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1. PREAMBUL

Acţiunile administraţiei locale trebuie să aibă în vedere interacţiunile dintre nivelul
local şi global, să ţină cont, de influenţa fenomenelor din teritoriu asupra gestiunii publice
şi să creeze strategii de inovare şi dezvoltare care să permită instituţiilor publice locale să-şi
asume misiunea primită.
Strategia de dezvoltare a unei colectivităţi locale determină scopul şi obiectivele pe
termen mediu sau lung ale comunităţii, politici locale care trebuie adoptate şi necesarul de
resurse care trebuie alocat pentru realizarea acestora.
Stabilirea finalităţii strategiei de dezvoltare a colectivităţii locale constituie o fază
preliminară esenţială pentru deciziile ulterioare şi care se bazează pe identificarea nevoilor
cetăţenilor din comunitate.
Scopul strategiei de dezvoltare locală este stabilirea unor obiective care permit,
liderilor comunităţii să-şi precizeze viziunea asupra viitorului acesteia. Obiectivele fixate
trebuie cuantificate prin realizarea lor. Realizarea sau nerealizarea măsoara succesul sau
eşecul obiectivului înscris în strategie.
Gradul de realizare a obiectivelor este influenţat de capacitaţile proprii şi de
posibilele influenţe ale mediului extern.
Este important ca membrii colectivităţii locale să cunoască scopurile strategiei.
Procesul de dezvoltare locală este un proces de diversificare şi de amplificare a
activităţilor economice şi sociale la nivelul unui teritoriu, pornind de la mobilizarea şi
coordonarea resurselor şi energiilor existente.
Realizarea dezvoltării locale este expresia comună a voinţei locuitorilor ei, voinţă
care nu poate fi pusă în aplicare fără sprijinul concret al administraţiei publice, centrale şi
locale.
Obiectivele dezvoltării locale nu pot fi definite decât în sens larg urmărind aspectele
economice, sociale şi culturale, având în vedere teritorii care pot să corespundă împărţirii
administrativ-teritoriale sau nu. Ca urmare, conceptul de "local” nu se referă numai la
unităţile administrativ-teritoriale definite clar (comună, oraş, municipiu, judeţ), ci şi la o
categorie teritorială care ţine de intercomunal, interregional sau transfrontalier;
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Pentru realizarea dezvoltării locale este necesară intervenţia tuturor agenţilor publici
şi privaţi ai vieţii economice şi sociale, ceea ce ridică problema modalităţilor de asociere a
acestora. În realizarea proceselor de dezvoltare, autorităţile regionale şi locale dispun de
autonomie locală. În situaţia în care apar disfuncţionalităţi autorităţile centrale intervin cu
măsuri de corecţie în procesele de dezvoltare locală.
Programelor de dezvoltare locală solicită creşterea gradului de responsabilitate şi
implicare a factorilor decidenţi, identificarea şi valorificarea resurselor proprii şi atrase,
prin care să se răspundă cerinţelor comunităţii locale.
În această optică, autorităţile administraţiei publice, atât cele centrale cât şi cele
locale, trebuie să aibă un rol de animare economică şi socială, care să se spijine - în mod
obligatoriu - pe cunoaşterea proiectelor, pe difuzarea informaţiilor şi pe coordonarea
tuturor factorilor implicaţi.
Prin urmare, dezvoltarea locală presupune existenţa unui cadru normativprocedural, a unui parteneriat public-privat şi a unei strategii viabile, în concordanţă cu
nevoile populaţiei.
Un anumit teritoriu împreună cu populaţia sa, şi împreună cu activităţile, tradiţiile
şi, mai ales, interesele proprii constituie comunitatea locală.
Comunitatea locală desfăşoară activităţi economice şi sociale proprii, în scopul
satisfacerii intereselor comune ale membrilor săi, a prosperităţii zonei respective.
Comunitatea locală poate fi definită după natura profesională, confesională, etnică
şi teritorial-administrativă.
Teritoriul local este spaţiul în care se desfăşoară activităţile specifice vieţii locale,
având ca "actori locali" toate persoanele şi organizaţiile care contribuie semnificativ la
dezvoltarea locală (comunitatea locală, organele alese ale comunităţii locale, agenţii
economici, instituţiile social-culturale, asociaţiile profesionale, patronale etc.)
Dezvoltarea locală, în contextul actual al schimbărilor si restructurărilor economice,
sociale şi administrative, trebuie văzută ca un proces dependent de mecanismele sectorului
social şi de structurile instituţionale flexibile, cu un grad ridicat de cooperare şi interacţiune
locală.
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2. CADRUL LEGISLATIV AL DEZVOLTĂRII LOCALE

Documentul internaţional care conţine prevederi privind dezvoltarea locală este
Carta Europeană "Exerciţiul Autonom al Puterii Locale". Aceasta Carta a fost adoptată la
Strasbourg în data de 15 octombrie 1985. Semnatarii Cartei au emis considerente prin care
au stabilit urmatoarele:
o

colectivităţile locale reprezintă unul dintre principalele fundamente ale

oricărui regim democratic;
o

cetăţenii au dreptul de a participa la gestiunea treburilor obşteşti

o

existenţa de colectivităţi locale împuternicite cu responsabilităţi efective in

vederea realizarii unei administraţii eficiente şi apropiate de cetăţean;
Apărarea şi întărirea puterii locale în diferitele ţări ale Europei reprezintă o
contribuţie importantă la edificarea unei Europe fondate pe principiile democraţiei şi ale
descentralizării.
Toate acestea presupun existenţa de colectivităţi locale dotate, de organe
decizionale constituite democratic şi beneficiind de o largă autonomie în ceea ce priveşte
competenţele, modalităţile de a le exercita şi mijloacele necesare pentru îndeplinirea
misiunii lor.
Carta mai menţionează că exerciţiul responsabilităţii publice trebuie să revină, de
preferinţă, acelor autorităţi care sunt cele mai apropiate de cetăţeni, că trebuie încurajate
iniţiativele comunităţii locale pentru rezolvarea oricărei probleme ce o priveşte în mod
direct, că în cadrul politicii economice naţionale colectivităţile locale au dreptul la resurse
proprii suficiente de care ele pot dispune în mod liber.
De asemenea, se precizează că cel puţin o parte din resursele financiare ale
comunităţilor locale trebuie să provină din redevenţele şi din impozitele pe care ele au
puterea de a le fixa, în limitele legilor naţionale, iar în cazul acelor comunităţi slabe din
punct de vedere financiar statul trebuie să intervină, în mod energic, pentru a îndepărta
carenţele existente.
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Colectivităţile locale au dreptul, în exercitarea competenţelor lor de a se asocia cu
alte colectivităţi locale, din ţară sau din străinătate, pentru realizarea proiectelor de interes
comun, dar numai în limitele legilor naţionale.
Actele normative care sunt urmărite şi aplicate şi sub care se realizează dezvoltarea
locală în România sunt în principal :

o

Constituţia României

o

Legea 215/2001 privind administraţia publică locală

o

Legea nr. 151/1998 privind dezvoltarea regională în România

o

H.G. nr. 8/2001, privind organizarea şi funcţionarea Ministerului
Administraţiei Publice;

o

Legea nr. 27/1994, privind impozitele şi taxele locale;

o

Legea 273/2006 privind finanţele publice locale;

o

Legea 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia

3. ROLUL ŞI LOCUL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE ÎN
PROCESUL DE DEZVOLTARE LOCALĂ

Evoluţia sistemului administraţiei publice trebuie privită prin rolul juridic şi
managerial al abordării sociologice.
Abordarea juridică accentuează rolul administraţiei în aplicarea şi impunerea legii şi
în promovarea funcţiilor juridice. Pe plan intern, prin activitatea juridică se organizează
viaţa administrativă, dând coerenţă şi unitate structurilor administrative. Dreptul
consolidează structurile administrative prin definirea unor reguli comune, prin stabilirea
funcţiilor, prin repartizarea competenţelor şi prin stabilirea ierarhiilor.
Managementul organismelor administrative vizează profesionalism în concentrarea
autorităţii şi funcţionarea unitară a structurilor publice, exercitarea funcţiilor administrative
implicând o cunoaştere specializată a serviciilor publice.
Progresul economic şi social implică dezvoltarea locală sub toate aspectele, ceea ce
presupune extinderea atribuţiilor administraţiei publice datorată creşterii aşteptărilor
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cetăţeanului. Toate acestea impun necesitatea unei abordări competente a problemelor
comunităţii.
Legea

administraţiei

publice

locale

(Legea

nr.

215/2001)

precizează:

"administraţia publică în unităţile administrativ-teritoriale se organizează şi funcţionează în
temeiul principiilor autonomiei locale, descentralizării serviciilor publice, eligibilităţii
autorităţilor administraţiei publice locale, legalităţii şi al consultării cetăţenilor în
soluţionarea problemelor locale de interes deosebit”. (Art.2 (l))
Principiile conferite administraţiei publice au darul de a consolida drumul spre o
mai bună organizare şi funcţionare a instituţiilor publice locale, favorizând, în acelaşi timp
o dezvoltare locală cu un nivel mai ridicat al eficienţei.
Eficienţa sporită a acţiunilor de dezvoltare locală constă în aceea că, prin legea
administraţiei publice locale, autorităţile locale sunt îndreptăţite să gestioneze întregul
patrimoniu al comunităţii pe care o reprezintă, ceea ce echivalează cu o cunoaştere mai
amănunţită atât a nevoilor populaţiei locale, cât şi a resurselor disponibile pentru
satisfacerea acestor nevoi.
Administraţia locală se manifestă în dublu sens, şi anume, ascendent, transmiţând
organizaţiilor administrative ierarhic superioare, informaţii asupra situaţiei existente în
teritoriu şi privind efectul politicilor publice aplicate în teritoriu, si descendent, prin
aplicarea pe plan local a politicilor publice definite la nivelele superioare, adaptându-le la
contextul local. Organizarea administrativă la nivel local se bazează pe două concepte
principale: deconcentrare şi descentralizare .
Deconcentrarea presupune renunţarea de către puterea centrală la o parte din
prerogativele sale, care sunt distribuite unor autorităţi publice locale.
În sens larg, prin descentralizare se întelege orice transfer de atribuţii din plan
central în plan local, indiferent de procedeul folosit. În sens restrâns, descentralizarea este
legată de procedeul de realizare a acestuia.
Descentralizarea se bazează pe colectivităţile locale unde organele sunt alese de
către locuitori, beneficiind de autonomie faţă de stat şi exercitând anumite competenţe
definite prin legi. Primăria şi Consiliul local sunt rezultatul acestei descentralizări care
presupune constituirea de entităţi specifice dotate cu o personalitate proprie distinctă de cea
a statului şi abilitate să-şi asume rezolvarea problemelor locale.
STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ 2014-2020
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În comune, autorităţile administraţiei publice sunt consiliile locale comunale, ca
autorităţi deliberative şi primăriile, ca autorităţi executive.
Consiliul local ca autoritate deliberativă, este un organ colectiv de conducere care
îşi exercită atribuţiile în principal prin adoptarea unor acte normative, denumite hotărâri.
Dintre atribuţiile principale ale consiliului local comunal care se circumscriu în domeniul
interesului local, amintim:


avizarea sau aprobarea, după caz, de studii, prognoze şi programe de

dezvoltare economico-socială, de organizare şi amenajare a teritoriului, documentaţii de
amenajare a teritoriului şi urbanism, inclusiv participarea la programe de dezvoltare
judeţeană, regională, zonală şi de cooperare transfrontalieră, în condiţiile legii;


aprobarea, la propunerea primarului, în condiţiile legii, a organigramei,

statului de funcţii, numărului de personal şi regulamentului de organizare şi funcţionare a
aparatului propriu de specialitate, ale instituţiilor şi serviciilor publice, precum şi ale
regiilor autonome de interes local;


administrearea domeniului public şi domeniului privat al comunei sau

oraşului;


hotărârea dării în administrare, concesionarii sau închirierii bunurilor

proprietate publică a comunei, precum şi a serviciilor publice de interes local, în condiţiile
legii;


hotărârea vânzarii, concesionarii sau închirierii bunurilor proprietate privată

a comunei, după caz, în condiţiile legii;


