea pentru Agenda 

Teritorială 2030, de Agenda Urbană pentru UE (Pactul de la Amsterdam, 2016), Inițiativa 

Urbană Europeană (2021- 2027) și de Programul URBACT (2021-2027). 

 

- Mecanismul pentru Interconectarea Europei (MIE) (2021-2027)- are drept obiectiv general să 

dezvolte și să modernizeze rețelele transeuropene în domeniul transporturilor, al energiei și în 

domeniul digital și de a facilita cooperarea transfrontalieră în domeniul energiei din surse 
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regenerabile, luând în considerare angajamentele de decarbonizare pe termen lung și punând 

accent pe sinergiile dintre sectoare. 

 

- Programul Europa Digitală pentru perioada 2021-2027 - Programul are următoarele obiective 

generale: să  sprijine transformarea digitală a economiei și a societății europene și să aducă 

beneficii cetățenilor și întreprinderilor europene. 

 

- Program-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa (2021-2027) Obiectivul general al 

programului este ca investițiile Uniunii în cercetare și inovare să genereze un impact științific, 

economic și societal care să permită consolidarea bazelor științifice și tehnologice ale Uniunii și 

stimularea competitivității sale, inclusiv în industrie, îndeplinirea priorităților strategice ale 

Uniunii, precum și abordarea provocărilor globale, inclusiv obiectivele de dezvoltare durabilă. 

 

- Programul UE pentru ocuparea forței de muncă și inovare socială – EaSI (2014-2020) EaSI este 

un instrument menit să promoveze crearea unui număr cât mai mare de locuri de muncă de 

calitate și durabile, să garanteze o protecție socială adecvată și decentă, să lupte împotriva 

excluziunii sociale și sărăciei și să îmbunătățească condițiile de muncă. 

 

         Pentru următorul exercițiu financiar 2022-2027, sunt prevăzute următoarele programe 

operaționale, care se află în faza  de negociere cu Comisia Europeană: 

1. Programul Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD)  

2. Programul Operațional Transport (POT)  

3. Programul Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (POCIDIF) 

4. Programul Operațional Sănătate (POS)  

5. Programul Operațional Educație și Ocupare (POEO)  

6. Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială (POIDS)  

7. Programul Operațional de Tranziție Justă (POTJ)  

8. Programele Operaţionale Regionale – implementate la nivel de regiune (8 POR) 

9. Programul Operațional Asistenţă Tehnică (POAT). 

 

- Din suma alocată Mecanismului de Redresare și Reziliență (MRR) la nivelul U.E., România 

poate beneficia de aproximativ 29,2  miliarde de euro, compuse din 14,248 miliarde de euro 

sub formă de granturi și 14,935 miliarde de euro sub formă de împrumuturi. România are în 

pregătire Planul de Redresare și Reziliență (PNRR) – document prezentat public, prin care își 

stabilește domeniile prioritare de investiții în scopul ieșirii din criză, relansării economice și 

creșterii capacității de reziliență. 
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- Strategia se coordonează la nivel de obiective și politici sectoriale cu principalele documente 

de planificare elaborate la nivel central și regional: Strategia de Dezvoltare Teritorială a 

României, 2035; Strategia Energetică a României 2016-2030, cu perspectiva anului 2050; 

Planul de mobilitate urbană durabilă 2016- 2030. 

 

- Au fost consultate o serie de documente cu caracter strategic sau statutar, precum: Strategia 

Națională de Gestionare a Deșeurilor (SNGD) - stabilește obiectivele României în domeniul 

gestionării deșeurilor; Planul Național de Gestionare a Deșeurilor (PNGD) - reprezintă planul 

de implementare a strategiei și conține detalii referitoare la acțiunile ce trebuie întreprinse 

pentru îndeplinirea obiectivelor strategiei, la modul de desfășurare a acestor acțiuni, inclusiv 

termene și responsabilități. 

 
- La nivel local există o serie de documente strategice, care au fost consultate, respectiv: Planul 

de Amenajare a Teritoriului Județean Vâlcea, Strategia de dezvoltare durabilă a județului 

Vâlcea - instrument de lucru pentru administrație-versiunea 2016, Master plan -Sistem de 

management integrat al deșeurilor solide în Județul Vâlcea 
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PARTEA A V-A 

 

CONCLUZII 

 
         Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Alunu a fost concepută pentru a sprijini, prin 

mijloace şi instrumente specifice managementului administraţiei publice locale, atingerea 

obiectivelor generale de dezvoltare economico-socială ale comunei, în concordanţă cu 

obiectivele şi priorităţile generale de dezvoltare a României, precum şi cu obiectivele UE în 

domeniul coeziunii economice şi sociale. 