înfiinţarea instituţiilor publice, societăţilor comerciale şi serviciilor publice

de interes local; urmărirea, controlul şi analizarea activitatii acestora; instituirea, cu
respectarea criteriilor generale stabilite prin lege, a normelor de organizare şi funcţionare
pentru instituţiile şi serviciile publice de interes local;


analizarea şi aprobarea, în condiţiile legii, a documentaţiilor de amenajare a

teritoriului şi urbanism ale localităţilor, stabilirea mijloacelelor materiale şi financiare
necesare în vederea realizării acestora; aprobarea alocarii de fonduri din bugetul local
pentru acţiuni de apărare împotriva inundaţiilor, incendiilor, dezastrelor şi fenomenelor
meteorologice periculoase;
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stabilirea măsurilor necesare pentru construirea, întreţinerea şi modernizarea

drumurilor, podurilor, precum şi a întregii infrastructuri aparţinând căilor de comunicaţii de
interes local;


aprobarea, în limitele competenţelor sale, a documentaţiilor tehnico-

economice pentru lucrările de investiţii de interes local şi asigurarea condiţiilor necesare în
vederea realizării acestora;


asigurarea, potrivit competenţelor sale, a condiţiilor materiale şi financiare

necesare pentru buna funcţionare a instituţiilor şi serviciilor publice de educaţie, sănătate,
cultură, tineret şi sport, apărarea ordinii publice, apărarea împotriva incendiilor şi protecţia
civilă, de sub autoritatea sa; urmărirea şi controlul activitatii acestora;


hotărârea, în localităţile cu medici sau cu personal sanitar în număr

insuficient, acordarea de stimulente în natură şi în bani, precum şi de alte facilităţi, potrivit
legii, în scopul asigurării serviciilor medicale pentru populaţie; asemenea facilităţi pot fi
acordate şi personalului didactic;


contribuirea la organizarea de activităţi ştiinţifice, culturale, artistice,

sportive şi de agrement;


hotărârea asigurarii ordinii publice; analizarea activitatii gardienilor publici,

poliţiei, jandarmeriei, pompierilor şi a formaţiunilor de protecţie civilă, în condiţiile legii, şi
propunerea de măsuri de îmbunătăţire a activităţii acestora;


acţionarea pentru protecţia şi refacerea mediului înconjurător, în scopul

creşterii calităţii vieţii;


punerea în valoare a monumentelor istorice şi de arhitectură, a parcurilor şi

rezervaţiilor naturale, în condiţiile legii;


contribuirea la realizarea măsurilor de protecţie şi asistenţă socială;

asigurarea protecţiei drepturilor copilului, potrivit legislaţiei în vigoare; aprobarea
criteriilor pentru repartizarea locuinţelor sociale; înfiinţarea şi asigurarea funcţionarii unor
instituţii de binefacere de interes local;


înfiinţarea şi organizarii de târguri, pieţe, oboare, locuri şi parcuri de

distracţie, baze sportive şi asigură buna funcţionare a acestora;


atribuirea sau schimbarea, în condiţiile legii, a denumirilor de străzi, de pieţe

şi de obiective de interes public local;
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10

PRIMĂRIA COMUNEI VAIDEENI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VAIDEENI


hotărârea, în condiţiile legii, a cooperării sau asocierii cu persoane juridice

române sau străine, cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi parteneri sociali, în vederea
finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public
local; hotărârea înfrăţirii comunei cu unităţi administrativ-teritoriale similare din alte ţări;


hotărârea, în condiţiile legii, a cooperării sau asocierii cu alte autorităţi ale

administraţiei publice locale din ţară sau din străinătate, precum şi aderarea la asociaţii
naţionale şi internaţionale ale autorităţilor administraţiei publice locale, în vederea
promovării unor interese comune;


sprijinirea, în condiţiile legii, a activitatii cultelor religioase;

Primarul îndeplineşte o funcţie de autoritate publică. El este şeful administraţiei
publice locale şi al aparatului propriu de specialitate al autorităţilor administraţiei publice
locale, pe care îl conduce şi îl controlează şi este reprezentantul localităţii a cărei populaţie
l-a ales.
Principalele atribuţii, pe lângă altele la fel de importante ce revin primarului sunt:


ia

măsuri

pentru

prevenirea

şi

limitarea

urmărilor

calamităţilor,

catastrofelor, incendiilor, epidemiilor sau epizootiilor, împreună cu organele specializate
ale statului.


asigură ordinea publică şi liniştea locuitorilor, prin intermediul poliţiei,

jandarmeriei, gardienilor publici, pompierilor şi unităţilor de protecţie civilă, care au
obligaţia să răspundă solicitărilor sale, în condiţiile legii;


ia măsuri pentru elaborarea planului urbanistic general al localităţii şi îl

supune spre aprobare consiliului local;


asigură respectarea prevederilor planului urbanistic general, precum şi ale

planurilor urbanistice zonale şi de detaliu;


asigură întreţinerea şi reabilitarea drumurilor publice, proprietate a comunei

sau a oraşului, instalarea semnelor de circulaţie, desfăşurarea normală a traficului rutier şi
pietonal, în condiţiile legii;


emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date în competenţa sa prin lege;



organizează evidenţa lucrărilor de construcţii din localitate şi pune la

dispoziţie autorităţilor administraţiei publice centrale rezultatele acestor evidenţe
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ia măsuri pentru controlul depozitării deşeurilor menajere, industriale sau de

orice fel, pentru asigurarea igienizării malurilor cursurilor de apă din raza comunei sau a
oraşului, precum şi pentru decolmatarea văilor locale şi a podeţelor pentru asigurarea
scurgerii apelor mari.
Atât în plan structural - organizatoric, cât şi sub aspect material - funcţional, în
baza principiului autonomiei locale, proclamat prin Constituţie, administraţia publică îndeosebi cea locală, a dobândit o cu totul altă identitate şi un rol total nou, realitate întărită
prin actele normative ulterioare.
Una din atribuţiile fundamentale ale administraţiei publice o constituie implicarea ei
în domeniul dezvoltării locale, cu toate ipostazele pe care aceasta le presupune: dezvoltare
politică, dezvoltare economică, dezvoltare socială, dezvoltare cultural-sportivă, dezvoltare
urbanistică, amenajarea-teritoriului, modernizarea si dezvoltarea infrastructurii etc.
Dezvoltarea locală, în contextul actual al schimbărilor, al restructurării economice
şi administrative, trebuie să fie văzută ca un proces dependent de inovaţie şi antreprenoriat,
sprijinit de mecanisme societale şi structuri instituţionale flexibile, cu un grad ridicat de
cooperare şi interacţiune locală si centrală.

Sediul Consiliului local şi al Primăriei Vaideeni

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ 2014-2020

12

PRIMĂRIA COMUNEI VAIDEENI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VAIDEENI
4. INIŢIEREA PROCESULUI DE PLANIFICARE STRATEGICĂ

Prezentul document este o strategie de dezvoltare locala a comunei Vaideeni,
judetul Vâlcea.
Strategia a fost elaborată prin colaborarea dintre reprezentanţi ai administraţiei
publice locale, membrii comunităţii şi alţi parteneri în colaborare cu SC Fair Best Invest
Bucureşti.
Cunoaşterea problemelor comunităţii şi modalitatea de satisfacere a necesităţilor
percepute dinspre cetăţenii comunei a făcut necesară o programare a priorităţilor de
dezvoltare a comunei pe termen mediu.
La elaborarea planului strategic s-a pornit de la necesităţile locale, acesta fiind
elaborat în mod participativ. Participarea populaţiei la elaborarea planului strategic de
dezvoltare locală contribuie la cresterea spiritului de iniţiativă a oamenilor din comunitate,
la responsabilizarea comunităţii pentru deciziile luate si pentru întreg procesul de
dezvoltare.
Aplicarea planului de dezvoltare locală va trebui realizată cu participarea tuturor
actorilor locali, ceea ce va duce la dezvoltarea parteneriatului dintre administraţia publică
locală, organizaţiile comunitare şi mediul de afaceri

pentru rezolvarea problemelor

comunitare.
Dezvoltarea locală a comunei Vaideeni se bazează pe considerente reprezentate prin
autonomie, descentralizare, desconcentrare, subsidiaritate, adiţionare, transparenţă,
programe, parteneriat.
Administraţia publică locală a comunei Vaideeni a înţeles necesitatea elaborării
planului de dezvoltare locală a comunei în vederea unei dezvoltări durabile a localităţii.
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5. VEDERE DE ANSAMBLU ASUPRA COMUNEI VAIDEENI

5.1 Scurt istoric
Prima atestare documentară a satului Vaideeni datează din secolul XIII, când este
menţionată sub numele de Vai de Ei. Comunitatea a luat naştere în urma venirii din Ardeal
a mai multor familii de oieri, în principal din Mărginimea Sibiului pe motivul oprimarii
religioase (catolicizare forţată). Din punct de vedere etnocultural, Vaideeni reprezintă o
zonă de interferenţă între zona etnografică a Olteniei de sub Munte si zona etnografică
Mărginimea Sibiului care şi-a pus puternic amprenta asupra graiului, portului şi tradiţiei
pastorale .

Vedere de ansamblu – sat Vaideeni
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Teritoriul administrativ al comunei cuprinde un număr de 5 localităţi: localitatea reşedinţă
Vaideeni şi un nr.de 4 sate aparţinătoare: Izvoru Rece, Mariţa, Cornet şi Cerna, aflate la o
distanţă de cca 4 km, 8 km, 6 km si 10 km.
Comuna Vaideeni este situată la limita nord-vestica a judeţului Vâlcea, la poalele muntilor
Căpăţâna, în capatul nordic al depresiunii Horezu, pe valea superioară a Luncavăţului, fiind
prima localitate pe care acest râu o strabate la coborârea din munte.

Coordonatele geografice ale localităţii o situează la întretăierea paralelei de 45º10'30''
latitudine nordică cu meridianul 23º55'30'' longitudine estică şi, deci, ca întreaga noastră
ţară, în mijlocul celui de-al doilea fus orar. Satul de reşedinţă al comunei Vaideeni are - la
centrul administrativ – altitudinea de 567,744 m (Marea Baltică), satul Recea 650 m, satul
Cerna 610 m, rezultând o altitudine medie de 610 m.. Comuna Vaideeni are ca vecini: la est
satul Urşani din componenţa oraşului Horezu, la sud satul Barzoteni, din componenţa
aceluiaşi oraş, şi satele Coasta Corbului şi Olari, din componenţa comunei Slătioara, la vest
satul Rugetu (Fometeşti) din componenţa comunei Slătioara şi satul Racoviţa, din
componenţa comunei Polovraci, din judetul Gorj. Hotarul de nord trece peste masivul
Căpăţana şi o desparte de comuna Malaia, judeţul Vâlcea.
Depărtarea de reşedinţa de judeţ, municipiul Râmnicu Vâlcea, este de 50 km, faţă de Tg.
Jiu - 70 km, faţă de Craiova – 120 km, faţă de Piteşti – 110 km, faţă de Sibiu – 150 km.
Suprafaţa comunei Vaideeni este de 15.759 ha şi reprezintă 2,68% din suprafaţa judetului
Vâlcea.

5.2 Repere ale judeţului VÂLCEA
Judeţul Vâlcea reprezintă o parte importantă a Regiunii de Dezvoltare SV - Oltenia,
care are in componenta 5 judeţe: Dolj, Olt Vâlcea, Mehedinti şi Gorj. Situat în zona
subcarpatica a României la sud se învecinează cu judeţele Dolj si Olt, la nord cu judeţele
Sibiu şi Alba, la est cu judeţul Argeş, iar la vest cu judeţele Gorj şi Hunedoara.
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Poziţionarea geografică a judeţului Vâlcea
Reşedinţa judeţului este municipiul Râmnicu Vâlcea.
Din punct de vedere administrativ, judeţul Vâlcea este împărţit în 2 municipii, 9 oraşe şi 78
de comune.
Prin aşezarea sa geografică, judeţul Vâlcea beneficiază de aproape toate formele majore de
relief: munţi, dealuri subcarpatice, podiş şi lunci cu aspect de câmpie, dispuse în trepte de
la nord la sud, întregite de defileele Oltului şi Lotrului, străjuite de munţii Cozia, Căpăţânii,
Făgăraş, Lotru şi Parâng. Aici între masivele de munţi se află una din cele mai mari
depresiuni intramontane din judeţ, cunoscută sub numele de Ţara Loviştei.
Muntele Cozia, după unele mărturii ar fi "Kogaionon, muntele sfânt al dacilor".
Două treimi din suprafaţa judeţului sunt ocupate de Podişul Getic şi Subcarpaţii Getici, cu
altitudini între 400–800 m.
STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ 2014-2020
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Râul Olt străbate judeţul pe o distanţă de 135 km, primind apele a numeroşi afluenţi din
care cel mai important este Lotrul. Acest bazin hidrografic, care se află în partea dreaptă a
Oltului, cuprinde aproape toată suprafaţa judeţului. Această reţea hidrografică este întregită
de numeroase lacuri: Gâlcescu, Zănoaga Mare, Iezerul Latoriţei (lacuri glaciare), Vidra,
Brădet, Cornet, Călimăneşti, Dăeşti, Râmnicu Vâlcea, Râureni, Govora, Slăviteşti, Ioneşti
Zăvideni Drăgăşani (lacuri artificiale pe Lotru şi Olt pentru hidrocentrale) şi lacurile sărate
de la Ocnele Mari.
Judeţul Vâlcea, prin însăşi aşezarea sa geografică, dispune de importante resurse naturale.
Munţii cu vaste păduri de conifere şi foioase unde trăiesc urşi, capre negre, cerbi,
căprioare. De asemenea, abundă păşunile alpine unde oieritul este ocupaţia ancestrală a
oamenilor locului.
Către dealuri, plantaţiile pomicole oferă o multitudine de fructe: mere, pere, prune, nuci,
cireşi, vişini. Din prelucrarea prunelor, în judeţ se produce ţuica de Horezu şi ţuica de
Vâlcea. Tot pe dealuri, mai spre sudul judeţului, se cultivă viţa de vie din care se produc
apreciatele vinurile de Drăgăşani.
Spre graniţa de sud a judeţului, câmpia asigură terenuri fertile practicării agriculturii,
cultivându-se cerealele (grâu, secară, porumb) sau culturi tehnice.
Bogăţia judeţului Vâlcea este întregită de importante resurse minerale, importante atât
pentru economia judeţului, cât şi pentru economia naţională. De la Cataractele Lotrului,
lângă Voineasa, se exploatează mică, pegmatite de cuarţ şi fedspat; calcar de la cariera
Bistriţa din comuna Costeşti; sare (clorură de natriu) de la Ocnele Mari; cărbune brun de la
Berbeşti, Alunu, Copăceni; ţiţei şi gaze naturale de la Băbeni, Mădulari, Făureşti; izvoare
de ape minerale de la Călimăneşti, Băile Olăneşti, Băile Govora; hidrocentrale (17 la
număr).
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5.3 Contextul regional
Regiunea Oltenia, cu o suprafata de 29.212 km2, este situata in partea de Sud Vest a
Romaniei, cuprinzând cinci judete: Dolj, Olt, Vâlcea, Mehedinti si Gorj, şi coincide în
mare cu vechea regiune istorică Oltenia.
Regiunea Sud Vest Oltenia are o populaţie de 2.317.636 locuitori (10,7% din populaţia
totală a ţării), densitatea acesteia fiind sub media natională (79,7 locuitori/km2 faţă de
91,2 locuitori/km2). Ponderea populaţiei pe medii este de 47,2% în mediul urban faţă de
52,8% în mediul rural. (România – 54,9 % în mediul urban faţă de 45,1% în mediul
rural), judeţele cu cel mai mare numar de locuitori în mediul rural fiind Olt
(59,6%), Gorj (53%) şi Vâlcea (55%). Dintre oraşele mici (sub 20.000 locuitori), multe nu
au o structură şi dezvoltare corespunzatoare: Vânju Mare, Dăbuleni, Scorniceşti etc.
Relieful are o distribuţie relativ echilibrată, cuprinzând munţi, câmpii, dealuri şi podişuri.
În zona de nord a Olteniei, relieful este muntos şi deluros (Carpatii şi zona sub- carpatică),
predominand pădurile şi păşunile alpine. Zona de câmpie este una din cele mai fertile din
Europa Centrală.
Reţeaua hidrologică, alcatuită în principal din Fluviul Dunarea, râurile Olt şi Jiu, conferă
regiunii rolul energetic principal în România (71,57% din totalul producţiei hidroelectrice).

Solul regiunii Oltenia este bogat în cărbune, materiale de construcţii (marmură, granit şi
alte roci ornamentale), minerale feroase şi neferoase. Reţeaua de localităţi cuprinde 40
de oraşe, dintre care 11 municipii, respectiv 408 comune, cuprinzând 2066 de sate. Cele
mai importante oraşe sunt Craiova (300.843 locuitori), Râmnicu-Vâlcea (111.980
locuitori), Drobeta Turnu-Severin (109.941 locuitori), Târgu-Jiu (96.320 locuitori) şi
Slatina (81.342 locuitori).
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Analiza SWOT

PUNCTE TARI
•

Regiune de tranzit cheie între Banat şi Muntenia (Bucureşti) situată la confluenţa
coridoarelor de transport paneuropene IV şi VII;

•

Cel mai mare producător de hidrocentralele de la Porţile de Fier şi Lotru-Olt – cca
¾ din total şi termoenergie (bazinele carbonifere Jiu-Motru: Rovinari şi Turceni şi
Işalniţa – Craiova) – cca ¼ din totalul naţional;

•

Regiunea este bogată în resurse de subsol (cărbune, gaze, petrol, izvoare minerale şi
termale, roci de construcţie, sare) şi sol (zonele muntoase şi subcarpaţii Olteniei
dispun de resurse forestiere - fag);

•

Fluviul Dunărea, o resursă importantă pentru industrie, turism, pescuit, etc;

•

Craiova este unul din cele mai importante centre universitare din ţară (cca 30.000
studenţi);

•

Regiunea dispune de un potenţial turistic diversificat, incluzând: turismul montan şi
speologic (Mehedinţi, Gorj şi Vâlcea), balnear (izvoare termale, în judeţul Vâlcea
(Govora, Băile Olăneşti, Călimăneşti- Căciulata), eco-turismul, parcuri naturale
(peste 200.000 hectare de zone protejate), religios (peste 60 mănăstiri şi schituri
ortodoxe).

•

Regiunea dispune de o suprafaţa agricolă totală de peste 1.8 mil ha, reprezentând
12,3% din totalul ţării

•

Zone de concentrare a industriei moderne: Slatina aluminiu, cu numeroase investiţii
de capital internaţional, Rm Vâlcea (chimie), Turnu Severin şi Craiova (construcţii
de maşini)

PUNCTE SLABE
•

Infrastructura de transport insuficient dezvoltată:

•

Inexistenţa unei autostrăzi în regiune şi lipsa unei joncţiuni corespunzătoare;

•

Cea mai mică densitatea a căilor ferate din ţară.

•

Legături feroviare transfrontaliere inexistente cu Iugoslavia şi Bulgaria,

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ 2014-2020

19

PRIMĂRIA COMUNEI VAIDEENI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VAIDEENI
•

Porturi dunărene slab echipate fără posibilitatea de transbordare Ro-Ro şi
containere

•

Infrastructura aeroportuară existentă neutilizată (Craiova).

•

Infrastructura de utilităţi şi mediu slab dezvoltată (apă, canalizare, epurare, gaze,
managementul deşeurilor, comunicaţii) în mediul rural, dar şi în multe oraşe; în
general, cea mai redusă densitate a facilităţilor dintre toate regiunile

•

Dunărea a acţionat de-a lungul timpului ca o barieră naturală, regiunea nu are decât
rol limitat în tranzitul de marfă cu vecinii

•

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

•

Structura de sprijinire a afacerilor în stadiu incipient de dezvoltare - trei parcuri
industriale (Olt, Gorj, Dolj) şi 5 incubatoare de afaceri.

•

Insuficienţa şi standardul scăzut al infrastructurii turistice şi de agrement, calitatea
slabă a serviciilor din turism

•

Zone monoindustriale (bazinele miniere Motru şi Rovinari -„zone defavorizate”)
sau neindustrializate (Podişul Mehedinţi)

•

Densitatea populaţiei se află sub media pe ţară cu un număr relativ mare de sate şi
localităţi mici.

•

Pondere ridicată a populaţiei ocupate în agricultură şi rentabilitate scăzută a
activităţilor agricole; (54,7% din populaţia regiunii trăieşte în mediul rural şi
contribuie cu 11,62% la formarea PIB-ului regional).

•

Probleme serioase cu sărăcia din mediul rural şi servicii sociale precare;

•

Acute probleme de mediu afectând apa, aerul, solul şi subsolul (în zona
exploatărilor de lignit din nord, în jurul Craiovei).

•

Calitatea scăzută a infrastructurii de sănătate, nu numai în mediul rural, dar chiar şi
în oraşe

•

Discrepanţa evidentă între meseriile oferite de sistemul educaţional şi cerinţele
pieţei muncii (calitatea educaţiei în mediul rural este afectată de infrastructura de
educaţie slab dezvoltată)

•

Infrastructura educaţională preuniversitară la nivel regional se află într-o stare
destul de avansată de degradare şi cu o slabă dotare
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•

Infrastructura de cercetare inovare slab dezvoltată şi grad redus de punere în
practică a rezultatelor cercetării inovării

•

Dificultăţi legate de integrarea unei numeroase minorităţi de rromi (5-6% din
populaţia totală a regiunii)

AMENINŢĂRI
•

Creşterea disparităţilor inter şi intraregionale

•

Creşterea ratei şomajului în urma privatizării întreprinderilor mari şi a restructurării
industrial

•

Problemele acumulate în industria extractivă a cărbunelui încă greu de rezolvat

•

Migraţia masivă a tineretului datorită lipsei locurilor de muncă

•

Decalificarea specialiştilor din industria constructoare de maşini (Craiova, Balş,
Turnu-Severin)

•

Întârzierea foarte mare a privatizării marilor obiective industriale (Electroputere)
sau eşecul acestora (Daewoo)

OPORTUNITĂŢI
•

Potenţial de exploatare a Dunării ca un coridor de transport cu cost redus (coridorul
VII);

•

Construcţia podului Calafat-Vidin (acces la şosea şi cale ferată) către Bulgaria,
Grecia, Turcia, Orientul Mijlociu (coridorul IV);

•

Potenţial crescut pentru turismul montan, rural, balnear, dunărean, religios etc;

•

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

•

UE alocă fonduri substanţiale pentru protecţia mediului şi resurse umane

•

Potenţial crescut pentru agricultură ecologică şi agroturism, în special în partea de
nord a regiunii

•

Interes pentru înfiinţarea parcurilor tehnologice şi industrial

•

Disponibilitatea forţei de muncă pentru recalificare şi dezvoltarea abilitaţilor

•

Resurse hidroenergetice ieftine şi de hidrocarburi lichide
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Prioritatile de Dezvoltare Regională

Sprijin pentru cresterea competitivitatii economice in sectorul privat
Creşterea economică este rezultatul dezvoltării competitivităţii economiei; în acest context,
deşi a inregistrat în ultimii ani progrese semnificative, România prezintă numeroase
decalaje economice în raport cu statele membre UE.

Ratele anuale de crestere ale PIB regional au fost per ansamblu inferioare valorilor
înregistrate la nivel national, creşterea PIB-ului regional manifestand un ritm mai lent în
comparaţie cu dinamica la nivel naţional, în mare parte din cauza lipsei de investiţii
în regiune, structura ocupării forţei de muncă pe diferitele sectoare economice şi
progresul tehnologic, depind în mare masură de volumul şi structura investiţiilor străine
directe.

În vederea sprijinirii procesului de creare masivă de locuri de muncă, este necesară o
investiţie de capital cu o valoare mare.