         Strategia de dezvoltare locală pentru perioada 2022 – 2027 va folosi drept suport la 

dezvoltarea durabilă a localităţii, vizând creşterea calităţii vieţii în comunitate. Prin realizarea 

strategiei de dezvoltare, autoritățile locale își asumă în totalitate rolul de coordonator al 

procesului de transformare al comunei, favorizând și fructificând oportunitățile de care 

aceasta beneficiază. 

         Astfel, strategia de dezvoltare a localității impune, prin realizarea, ei o dezvoltare 

armonioasă, o competitivitate puternică, rezultatul fiind o zonă prosperă cu impact în toate 

domeniile de dezvoltare. 

         Documentul propune tuturor partenerilor interesaţi un limbaj comun de abordare şi 

înţelegere a realităţilor, a obiectivelor strategice, a direcţiilor de dezvoltare, a programelor şi 

proiectelor prioritare în vederea realizării cerințelor exprimate în mod oficial. În acelaşi timp, 

prin metodologia de întocmire şi adoptare, strategia de dezvoltare exprimă o politică 

transparentă de administrare publică în spirit european. 

         Realizarea strategiei de dezvoltare permite identificarea și validarea anumitor priorități 

viitoare de acțiune, acestea fiind alese în funcție de resursele existente cât și de hotărârile și 

deciziile ce se iau ca numitor comun cu locuitorii. În strategie se pot regăsi direcţii de 

dezvoltare care au orizonturi diferite de realizare, unele imediate, altele în viitorul apropiat 

sau în viitorul îndepărtat. 

         Implementarea strategiei se va realiza prin scrierea de proiecte şi realizarea acestor 

direcţii de dezvoltare. Proiectele enunţate pot suferi modificări sau chiar pot fi completate cu 

altele ori chiar anulate, dacă mediul dinamic al realităţii viitoare va genera alte împrejurări şi 

perspective, însă reprezintă un punct de reper ce permite o permanentă evaluare a depărtării 

sau apropierii de anumite deziderate. Realizarea obiectivelor propuse este în strânsă corelație 

cu sursele de finanţare nerambursabilă care pot fi atrase întrucât bugetul local nu dispune de 
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capacitatea de a susţine realizarea acestora, dar poate manageria astfel de documente 

strategice pentru a beneficia de oportunităţile financiare oferite de Uniunea Europeană.                 

         Strategia de dezvoltare elaborată este realizabilă în condiţiile precizate şi se va adapta 

cerinţelor şi necesităţilor ori de câte ori va fi nevoie, astfel încât aceasta să fie realistă şi 

aplicabilă. 

          În acest sens, periodic, strategia de dezvoltare trebuie revizuită, astfel încât ţintele 

fixate să ţină cont de evoluţia la nivel naţional, starea economico-socială la nivel regional şi 

local, precum şi de opiniile comunităţii locale cu privire la implementarea sa. Cu cât 

revizuirea se face la intervale mai scurte, cu atât marja de eroare în privinţa evaluării 

resurselor la un proiect este mai mică, având în vedere că, pe măsură ce se înaintează în timp, 

variabilele ce trebuie luate în calcul la o prognoză economică şi socială se multiplică. 

          Pentru buna implementare a strategiei de dezvoltare este necesară o implicare a tuturor 

factorilor reprezentativi ai comunei, dar și o foarte bună colaborare între cetățeni și 

administrația locală. Astfel, strategia de dezvoltare este văzută ca și document al întregii 

localități şi este realizabilă cu implicarea tuturor membrilor comunităţii. 
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Anexa 1 

Chestionar privind evaluarea satisfacției cetățenilor din comuna  ALUNU 

 

Prezentul chestionarul este conceput și aplicat,  cu scopul de a contribui la elaborarea 

Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei ALUNU,   pentru perioada 2022 - 2027.  

 

Chestionarul urmărește evaluarea satisfacției cetățenilor  comunei și percepția colectivă,  atât 

în raport cu aspectele comunitare, cât și în raport cu relația pe care cetățenii o au cu 

autoritățile publice locale. 

 

Conducerea comunei  ALUNU  a identificat ca fiind prioritară această Strategie de 

Dezvoltare Locala,  cu scopul de a ghida dezvoltarea comunei  pe termen mediu și lung ,  

pentru perioada 2022 – 2027. 

 

Strategia  va reflecta viziunea, obiectivele strategice, direcțiile și prioritățile de dezvoltare ale 

comunei ALUNU,  prin implicarea factorilor de decizie, a comunității, a mediului de afaceri 

și a altor actori relevanți, a cetățenilor constituiți în grupuri consultative.  

 

Structura chestionarului: 

 

1. În ce sat  locuiți?  

 

…………………………………………………………………… 

 

2. Pe o scară de la 1 la 5, ce părere aveți despre următoarele servicii  oferite de 

administrația locala?  