În acest scop, prin intermediul unui set de trei măsuri, această prioritate regională va urmări
susţinerea investiţiilor productive (utilaje şi tehnologii noi) care să asigure adaptarea
calităţii producţiei la standardele pieţei europene; în mod complementar vor fi sprijinite
serviciile pentru dezvoltarea afacerilor (marketing şi management în IMM-uri şi turism) şi
investitiile pentru dezvoltarea reţelelor de intreprinderi şi asociaţiilor profesionale.

Deoarece inovarea reprezintă premisa dezvoltării economice, se vor urmări stimularea
inovării şi transferului tehnologic prin finanţarea activităţii de cercetare-dezvoltare
produsă/achiziţionată de intreprinderi, asigurarea serviciilor specializate de transfer
tehnologic şi consultanţă pentru cercetare, oferite de instituţiile de transfer tehnologic şi
inovare, acordarea de sprijin pentru integrarea şi adaptarea soluţiilor e-business cu
aplicaţiile de tip e-Guvernare în vederea reducerii decalajului informaţional în regiune.
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A doua prioritate regionala este modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii regionale:
aceasta vizează reducerea deficitului infrastructurii, urmărind imbunătăţirea competitivităţii
sistemului regional şi a calităţii vieţii în regiune.

Intervenţia

va

contribui

la:

imbunătăţirea

infrastructurii

de transport

(dru-

muri, aeroporturi, porturi, căi ferate); îmbunătăţirea infrastructurii sociale şi de educaţie
prin modernizarea şi dotarea instituţiilor de învăţământ de toate nivelurile, a unităţilor
sanitare şi serviciilor medicale; crearea şi/sau îmbunătăţirea structurilor de sprijinire a
afacerilor şi a infrastructurii aferente acestora; dezvoltarea şi extinderea infrastructurii
utilităţilor şi infrastructurii energetice (alimentare cu apa, reţeaua de canalizare şi apă,
alimentare cu gaze naturale) şi a infrastructurii energetice (reţele de transport şi
capacităţi de productie a energiei electrice şi termice); reabilitarea mediului urban,
conservarea resurselor culturale şi arhitectonice din regiune, inclusiv a celor localizate în
zonele urbane şi sub-urbane; creşterea capacităţii regionale de a furniza servicii pentru
afaceri şi instituţii publice şi imbunătăţirea infrastructurii de cercetare-dezvoltare.
Intervenţia va viza, în egală măsură, înfiinţarea unei legaturi mai bune cu Bulgaria şi
Serbia, ceea ce, va duce la rândul său, la consolidarea legăturilor cu Europa de Vest.

A treia prioritate regională o reprezintă dezvoltarea turismului şi valorificarea
patrimoniului natural şi a moştenirii cultural-istorice prin dezvoltarea infrastructurii
specifice şi intense acţiuni de promovare. Strategia regională vizează creşterea atractivităţii
regiunii prin dezvoltarea economică şi crearea de locuri de muncă, ca urmare a valorificării
moştenirii culturale şi resurselor naturale şi a îmbunătăţirii calităţii infrastructurii de cazare
şi de agrement. Se urmăreşte totodată creşterea vizibilităţii regiunii prin crearea şi
editarea de pliante, broşuri, alte categorii de documentatie de prezentare şi extinderea
afacerilor în turism prin crearea de servicii-suport în sprijinul afacerilor în turism şi de
reţele de asociaţii profesionale în domeniul turismului.

A patra prioritate regională este dezvoltarea resurselor umane în sprijinul unei
ocupări durabile şi îmbunătăţirea serviciilor sociale cu accent pe stabilirea unor mai
bune relaţii între cercetare, educaţie de nivel înalt şi educaţie vocaţională, pe de o parte, şi
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economia regională pe de altă parte.

Strategia regională vizează asigurarea creşterii capacităţii de angajare şi a ocuparii prin
adaptarea forţei de muncă la necesităţile pieţii muncii şi societăţii şi economiei bazate pe
cunoaştere, prin aceasta combătându-se şi saracia şi excluderea socială.

Intervenţia va sprijini dezvoltarea sistemului de educaţie (preuniversitar şi universitar) şi
formare profesională iniţială şi facilitarea tranziţiei de la şcoală la piaţa muncii; dezvoltarea
sistemului de formare profesională continuă (FPC), creşterea accesului şi participării la
învăţarea pe întreg parcursul vieţii; creşterea adaptabilităţii forţei de muncă şi a
întreprinderilor la nevoile pieţei muncii; măsuri active pe piaţa forţei de muncă şi instruire
în special pentru şomeri şi grupuri dezavantajate.

De asemenea, vor fi sprijinite investiţiile pentru dezvoltarea serviciilor medicale,
sociale şi de voluntariat în sprijinul cetăţenilor.

A cincea prioritate regională este dezvoltarea zonelor rurale şi montane, vizând:
diversificarea economiei rurale prin diversificarea activităţilor non-agricole, sprijinul pentru
crearea

şi

dezvoltarea

micro-intreprinderilor,

incurajarea

activităţilor

turistice;

îmbunătăţirea calităţii vieţii în mediul rural prin dezvoltarea serviciilor de bază pentru
populaţie, renovarea şi dezvoltarea satelor, conservarea patrimoniului rural, pregătire
profesională, îmbunătăţirea competenţelor de management şi implementare a strategiilor
locale de dezvoltare; dezvoltarea economică durabilă a
forestiere prin utilizarea durabilă a

fermelor şi a exploataţiilor

t erenurilor agricole şi forestiere; creşterea

competitivităţii agriculturii şi silviculturii şi adaptarea ofertei la cerinţele pieţei; promovarea
iniţiativelor locale prin încurajarea acţiunilor de tip “LEADER”; asigurarea pescuitului
durabil şi dezvoltarea acvaculturii.

A şasea prioritate regională este protecţia şi îmbunătăţirea calităţii mediului,
vizând îmbunătăţirea calităţii vieţii în regiune.
Se are în vedere imbunătăţirea infrastructurii de mediu prin: efectuarea de lucrări în scopul
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prevenirii şi reducerii riscurilor legate de dezastrele hidrogeologice (realizarea unor poldere,
lucrări de indiguire, regularizarea cursurilor de apă, modernizarea şi dezvoltarea sistemelor
informaţionale pentru avertizare-alarmare în timp real a populaţiei, elaborarea hărţilor de
risc la inundaţii şi introducerea lor în planurile de urbanism general, realizarea cu prioritate
de amenajări, lacuri de acumulare, lucrări de desecare - drenaj); dezvoltarea colectării
diferenţiate a deşeurilor menajere şi a deseurilor industriale şi reutilizarea acestora;
managementul deşeurilor (construirea/reabilitarea staţiilor de epurare a apelor uzate,
construirea/modernizarea facilităţilor
dezvoltarea

sistemelor

de

apă

şi

apă

uzată

în

zone

specifice,

de management al diverselor tipuri de deseuri); protejarea

biodiversităţii (dezvoltarea şi managementul habitatelor şi faunei comunitare) şi a
ariilor protejate; reabilitarea siturilor industriale şi militare poluate.

5.4 Aşezarea geografică şi populaţia comunei Vaideeni
Comuna Vaideeni este situată în nord-vestul judeţului Vâlcea, regiunea geografică Oltenia,
România, la poalele Munţilor Căpăţânii, în extremitatea nordică a depresiuni subcarpatice
Horezu. Comuna cuprinde mai multe sate: Cerna, Cornet, Izvoru Rece, Mariţa, Vaideeni.
Suprafaţa comunei Vaideeni este de 15.759 ha din care o mare parte, aproximativ 10.000
ha, este acoperita de păduri. Satul Vaideeni reprezintă reşedinţa comunei, fiind situat în
bazinul râului Luncavăţ, afluentul Oltului. Teritoriul administrativ al comunei se întinde
spre nord până în creasta principală a Munţilor Căpăţânii.
Prima atestare documentară a satului Vaideeni datează din secolul XIII, când este
menţionată sub numele de Vai de Ei. Comunitatea a luat naştere în urma venirii din Ardeal
a mai multor familii de oieri, în principal din Mărginimea Sibiului pe motivul oprimarii
religioase (catolicizare forţată). Din punct de vedere etnocultural, Vaideeni reprezintă o
zonă de interferenţă între zona etnografică a Olteniei de sub Munte si zona etnografică
Mărginimea Sibiului care şi-a pus puternic amprenta asupra graiului, portului şi tradiţiei
pastorale .

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ 2014-2020

25

PRIMĂRIA COMUNEI VAIDEENI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VAIDEENI
Populaţia comunei numără 4.360 de locuitori, satul incluzându-se în categoria aşezărilor
rurale cu funcţii predominant agricole (creşterea ovinelor şi bovinelor). Păstrarea acestui
profil până în prezent a conferit comunei statutul de nucleu de conservare a specificului
naţional. Sectorul secundar este reprezentat de industria prelucrării lemnului, industria
energetică şi activităţile artizanale (dărăcit, ţesut, brodat, sculptura obiectelor din lemn).
Actualmente localnicii desfăşoara o intensă preocupare pentru extinderea fenomenului
agroturistic în zonă.

5.5 Relieful şi factorii climatici
Localitatea: Vaideeni
• Populaţia totală la data 31 decembrie 2002 este de 4.275 locuitori.
• Suprafaţă totala: 15.759 ha, respectiv 157,59 km²
• Relieful: Este predominant muntos, mai ales în partea de nord a localităţii, format din
munţi cu diferite altitudini. În partea de sud a comunei sunt prezente coline cu diferite
altitudini şi un relief de luncă ce însoţeşte principalele cursuri de apă ale localităţii. Cei mai
importanţi munţi sunt: Muntele Căpăţana (Vf. Căpăţana - 2094 m), Balota - 2095 m, Vf.
Nedeia - 2130 m, Ursu - 2124 m, Muntele Zavidanu, Muntele Coşana, Muntele Funicel,
etc. Cele mai importante dealuri sunt reprezentate de „Dealul Mare” şi „Coasta Recii”.
Solurile predominante sunt cele podzolice, cu fertilitate naturală scăzută şi supuse
degradării accentuate.
• Altitudinea localităţii reşedinţă şi a localităţilor componente
Satul de reşedintă al comunei Vaideeni are o altitudine de 567 m, iar în localităţile
componente: Izvoru Rece - 650 m şi satul Cerna - 610 m, rezultând astfel o altitudine
medie de 610 m

• Climatul:
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Clima este caracteristică zonei de dealuri, cu mici diferenţieri topo-climatice, de adăpost,
conferite de situarea în depresiune. Particularităţile geografice realizează ca pe întinderea
comunei să se distingă pe nivele diferite, nuanţe climatice diferite, de la clima munţilor
inalţi de peste 2.124 m (Vf. Ursu şi Căpăţâna) aflaţi la nord, la clima dealurilor din partea
de sud.
Temperatura medie a localitatii este de 6 °C; temperatura medie a lunii ianuarie este de
3 °C, iar cea a lunii iulie este de 16 °C, deci cu o amplitudine relativ mică şi fără schimbări
bruşte. Brumele târzii de primăvară apar rar, datorită efectului de adăpostire, permiţând
înflorirea fără riscuri a pomilor fructiferi. Dovada climatului blând fiind şi prezenţa
castanului în unele sate.
Precipitaţiile au o medie anuală de circa 870 mm, fiind mai mare în anii ploioşi, iar uneori
scade în anii mai secetoşi. Cantitatea cea mai mare de precipitaţii cade în lunile mai-iunie,
iar cea mai mică în februarie. Fenomenul de secetă se produce rar şi are un caracter relativ.
• Teritoriul administrativ al comunei:
Cuprinde un număr de 5 localităţi: localitatea reşedinţă Vaideeni şi un număr de 4 sate
aparţinătoare: Izvoru Rece, Mariţa, Cornet şi Cerna.

5.6 Fauna şi flora
Golurile alpine de vârf sunt acoperite de vegetaţie ierboasă, în care predomină, din
nefericire, negara şi ţepoşica – Nardus stricta – planta greu digestibilă şi cu o redusă
valoare nutritivă, mai ales maturizată.
În preajma stânilor întâlnim steregoaia (Verustrum album), stevia stânelor (Rumex
alpinum) şi urzica (Urticum dioica).
Pe treapta altitudinii imediat mai joase (circa 1800 m) şi făcând trecerea la pădurea de
conifere, creşte vegetaţia arbustiferă a jnepenişurilor. Aceasta ocupă aproximativ 15-20 ha
din suprafaţa golului alpin, din care 10 ha în masiv la Coasta Socului din golul Caseriei, iar
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restul dispus în petice, în special în munţii Corşorii şi Balota. Tot aici işi face apariţia, în
pâlcuri, Smirdanul (Rododendrun kotschi).
Un alt arbust, dar de talie mai mica, ce creşte în pădurile de consistentă redusă, în
plantaţiile liziere şi în păşunile alpine, este afinul (Vaccinum myrtilis), vegetaţie indice al
acidităţii solului de PH 4-5. În anii cu producţie bună, afinele constituie o sursă economică
apreciabilă, fiind o marfă cu bună cautare, în special pentru export.
Sub cota jnepenişurilor (1.800 m) şi până în zona satelor comunei, se desfaşoară
vegetaţia de pădure, care pentru comuna Vaideeni are o intindere de 10.003 ha, din care
9.778 ha pădure de munte şi plai şi 225 ha, pădure de dealuri inalte.
Pe valea Cernei, pădurea se desfasoară între altitudinea de 650 metri şi 1.750 metri, iar
pe valea Luncavăţului, între 590 metri (la Valea Seaca) şi 1.950 metri, la varful Funicelu,
reprezentând 70% din suprafaţa în amonte de sate sau 65,2% din întreaga suprafaţă a
comunei.
Pădurile actuale de pe teritoriul comunei Vaideeni sunt în majoritate păduri tinere, în
creştere, obţinute din plantări şi regenerări naturale, în urma tăierilor la ras si a
doboraturilor de vant din ultimii 40-50 de ani. Padurile de conifere formeaza etajul de
vegetaie major, sub treapta jnepenisurilor, sub altitudinea de 1.800 de metri si coborand pe
unele vai, in amestec cu foioasele pana la altitudinea de 700-800 metri. Coniferele
reprezinta 50% din totalul padurilor comunei.
Arbustii mai des intalniti, care convietuiesc si cu speciile arborescente foioase in
luminisurile, rarisurile si defrisarile acestora, sunt zmeurul (Rubus iudeus), murul paros
(Rubus hirtus), socul rosu (Sambucus racemosa), scorusul (Sorbus aucuparla), coronita
(Spireea ulmifolia), si, ca o raritate, liliacul salbatic. Dintre pantele ierboase din vecinatatea
acestora se pot mentiona: matraguna (Atropa belladona), omagul veninos (Aconitum
toxicum). Vegetatia ierboasa a izlazurilor, care face trecerea de la padurea montana la
culturile

si fanetele din vatra satelor, este napadita fatalmente de ferega de camp

(Pteridium aquilimum) care, prin umbra ce o produce, reduce la jumatate randamentul
acestor izlazuri. Avand rizomi adanci si rezistenti, toate mijloacele si metodele incercate
pentru starpirea ei, au fost zadarnice.
In zona vetrei satului, prin fanete, pasuni si chiar in locurile de cultura, creste solitar
gorunul (Quercus sessiliflora), artarul (Acer plataniodes), ciresul salbatic (Cerasus avium),
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marul paduret (Malus silvestris), parul paduret (Pirus piraster) si salcamul (Rubinia
pseudoacacia) – introdus in ultimele secole de catre om.
Zavoaiele din luncile inguste ale celor cinci rauri care strabat satele comunei sunt
formate in majoritate din aninul negru (Almus glutinosa), din diferite specii de salcie, de la
rachita (Salix viminalis) la salcia comuna (Salix alba) si salcia frageda (Salix fragilis),
plopul negru – pluta (Populus nigra) si plopul argintiu (Populus argintaea).
In semiumbra padurilor de zavoaie creste vegetatia ierboasa, specifica acestui
ecosistem: slabanog (Impatiens moli-me-tangere), izma broastei (Menta aquatica si Menta
longifolia), podbalul (Tusilago farfara), brusturul (Arctium leppa si Arctium tomentusum),
rostopasca (Chelidonium majus), bozul (Sambucus ebulus), nu-ma-uita (Myosotis
palustris), untisorul (Ficaria vernu), laptele cainelui (Euphorbia palustris), tata vacii
(Primula elatior), lumanarica (Verbascum blattaria), pelinul (Artemisia absinthum),
clopoteii

(Campanula

abientina),

ghioceii

(Galanthus

nivalis)spanzul

(Heleborus

purpurescens), rusinea tigancii (Ajuga reptans), si multe altele.
Fara a face inventarul floristic complet, notam speciile ierboase ce formeaza fanetele si
paşunile din zona satelor comunei. Se intalnesc astfel urmatoarele specii: zazania (Lolium
perene), firuta ((Poa prateneia si Poa media), paiusul (Festuca glonca), coada vulpii
(Alopecurus lagurifarmiae), timoftica (Phleum pratense), ovazciorul (Avena alatior), obsiga
(Bromus arvensis), coada soricelului (Achillea mellifolium), papadia (Taraxacum
afficinale), diferite specii de trifoi (Trifolum), diferite specii de piciorul cocosului
(Ranunculus), cimbrisorul (Tymus), coada calului (Equisetum hiemale), ochiul boului –
margareta (Chrysantemum leuchanteum), cuisoare – garofite (Dyanthus charthusianorum),
albastrele (Centaurea), laptele cainelui – alior (Euphorbia amygdaloides), fragi (Freagaria
vesca), pirul (Agrapyron repens), macrisul (Rumes acetosa)patlagina (Plantago media si
Plantago lanceolata), iarba mare (Inula hirsuta), mazarichea (Vicia grandiflora), sulfina
(Melilotus officinalis).
Dintre plantele ruderale si buruienile din culturi, mai des intalnite sunt turita (Galium
aparine), volbura (Comvolvulus arveneis), susai (Sonchus arvensis), neghina (Agrostema
githaga), palamida (Cirsium arvense), cucuta (Conium maculatum), traista ciobanului
(Capsella bursa pasteoris), stirul (Amarantus retroflexus), loboda (Atriplex patula) si altele.
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Vulpea – Canis vulpes – este intalnita si in zona padurii, dar si in zona satelor in care
noaptea face incursiuni, ingretosata de gustul lacustelor si al greierilor pe care ii culege ziua
de prin fanete. Viezurele – Meles meles – alt mamifer nocturn, si cu ascunzatori sapate in
malurile paraielor, aduce stricaciuni culturilor de porumb in special toamna, cand isi
formeaza rezervele de grasime, pe seama carora hiberneaza. Iepurele – Lepus europaeus –
se gaseste in numar destul de mare in zona satului si din ce in ce mai rar pe masura ce
creste altitudinea si impadurirea, acolo unde se gasesc dusmanii sai naturali, vulpea si
lupul. In perioada de iarna aduce mari pagube plantatiilor tinere de pomi, carora le roade
scoarta.
Dintre mamiferele de talie mai mica, ce se intalnesc in padurile din zonele mai inalte,
semnalam rasul (Felis lines), pisica salbatica (Felis silvestris), jderul de copac (Martes
martes), nevastuica (Mustela nivalis), dihorul (Mustela dihorius) si veverita (Sciurus
vulgaris), care traiesc si in padurea montana, dar se intalnesc si in zona satelor, cu exceptia
rasului si a jderului. Soarecii de padure (Apademus sylvaticus) se gasesc in permanenta in
padurile de foioase, dar numarul lor ia aspect de invazie in anii si in padurile de ce produc
jir si ghinda. Intalnim in numar foarte redus parsul (Glis glis). In zona satelor se intalneste
soarecele de casa (Mus musculus) si sobolanul negru (Rattus rattus). In pesteri, in scorburi,
in podul stanilor si al caselor din sat, se intalneste liliacul comun (Myotis myotis si
Nyctalus nocturna). In valtorile raului Cerna din zona de confluenta cu raul Recea si in aval
de aceasta zona, cateodata isi fac aparitia vidrele de rau (Lutra lustra). Cartita (Talpa
europea) este prezenta peste tot in zona terenurilor de cultura, a fanetelor si pasunilor,
patrunzand chiar si in marginile padurilor.
Marea varietate a peisajului natural formeaza conditii favorabile pentru o mare
diversitate de pasari care se gasesc in zona in care se afla comuna Vaideeni.
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6. SCOPUL ELABORARII STRATEGIEI

Orice dezvoltare presupune existenţa unui proces viu; dinamica proceselor
presupune o deschidere constantă la schimbare, o adaptare continuă la condiţii noi şi
dezvoltarea creativităţii şi deschiderii la parteneriat în abordarea continuă a schimbării.
Strategia va fi un document viu, subiect de consultare şi adaptabilă nevoilor
comunităţii, pe care primăria să-l poată gestiona potrivit acestora.
Scopul elaborării strategiei a fost crearea unui document cu valoare de cartă pentru
dezvoltare locală, orientat pe termen mediu şi lung, care să pună în valoare elementele de
potenţial ale comunei Vaideeni, în vederea explorării direcţiilor de dezvoltare în beneficiul
cetăţenilor.
Strategia a fost realizată ca un tabloul general al problemelor şi aspiraţiilor
comunităţii, a priorităţilor acesteia.
Acest document va asigura implicarea generală a actorilor locali, a cetăţenilor în
elaborarea şi implementarera planului de dezvoltare a comunei Vaideeni pe termen mediu
şi crearea premiselor dezvoltării pe termen lung .
Un alt scop pentru care a fost realizată strategia îl constituie asigurarea bazelor
pentru o relaţie nouă cu localităţile din jur. Coeziunea teritorială a proceselor de dezvoltare
presupune construirea alianţei urban-rural pentru a consolida poziţia polului de dezvoltare a
zonei Vâlcea.
Crearea unei comunităţi care are nevoie să devină partener activ în protejarea şi
conservarea resurselor, astfel încât să asigure condiţiile pentru o înaltă calitate a vieţii
comunităţii locale a constituit un alt motiv de elaborare a acestei strategii.
Prin strategie se doreşte sprijinirea economiei locale prin asigurarea serviciilor şi a
dotărilor comunitare care să permită dezvoltarea diverselor activităţi economice, crearea
unor fluxuri ale căilor de transport corespunzatoare.
Este necesară diversificarea activităţilor economice şi explorarea punctelor tari şi a
oportunităţilor pentru comuna Vaideeni, motiv pentru care toţi partenerii implicaţi în
dezvoltarea locală, doresc să îşi unească resursele şi energiile în scopul facilitării
dezvoltării economice locale în sensul asigurării de servicii de calitate, terenuri pentru
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dezvoltare, planuri de dezvoltare transparente, parteneriate locale şi angajarea comunităţii,
deschiderea actorilor locali.
Ca urmare, opţiunile strategiei vizează crearea de condiţii pentru:


Asigurarea creşterii economice pe baza sporirii ratei investiţiilor în special

prin atragerea resurselor externe;


Ajustarea structurală a economiei locale, dezvoltarea şi modernizarea

infrastructurii fizice şi sociale, construirea unei agriculturi întemeiate pe exploataţii de
dimensiuni optime, crearea unui mediu prielnic pentru dezvoltarea turismului,
diversificarea serviciilor;


Modernizarea şi dezvoltarea serviciilor de utilitate publică astfel ca acestea

să raspundă cât mai bine nevoilor cetăţenilor şi economiei locale, asigurându-se treptat
apropierea de standardele ţărilor membre ale UE;


Elaborarea şi asumarea responsabilităţilor de reducere a nivelurilor de

poluare a mediului inconjurator;

7. DESCRIEREA PROCESULUI DE ELABORARE A PLANULUI
STRATEGIC DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI VAIDEENI