 

1 = foarte mulțumit; 2 = mulțumit; 3 = neutru; 4 = nemulțumit 5 = foarte nemulțumit 

1 

2 

3 

4 

5 
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Serviciul de salubritate – 

 

Suprafața și îngrijirea  spațiilor verzi, a parcurilor și a spațiilor de recreere amenajate - 

 

……………………………………………………………………………….. 

Numărul spațiilor de joacă pentru copii - 

 

………………………………………………………………………. 

Starea drumurilor  și a străzilor din comună- 

…………………………………………………………………. 

 

Starea și dotarea unităților de învățământ – 

…………………………………………………… 

Starea și dotarea unităților culturale –  

……………………………………………………… 

Starea și dotarea unităților sanitare – 

………………………………………………………….. 

Gradul de poluare –  

……………………………………………………. 

 

3. Care sunt principalele 3 probleme de ordin public pe care le identificați în  comuna  

ALUNU și satul d-voastră?  

 

Răspunsuri cu –DA; NU; NU ȘTIU; 

 

a) Să  se implementeze un   program derulat de Primărie, privind creșterea eficienței 

energetice a  locuințelor  și a instituțiilor,  în perioada următoare?  

…………………………………………. 

 

       

b) Să se implementeze un program de Infrastructură rutieră (drumuri și poduri noi)? 

……………………………………………………………….. 

 

c) Să se amenajeze mai multe   spații verzi și locuri de joacă?  
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………………………………………………………………………. 

d) Să se amenajeze  parcări de reședință? 

…………………………………………………………………. 

e) Să se faca mai multe spații de agrement și distracție și cultură? 

………………………………………………………………………. 

f) Construcția de noi unități de învățământ,creșe, terenuri  și săli de sport? 

……………………………………………………….. 

 

g)  Sistem performant de colectare selectivă a deșeurilor? 

………………………………………….. 

h) Altele?  

 

Dacă ați ales varianta „Altele” la întrebarea anterioară, vă rugăm să detaliați care sunt aceste 

proiecte: 

 

………………………………………………………………….. 

 

4. Care este gradul dumneavoastră de încredere cu privire la administrația publică locală 

a comunei ALUNU?  

Foarte ridicat - 

Ridicat- 

Neutru- 

Scăzut- 

Foarte scăzut- 

 

5. Care sunt problemele pentru care v-ați adresat până în prezent autorităților publice 

locale ale comunei ALUNU? 

 

Răspuns: 

- Se pune X, în dreptul problemelor care au făcut obiectul solicitării sau dialogului cu 

administrația locală. 

 

Probleme referitoare la salubritate 

Probleme referitoare la unitățile de învățământ 
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Probleme referitoare la starea spațiilor verzi 

Probleme referitoare la lucrări de reabilitare termică 

Probleme referitoare la parcările de reședință 

Probleme referitoare la calitatea infrastructurii rutiere 

Solicitări diverse de eliberare a actelor urbanistice, avize comerciale, starea civilă, 

eliberarea de documente diverse, etc. 

 

Altele 

 

Dacă ați ales varianta „Altele” la întrebarea anterioară,  vă rugăm să detaliați care au fost 

aceste probleme. 

 

   6)  Pe o scară de la 1 la 5, în ce măsură sunteți de acord cu afirmațiile de mai jos privind 

activitatea autorităților administrației publice locale ale comunei ALUNU?  

 

1 = dezacord total; 2 = dezacord; 3 = neutru; 4 = acord; 5 = acord total 

   Se pune x in dreptul raspunsului 

 

1- 

2- 

3- 

4- 

5- 

 

 7)  Accesul la informațiile de interes public se realizează cu ușurință? 

      Comunicarea cetățenilor cu funcționarii se realizează cu ușurință? 

      Funcționarii sunt amabili? 

      Timpul de așteptare la structurile din cadrul acestora pentru soluționarea problemelor 

cetățenilor este rezonabil? 

       Problemele cetățenilor sunt soluționate cu respectarea termenelor legale? 

       Proiectele derulate la nivelul acestora răspund nevoilor cetățenilor? 

       Procedurile existente la nivelul acestora sunt prea birocratice? 

       Programul de lucru cu publicul al instituțiilor este potrivit pentru cetățeni? 

 



 

153  

Se răspunde cu DA sau NU sau NU ȘTIU; 

 

8)  Cum apreciați relația dintre cetățeni și autoritățile administrației publice locale  în mediul 

online?  

 

Foarte bună 

Bună 

Neutră 

Rea 

Foarte rea 

 

9)  Considerați că administrația locală ar trebui să investească mai mult în digitalizarea 

serviciilor oferite de Primărie în relația cu cetățenii?  

 

 se pune x in dreptul raspunsului 

 

Da - 

Nu-  

Nu știu/Nu mă interesează- 

 

10.  Enumerați 3 propuneri pentru autoritățile publice locale ale comunei, în ceea ce 

privește     modul de relaționare cu cetățenii? 

 

………………………………………………………………………… 
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