Aderarea la Uniunea Europeană presupune dinamici noi în dezvoltare. Contextul
exprimării şi valorificării potenţialului local este factorul care trebuie să implice comuna în
dinamica dezvoltării la nivel regional, să îşi identifice rolurile pe care le deţine la nivel
teritorial (identitate, patrimoniul natural şi cultural), realizarea cooperării urban-rural.
Procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locală a comunei Vaideeni a fost
conceput prin parcurgerea a patru etape şi vizează definirea unor repere strategice de
dezvoltare a comunităţii pe o perioadă de cel putin 7 ani (2014-2020) :
Etapa I s-a concretizat în diagnoza spaţiului pentru care s-a elaborat strategia de
dezvoltare, respectiv realizarea unei analize preliminare a caracteristicilor comunităţii,
analiza care a avut ca principală misiune structurarea mediului în care se plasează
comunitatea şi identificarea capacitătilor reale deţinute de acesta.
Această etapă a vizat colectarea datelor privind:
1. elaborarea unei scurte prezentări a zonei
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2. determinarea caracteristicilor fizico-geografice
3. determinarea caracteristicilor generale ale economiei locale
4. caracteristicile domeniului social
5. determinarea starii mediului.
Analiza datelor a urmarit evaluarea şi stabilirea nevoilor, examinarea oportunităţilor
şi a constrângerilor, examinarea şi evaluarea capacităţii administraţiei publice locale.
Fiind una extrem de importantă pentru întreg procesul elaborării strategiei de
dezvoltare locală, culegerea datelor s-a realizat pe două niveluri:
Nivelul 1: cea mai mare parte a datelor au fost culese direct de la cei pentru care s-a
elaborat strategia de dezvoltare ( primărie, firme private, reprezentanţi ai comunităţii
locale) prin completarea formularului privind evaluarea localităţii şi a zonei solicitând date
cât mai recente şi obiective.
Nivelul 2: s-a folosit documentarea prin apelarea la date statistice, baze de date ale
administraţiei locale, baza de date a Directiei Judetene de Statistica Vâlcea, alte surse şi
statistici oficiale.
Parcurgerea acestei operaţiuni ne-a permis o încadrare mai bună comunei într-un
context mai larg al zonei, realizând în final constituirea unei baze de date cuprinzătoare
despre comunitatea vizată.
În etapa a II-a obiectivul principal al întocmirii strategiei a fost clarificarea
modalităţilor de interventie privind dezvoltarea locală, respectiv stabilirea unei viziuni
asupra dezvoltării strategice a comunităţii, viziune care trebuie să ţină seama de elementele
principale ale analizei preliminare prin :
1. stabilirea obiectivelor şi a criteriilor de dezvoltare
2. identificarea posibilităţilor de acţiune;
3. dezvoltarea strategiei pe baza obiectivelor rezultate în urma analizei SWOT
În aceasta etapa s-au determinat obiectivele strategice de dezvoltare, respectiv
enumerarea şi stabilirea obiectivelor pentru care urma să fie elaborată strategia şi
obiectivele operaţionale, respectiv programul operativ de dezvoltare locală prin care s-a
creat un sistem coerent privind dezvoltarea comunei stabilind necesitatea şi oportunitatea
elaborării unor proiecte de dezvoltare convergente în vederea atingerii obiectivelor
propuse.
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Obiectivele strategice stabilite sunt:


dezvoltarea infrastructurii de baza şi asigurarea accesului populaţiei şi

consumatorilor industriali la infrastructură (apa, electricitate, distribuţie gaze, drumuri )


acţiuni pentru protecţia mediului



regenerarea elementelor culturale şi istorice ale comunei



întărirea coeziunii sociale şi a solidarităţii comunitare

Obiectivele operaţionale sunt legate de priorităţile verticale, precum şi de
sistematizarea implementării strategiei. Realizarea obiectivelor operaţionale va conduce la
atingerea obiectivelor strategice, a scopului strategiei şi a viziunii asupra dezvoltării. Acest
lucru va fi realizat prin acţiuni ţintă.

În etapa a III-a s-a procedat la selectarea proiectelor de dezvoltare locală, pe baza
mai multor scenarii care s-au grupat în proiecte, în funcţie de necesitatea lor. În această
etapa s-a stabilit gradul de prioritizare pe perioade de implementare a diverselor proiecte.
Scenariile au fost construite pe baza criteriilor de necesitate şi sustenabilitate prin
realizarea mai multor determinări. În această etapă s-a procedat la analiza sectorială a
acţiunilor strategice principale stabilind o privire de ansamblu asupra perspectivelor de
dezvoltare ale sectoarelor amintite.

Etapa a IV-a constă în implementarea strategiei de dezvoltare. Factorii de succes
ai implementării strategiei sunt resursele umane şi financiare implicate, organizarea,
metodologia aplicată, monitorizarea şi controlul, evaluarea riscurilor. S-a stabilit că dacă
unul dintre aceste elemente prezintă deficiente, atunci eficienţa implementării planului
strategic va fi afectată.
Această etapă înseamnă articularea documentului strategic a carui formă finală
poate fi asumată ca document de planificare strategică pentru comunitate după ce va fi
supus spre aprobare Consiliului Local, partidelor politice şi nu în ultimul rand, societăţii
civile din localitate.
Implementarea strategiei necesită un complex de măsuri, una dintre cele mai
importante fiind modelarea sistemului managerial sau a parţilor componente ale acestuia.
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Odată cu noua strategie se recomandă utilizarea controlului derularii acesteia, care
presupune: stabilirea de standarde pentru evaluarea performanţelor, instituirea unui sistem
de monitorizare a realizării sarcinilor, compararea performanţelor obţinute cu standardele
stabilite, evaluarea rezultatelor şi luarea măsurilor corective corespunzatoare, atunci când
sarcinile nu se realizează.
Apreciem ca aplicarea strategiei de dezvoltare locală trebuie parcursă cu
profesionalism, respectând interesele beneficiarilor acesteia, respectând principiul
delimitării de orice acţiune care ar aduce atingere domeniului de dezvoltare locală.
Prin realizarea acestor etape ale strategiei de dezvoltare a comunei Vaideeni se
definesc modalităţile de valorificare durabilă a resurselor umane, economice, instituţionale,
financiare, culturale, naturale în scopul afirmării calităţilor sale distinctive, a consolidării şi
dezvoltării rolurilor în teritoriu la nivel regional, naţional şi transfrontalier, a extinderii şi
diversificării parteneriatelor în proiecte sustenabile potrivit potenţialului şi aspiraţiilor
comunităţii.
În perspectiva dezvoltării durabile strategia planifică dezvoltarea locală prin:
o

Asigurarea implicării cetăţenilor şi educării în spiritul consultării şi

participării în planificarea resurselor pentru dezvoltarea municipiului, precum şi pregătirea
pentru procesul de monitorizare al implementării
o

Iniţierea parteneriatelor inter-instituţionale şi inter-sectoriale

o

Pregătirea actorilor locali în planificarea dezvoltării locale pe baza

conştientizării valorilor, a potenţialului local, a mândriei locale
o

Integrarea în cadrul demersurilor strategice a aspectelor sociale, economice

cu cele de dezvoltare teritorială
o

Asigurarea condiţiilor pentru protejarea patrimoniului natural şi cultural al

comunităţii şi valorificarea durabilă a acestuia în proiecte intersectoriale şi integrate
o

Integrarea

aspiraţiilor

comunităţii

cu

documentele

de

planificare

instituţionalizate: Planul Urbanistic General (PUG) pentru care furnizează elementele de
temă şi Planul multianual al bugetului în care se reflectă proiectele prioritare. Integrarea
acestor documente programatice pune bazele transparenţei în procesul de dezvoltare şi
asigurarea resurselor necesare priorităţilor comunităţii.
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În concluzie, prin elaborarea strategiei de dezvoltare a comunei Vaideeni s-au
urmărit obiective care prezumează rezultatele dorite pentru atingerea scopului acesteia. Pe
masură ce obiectivele proiectului sunt atinse, discrepanţa dintre stadiul existent la
momentul analizei obiectivului şi scopul propus în strategie se reduce.
Obiectivele le-am stabilit gradat, în concordanţă cu intervalele de timp avute în
vedere pentru realizarea strategiei, fiind specifice unei anumite perioade.
Strategia de dezvoltare locală integrată cu documentaţiile de urbanism şi cele de
planificare a bugetului local constituie baza justificării proiectelor în procesul de absorbţie
a fondurilor europene şi din alte surse internaţionale. Ea este elementul de fond de la care
începe să se contureze şi să se concretizeze proiectul.
Dezvoltarea proiectelor structurate în strategia de dezvoltare constituie masura
necesităţilor de dezvoltare locală şi, ca urmare expresia priorităţilor comunităţii; în acest
sens, strategia oferă baza atât în procesul de prioritizare a proiectelor locale cât şi sursa cea
mai echilibrată şi transparentă (durabilă) pentru ofertele politice, electorale.

8. MISIUNEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE, A PRIMĂRIEI ŞI A
COMUNITĂŢII COMUNEI VAIDEENI

Consultarea comunităţii s-a desfaşurat cu sprijinul reprezentanţilor instituţiilor
locale care care au sprijinit formularea strategiei într-un cadru participativ şi au asigurat
detalierea aspectelor examinate la contextul concret al localităţii.
Pentru fiecare dintre domeniile stabilite ca prioritare s-a solicitat beneficiarului, pe
lângă datele statistice şi initiativele de dezvoltare, să mentioneze dacă există studii de
fezabilitate, proiecte tehnice de execuţie sau alte genuri de lucrări, alte studii sau baze de
date care ar putea fi utile în procesul de documentare şi de elaborare a strategiei de
dezvoltare.
S-au cules date despre comunitate în ansamblu, despre necesitatea şi capacitatea
administraţiei de a iniţia proiecte de dezvoltare locală şi despre modul cum aceasta este
sprijinită administraţia de către comunitate.
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Echipa primăriei localităţii Vaideeni a acordat asistenţă permanentă de cea mai
înaltă calitate în întreaga perioadă de pregătire şi elaborare a strategiei, a participat
nemijlocit la componenta de consultare a cetăţenilor.
S-a pus la dispoziţia realizării strategiei un comitet organizaţional destinat acestui
scop. Au fost organizate întâlniri cu cetăţenii şi au fost completate de către o parte
reprezentativă a locuitorilor comunei chestionare în fiecare zonă de activitate. Au fost
identificate problemele cu care se confruntă cetăţenii Vaideeniului şi s-au căutat
modalităţile de soluţionare a acestora.
Subiecţii au fost parte din populaţia totală a comunei, cercetarea efectuându-se prin
sondaj. Punctele de vedere sunt reprezentative pentru întreaga colectivitate, scopul unei
anchete de acest fel fiind ca, pornind de la un eşantion restrâns, să ofere rezultate care să
poată fi generalizate pentru întreaga populaţie investigată.
S-a efectuat o chestionare a 142 de subiecţi reprezentativi, dintr-o populaţie de
aproximativ 4000 locuitori. S-a avut în vedere un nivel de încredere de 95% considerat
acceptabil pentru o bună precizie a cercetării în exprimarea probabilităţii ca valoarea reală
în intervalul de încredere.
Structura pe sexe a intervievaţilor a fost de 67 bărbaţi şi 75 femei, încadraţi în
următoarele categorii de vârste: sub 18 ani nici un intervievat, între 18 şi 30 ani 29
intervievaţi, între 30 şi 40 ani 25 intervievaţi, între 40 şi 50 ani 48 intervievaţi, între 50 şi
60 ani 26 intervievaţi şi peste 60 ani 13 intervievaţi.

Nivel de Încredere

95%

Dimensiunea eşantionului

142

Populaţia Totală

4000

Procent
Eroarea de Eşantionare

3,55%
+/-3.66%

9. PRINCIPII ŞI VALORI

Administraţia publică locală a comunei Vaideeni a înţeles necesitatea elaborării
Planului Strategic de Dezvoltare, în mod participativ, în vederea dezvoltării durabile şi
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pentru importanţa existenţei unui astfel de document în vederea atragerii finanţărilor
externe în perioada următoare.
Realizarea în bune condiţii a planului de dezvoltare strategică pe termen lung a
presupus cunoaşterea şi analizarea liniilor de dezvoltare viitoare pentru a face cunoscute
necesitatea şi oportunitatea acetora pentru evoluţia comunităţii.
În îndeplinirea obiectivelor planului,

viitorul poate interpune factori care să

determine modificarea datelor iniţiale cum sunt:

schimbările sociale şi politice,

schimbările economice, evoluţia tehnică, schimbările de mediu, factori care ar putea
perturba sau chiar reduce rezultatele prognozate prin conceperea strategiei.
Pentru reducerea factorilor de risc privind modificarea datelor strategiei s-au aplicat
principiile de dezvoltare durabilă.
Principiile strategiei de dezvoltare durabilă sunt elemente fundamentale pe baza
carora se intemeiază construcţia acesteia:
1.Durabilitatea, care presupune efortul de susţinere a comunităţii în adoptarea unor
sisteme integrate pe termen lung, de dezvoltare şi realizare a unei comunităţi viabile luând
în considerare problemele economice, de mediu, sociale, culturale, precum si cultivarea
de parteneriate în sprijinul comunităţii.
2. Competitivitatea, factor care permite dezvoltarea economiei proprii în context
regional, naţional şi chiar internaţional, promovarea unui sector privat productiv şi
competitiv; îmbunătăţirea accesului pe piaţă al întreprinderilor mici şi mijlocii.
3. Sprijinul financiar – ca factor care demonstrează puterea financiară capabilă să
susţină accesul la diverse surse financiare pentru a satisface nevoile de investiţii şi
dezvoltare
4. Administrarea competentă – presupune o reacţie eficientă şi efectivă la
problemele comunităţii prin responsabilizarea autorităţilor locale şi parteneriatul cu
societatea civilă.

Dezvoltarea locală implică un proces de intervenţie complexă, planificată, care are
ca scop punerea în aplicare a viziunii privind evoluţia sau de progresul local.
Strategia de dezvoltare locală a comunei Vaideeni s-a bazat pe o concepţie care se
recomandă managementului de la nivel local responsabil cu acest domeniu şi care priveşte
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imaginea asupra viitorului comunei, creativitatea în realizarea obiectivelor propuse,
flexibilitatea, respectarea şi urmărirea activităţilor, acţiunea permanentă în folosul
comunităţii, orientarea spre schimbare, orientarea spre câştig durabil.
Strategia de dezvoltare locală s-a realizat ca un proces de planificare, cât şi ca un
produs care să promoveze parteneriatul în rândul diferitilor actori de pe plan local,
respectiv administraţia publică locală, comunitatea locală, sectorul privat, reprezenţantii
societăţii civile.
Strategia de dezvoltare locală durabilă a comunei Vaideeni, se bazează pe
implicarea comunităţii în procesul de monitorizare şi actualizare a planului de dezvoltare şi
a proiectelor care decurg din acesta ţinand cont de dinamica procesului de dezvoltare, în
contextul schimbărilor care intervin in comunitate armonizata cu modificările aspiraţiilor
cetăţenilor privind dezvoltarea localităţii.
Promovarea valorilor locale este necesară pentru stimularea şi cunoaşterea largă a
capacităţilor locale. În acest sens strategia conştientizează actorii locali cu problemele,
potenţialul, si identitatea locală.
Strategia va fi supusă aprobării Consiliului Local si Primarului, în scopul
sustenabilizarii activităţilor ca mecanism permanent de consultare utilizat de Administraţia
Publică Locală.
Exploatarea şi afirmarea valorilor comunei Vaideeni va permite realizarea unei
societăţi multiculturale, interesantă prin caracterul sau multietnic si multiconfesional.
Dezvoltarea durabilă trebuie considerată ca o valoare intrinsecă, care trebuie să
caracterizeze deciziile şi acţiunile administraţiei publice locale şi ale comunitatii pentru
respectarea mediul înconjurator şi protejare a resurselor naturale şi a patrimoniului local.

10. PREZENTAREA SITUATIEI ECONOMICE SI SOCIALE A COMUNEI
VAIDEENI LA MOMENTUL ELABORARII STRATEGIEI DE DEZVOLTARE
LOCALA

10.1 Prezentarea generala a situatiei economico-sociale

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ 2014-2020

39

PRIMĂRIA COMUNEI VAIDEENI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VAIDEENI
Agentii economici care activează pe teritoriul comunei desfăşoară activităţi în
special în domeniul comerţului şi alimentaţiei publice, prelucrării laptelui şi în agricultură.
Numărul persoanelor ocupate în activitatea economică privată a comunei este mic, marea
majoritate a acestora fiind ocupaţi în propria gospodarie, practicând o agricultură de
subzistenţă sau fiind angajaţi la diverse unităţi economice din localităţile apropiate, în
special în orasul Horezu.
In agricultura, suprafaţa cultivată în profil de exploatare este de 240 ha, din care 55
ha porumb, 150 ha cartofi, 39 ha legume.
Producţia agricolă vegetală realizată de pe aceste suprafeţe este de aproximativ 275
tone porumb boabe, 1350 tone cartofi.
Datorită climei specifice şi condiţiilor de sol suprafata ocupata de livezi (pruni,
meri) este de 640 ha, cu o productie de 4280 t anual.
Numărul animalelor de pe raza comunei este de 2.820 capete de bovine, 2.100
capete porcine din care 150 scroafe de prasila, 22.000 capete ovine si 700 capete caprine.
Producţia de lapte a comunei este de 45.700 mii hectolitri.
Lucrările specifice activităţilor agricole sunt realizate cu ajutorul a 115 tractoare
agricole.
Pe raza comunei nu există drumuri publice naţionale modernizate, exista 65 km de
drumuri judeţene, comunale şi săteşti din care 9 km de drum judeţean asfaltaţi. În comună
există 11,22 km de drum comunal din care 6,95 km asfaltaţi si 44,812 km de drum satesc
din care 20,812 km drum pavat si 24 de km drum balastrat.
Energia electrică este distribuită prin CEZ spre 1350 de consumatori casnici.
In ceea ce priveşte infrastructura tehnico-edilitara comuna dispune de reţea de
alimentare cu apă, având ca sursa de apă două captări şi un puţ forat. Punerea în funcţiune a
acestei reţele s-a făcut în cursul anului 2008, fiind complet receptionată, distribuită prin 33
km de conducte de apă potabilă. Alimentarea cu apă din reteaua comunala se realizeaza
pentru 1230 de gospodarii si 17 agenti economici.
Comuna dispune de 6 km retea de canalizare la care sunt racordate 12 gospodarii si
un agent economic, retea care a fost data in folosinta impreuna cu statia de epurare in anul
2007.
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Serviciile de salubritate sunt asigurate prin S.C. Urbanul S.A., care efectuează
colectarea gunoaielor menajere o dată pe săptămână.
Liniştea publică este asigurată prin Postul de Poliţie local, organizarea de pază
obştească şi sistem de supraveghere video.
La nivelul comunei este constituit Serviciul voluntar pentru situaţii de urgentă
pentru intervenţii de potecţie civilă şi de stingere a incendiilor.
Comuna dispune de retelele de telefonie digitală care pot fi accesate din cea mai
mare parte a acesteia, precum şi de reţeaua de telefonie fixă distribuită prin
ROMTELECOM. Reţeua INTERNET este disponibilă în comuna prin intermediul
furnizorilor Akta si Romtelecom fiind efectiv utilizată de cca. 15% din populaţia comunei.
Calitatea aerului este bună în zona neexistând poluanţi industriali sau urbani. Apele
de suprafată cunosc o tendintă generală de îmbunătăţire calitativă, care se înscrie în linia
ultimilor ani.
Analiza apelor subterane nu evidentiază depaşiri peste limita admisă conform Legi
nr. 458/2002 la nitraţi.

Pentru asigurarea serviciilor de sănătate există un dispensar în care activează doi
medici de familie. De asemenea funcţionează şi un cabinet stomatologic.
În comuna Vaideeni funcţionează 4 gradiniţe frecventate de 105 de preşcolari la
care activitatea de specialitate este susţinută de 7 educatoare. În ceea ce priveste
învăţământul primar şi gimnazial pe raza comunei funcţionează 4 şcoli frecventate de cca
337 elevi la care predau 27 cadre didactice.
Pentru rezolvarea problemelor sociale de pe raza comunei există un asistent medical
comunitar şi doi asistenţi sociali din cadrul aparatului de specialitate al Primarului. La
nivelul comunei sunt 214 dosare pentru ajutor social conform Legii 416/2001, privind
venitul minim garantat.
Sunt identificate 19 cazuri de copii abandonaţi si 32 de cazuri de copii defavorizaţi,
existând 179 persoane cu nevoi speciale.
Activitatea culturală este destul de bine reprezenată. La nivelul comunei Vaideeni
activează 2 formaţii artistice: ”Miorita” – instrumental si dans popular, si „Cununita
muntilor” – vocal si dans popular care incearcă să păstreze tradiţiile locului. Exista 18
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mesteri populari (2 tesatorie; 3 prelucrarea lemnului; 1 realizare fluiere; 3 tamplarie; 5
produse artizanale; 4 costume populare traditionale). Reprezentative pentru cultura
comunei sunt evenimentele culturale organizate: Balul oierilor, Invârtita Dorului, Fii
satului, Târgul de animale.
La nivelul comunei există 2 echipe de fotbal, „Păstorul Vaideeni” si ‘Montana
Izvorul Rece”, localitatea dispunând şi de un teren pe care se organizează campionate de
fotbal interstradale.

10.2 Compilarea rezultatelor chestionarelor
Din centralizarea rezultatelor chestionarelor reiese că majoritatea locuitorilor sunt
mulţumiţi de direcţia în care se îndreaptă comuna, grad general de satisfactie (52,81%),
considerând insa că ea se află într-o tendintă de stagnare economică (63,7%). Opinia
majoritară este că elementul reprezentativ al comunei îl reprezintă tradiţiile, portul, obiectiv
de identitate al comunei, care trebuie pastrate şi conservate. Se consideră insuficient
dezvoltată sau nemulţumitoare infrastructura (strazile si trotuarele) pe raza comunei,
aproape in unanimitate respondentii s-au declarat nemultumiţi de starea drumurilor si
trotuarelor din comuna. Peste 80% dintre repondenţi consideră necesar dezvoltarea de baze
sportive/terenuri de sport/agreement, 17% solicită locuri de joaca pentru copii, 7% doresc
cinematograf sau biblioteca, 21% doresc înfiinţarea unor centre de colectare a fructelor de
pădure şi procesare a laptelui.
În ceea ce priveşte actul de invăţământ privind suficienţa instituţiilor de învăţământ
majoritatea respondentilor afirma ca exista un numar suficient de unitati de invatamant pe
raza comunei. În ceea ce priveşte reîntoarcerea tinerilor satului după absolvirea diverselor
trepte de studiu, peste 90% din repondeti consideră că acestia nu se intoarc in comuna din
cauza lipsei locurilor de munca pe plan local. Marea majoritate a copiilor (87%) urmează
nivelul doi al gimnaziului sau liceul la oraş, în comună neexistând asemenea forme de
învăţământ.
Referitor la serviciile utilitare, starea străzilor şi a trotuarelor este considerată
nemulţumitoare, în proporţie de 93% locuitorii comunei apreciind ca necesară asfaltarea şi
repararea drumurilor, amenajarea trotuarelor.
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Colectarea deşeurilor este considerată mulţumitoare, si alte servicii publice, cum
sunt iluminatul stradal, calitatea si promptitudinea serviciilor de urgentă şi siguranţa
cetăţenilor nu ridică probleme de nemulţumire.
În opinia repondenţilor activităţile culturale şi sportive sunt insuficiente. Printre cele
mai solicitate obiective de interes în acest domeniu sunt reabilitarea Căminului Cultural şi
realizarea unei baze sportive. Se consideră, deasemenea, necesară amenajarea unui spatiu
de joaca pentru copii, a unei biblioteci şi locuri de agrement.
Participarea civică este contradictorie. Deşi nici un repondent nu a avut nicio
initiativă, majoritatea repondenţilor afirmă că sprijină iniţiativele Primariei.
În ceea ce priveşte aspectele de mediu s-a constatat că cel mai important proiect pe
care comuna trebuie să-l aplice este construirea unei gropi de gunoi.
Aspectele legate de mediu sunt considerate importante pentru membrii comunităţii.
Nivelul calităţii aerului este apreciat preponderent ca bun, la fel si calitatea apei de băut,
precum şi nivelul zgomotului.
Relativ puţini dintre repondenţi cunosc exisţenta Ariei protejate pe raza comunei
lor, după cum nici un răspuns nu indică cunoaşterea unei organizaţii non profit care
acţionează în zonă, nefiind implicaţi în activităţi de acest fel.

11. EVALUAREA MEDIULUI ECONOMIC ŞI A POTENŢIALULUI
LOCAL

11.1 Situaţia economică

Veniturile proprii ale comunei Vaideeni se realizează pe seama impozitelor şi a
taxelor locale colectate de la persoanele fizice si juridice de pe raza comunei.
Ca urmare, principalele impuneri sunt la clădiri, terenuri, mijloace de transport,
taxe pentru eliberarea certificatului de urbanism, a autorizaţiei de forări sau excavări,
eliberarea autorizaţiilor de construire, de demolare, racordări şi branşamente la reţele
publice, taxe pentru eliberarea diferitelor autorizaţii şi documente.
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VENITURI PROPRII ANUALE
(Ron)
Nr. crt.

Execuţia bugetelor locale

2011

1 Venituri – total

2012

2013

5380854

9238614

9436815

2 - Subvenţii primite de la bugetul de stat

627172

346129

165647

3 - Cote defalcate din impozitul pe salarii

162095

176826

211496

5056318

8818485

6962815

524526

390129

2474030

0

0

0

4 Cheltuieli – total
5 Excedent (+)
6 Deficit (-)

Din tabelul de mai sus se poate observa majorarea încasărilor de la an la an, ceea ce
creează perspective optimiste în dezvoltarea comunei.

Pe raza comunei Vaideeni işi desfasoară activitatea mai multe unităţi economice de
dimensiuni mici sau

medii ale caror activităţi sunt clasificate în categoria

intreprinderilor mici sau mijlocii. Dintre cele 165 de entitati cu personalitate juridica
inregistrate la Primaria comunei Vaideeni mentionam ca platitoare taxe urmatoarele:
Denumirea principalilor agenti economici

Ramura de activitate

S.C. Electric Grup

Servicii

S.C. Păstorul

Comert

S.C. Grifon

Comert

Nae Prod

Comert

S.C. Sindo Trans

Transport

S.C. Învârtita Droului

Comert

S.C. Pades com

Comert

S.C. Mags Construct

Comert

S.C. Mia Farm

Farmacie

S.C. Mavi

Panificatie
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S.C. Amistour

Pensiune

Cu toate acestea, forta de muncă absorbită de către economia locală organizată întro formă antreprenorială este deosebit de mică, cei mai multi dintre locuitori preferând
naveta spre diverse unităţi ale orasului Horezu, sau practicarea unei agriculturi limitative la
nevoile propriei gospodării ceea ce determină doar subzistenta de la un ciclu agricol la
altul. Terenurile fărâmiţate, lipsa suprafeţelor mari sau a structurilor asociative pentru
cultivarea terenurilor determină costuri mari pentru lucrarea si întreţinerea suprafeţelor de
teren.
Activitatea economică a comunei Vaideeni, ca de fapt toate aspectele vieţii din
această comună se pot caracteriza printr-un patriarhalism extins în modernitate.
Ca urmare, greutatea impulsionarii dezvoltării comunei cade pe administraţia
publică locală, care trebuie sa facă eforturi pentru convingerea unei anumite parţi a
comunităţii de necesitatea conceperii şi aplicării diverselor proiecte.
Oportunităţile de afaceri sunt puţin exploatate. De exemplu, deşi comuna se află
intr-o pozitie geografică favorizantă culturilor de capşuni, localnicii deţin marea majoritate
a suprafeţelor cultivate cu cartofi. La o simpla analiză putem considera că veniturile care ar
rezulta din cultura capsunilor ar fi net superioare datorită diferentei mari la pretul de
vanzare al celor două plante. Deasemenea, desfacerea acestui produs ar fi mult mai rapida
datorită cererii mari de pe piată.
O altă oportunitate nevalorificată este lipsa aproape totală a activităţilor de turism
sau agroturism.
Deşi zona ar fi favorabilă desfaşurării acestor activităţi prin concentrarea atenţiei
asupra protejarii mediului natural, practicarea în zona protejată a unor activităţi de bird
watching, practicarea cicloturismului sau a turismului ecvestru, existenţa materialului
cinegetic, promovarea produselor şi a bucătăriei specifice zonei, aceşti factori excepţionali
nu sunt deloc valorificaţi.
Totodată, exploatarea ideii de tradiţional, de specific etnic popular, de introducere
în circuitul turistic al monumentelor medieval existente pe raza localităţii constituie
elemente care ar participa la creşterea vizibilităţii şi a veniturilor comunei.
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11.2 Scenarii de dezvoltare economică
Caracteristica Vaideeniului este în principal slaba reprezentare a sectorului
productiv şi a serviciilor însoţită de parcelarea excesivă a terenurilor şi practicarea unei
agriculturi de subzistentă.
Nu s-au dezvoltat decât timid alte forme de antreprienoriat capabile să antreneze
forta de muncă eliberată din diverse motive din alte sectoare.
Este recomandată ca o alternativă bună pentru utilizarea resurselor locale, realizarea
de exploataţii agro zootehnice, exploatarea resurselor de nisipuri si pietrişuri pentru balast
existente în cantităţi mari în raza comunei, introducerea peisajelor pitoresti, a ariilor
protejate, a monumentelor istorice în circuite turistice.Toate acestea trebuie să se dezvolte
pe fondul unei diversificări a economiei locale, intensificarea sferei serviciilor si
promovarea diverselor forme de antreprenoriat.
Evoluţiile economice sunt fundamentate în parte pe dinamica activităţilor
economice din comună. Prognozele s-au axat pe două scenarii posibile de evoluţie,
respectiv:scenariul optimist şi scenariul pesimist.
Scenariul optimist are la bază urmatoarele ipoteze:
o

Existenţa unui cadru macroeconomic şi legislativ favorabil

o

Atragerea de investitori

o

Crearea unui mediu bun de afaceri

o

Realizarea de parteneriate public private eficiente

o

Dezvoltarea capacitatii managementului local

Scenariul pesimist are la baza urmatoarele ipoteze:
o

Existenţa unui cadru macroeconomic instabil

o

Aplicarea politicilor economice inconsecvente

o

Impunerea de reforme economice care nu se finalizează

o

Neexploatarea resurselor şi factorilor de productie

o

Devansarea investitiilor productive în faţa celor neproductive

o

Marginalizarea economică a localităţii în contextul regional şi naţional

Prognoza optimistă a dezvoltării locale se poate realiza şi concretiza numai prin
antrenarea unui efort semnificativ atât a administatiei publice locale cât şi a comunităţii şi
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a mediului de afaceri, toate fiind orientate spre edificarea unei comune dezvoltate din punct
de vedere economic si social.
Previziunile de dezvoltare economică au la bază principalele activităţi din localitate.
Activitatea productivă mai importantă a localităţii este reprezentată de cresterea
animalelor, de o unitate de panificatie şi de una de transport.
Dezvoltarea capacităţilor de producţie şi prelucrare a materiilor prime la nivelul
comunei reprezintă obiectivul principal care poate conduce spre realizarea de locuri de
muncă la nivel local, care antrenat cu aspectul evoluţiilor demografice creează perspectiva
unei optime şi echilibrate evoluţii a comunei.
Creşterea gradului de dezvoltare economică şi socială a comunei este determinată
de disponibilitatea forţei de muncă si de capacitatea de revenire a tinerilor plecati la diverse
forme de instruire, de dezvoltarea diferitelor structuri antreprenoriale.
În varianta pesimistă, lipsa disponibilităţii forţei de muncă,

restricţionările în

privinţa utilizării anumitor produse de bază pot concura la scaderea rezultatelor economice
sau chiar la dispariţia anumitor activităţi.
Agricultura este forma de antreprenoriat care determină cea mai mare parte din
viaţa economică a comunei angajând mare parte a populatiei locale şi a terenurilor
existente. Practicarea agriculturii de subzistenţă este o sursă de venituri redusă, necesară
satisfacerii doar a nevoilor familiale; fiind, deasemenea, dependentă de factorii climaterici,
rezultatele economice obţinute sunt fluctuante.
În perspectiva pesimista agricultura se va dezvolta la acelaşi nivel antrenând forţa
de muncă locală, cu rezultate agricole slabe.
Scenariul optimist prognozează o dezvoltare intensivă a agriculturii cu o tehnologie
modernă orientată spre culturi care au cea mai mare producţie în zona şi care sunt căutate
pe piaţa alimementelor (capsuni), promovarea unei activităţi zootehnice moderne care se
poate finaliza cu dezvoltarea de unităţi de producţie de prelucrare a produselor primare .
Comerţul este dezvoltat la un nivel redus, de consum local. Posibilităţile de
dezvoltare ale comerţului sunt în funcţie de creşterea veniturilor populaţiei.
În perspectiva unui scenariu optimist comerţul se va dezvolta în condiţiile creşterii
consumului şi a diversificării cererii. Aceste dinamici se vor concretiza în apariţia de noi
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unităţi comerciale, diversificarea gamei de produse, imbunătăţirea marketingului local si a
calităţii serviciilor.
Turismul este văzut drept o formă de diversificare a economiei locale. În prezent în
localitate exisată circa 10 structuri de cazare turistică. Deşi are pe teritoriul ei monumente
istorice şi arhitectural valoroase, deşi are suprafeţe cuprinse în Rezervaţia naturală Situl
nordul Gorjului de est; 49,160 ha (4% din suprafaţă în nord vestul judeţului Vâlcea), nici
o ofertă turistică nu aminteşte decât în treacăt de ele.
În scenariul optimist se evidenţiază crearea de spaţii de cazare turistică în regim de
pensiune pentru primirea grupurilor de turişti în special occidentali, în ţările cărora, de mult
nu se mai vede o asemenea varietate faunistică si floristică, cum este cea aflată în aria
protejată. De asemenea, crearea unui circuit turistic al vechilor biserici din Oltenia de sub
munte, în care să fie inclusă şi biserica de la Vaideeni ar fi o altă cale de dezvoltare a
turismului.
Evoluţia situatiei economice are repercursiuni asupra evoluţiei sociale. Apariţia
unor noi activitaţi economice pe raza comunei, renovării infrastructurii sociale, dezvoltarea
economică a arealului limitrof, dezvoltarea activităţilor turistice şi culturale, acordarea
importanţei cuvenite de către autorităţi comunei vor influenţa creşterea numărului
populaţiei, din aceste considerete în structura populaţiei pot interveni schimbari pozitive.

12. ANALIZA SWOT
Stabilirea elementelor de cunoaştere şi apreciere a obiectivelor propuse, a condus la
elaborararea analizei SWOT prin aplicarea determinărilor comparative şi studierea
concomitentă şi combinată a caracteristicilor interne ale obiectivelor şi a influenţelelor
mediului extern asupra acestora, luând în considerare factorii pozitivi cât şi cei negativi
care acţionează asupra dezvoltării locale.
Analiza SWOT este folosită pentru

luarea deciziilor privind domenii mari de

acţiune prin utilizarea comparaţiei. Se are în vedere determinarea a două direcţii, respectiv
analiza macromediului care vizează identificarea tendinţelor care implică aspecte sociale,
economice, de mediu, culturale, administrative şi analiza micromediului prin determinarea
şi interpretarea caracteristicilor interne ale structurii organizatorice.
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Identificarea problemelor strategice face posibilă prioritizarea acestora şi
clasificarea acestora drept probleme care pot fi oportune dezvoltării sau constituie
amenintări.
Analiza este foarte utilă pentru problemele care au un impact mare asupra aplicarii
autorităţii locale pe termen lung şi care pot fi rezolvate prin capacitatea şi potentialul
disponibil.
Ín general prin acestă metodă sunt oferite numai recomandări foarte generale şi
evidente descriind punctele tari ale comunitatii întarite prin acţiunea oportunităţilor şi
modalităţile de apărare

împotriva punctelor slabe care se pot accentua sub incidenţa

ameninţărilor.
Utilizând tehnica investigării, respectiv a chestionării, această analiză a condus la
obţinerea de rezultate care conturează imaginea asupra modalităţii abordării necesităţilor de
dezvoltare.
Din analiza efectuată s-au identificat problemele importante, respectiv câmpurile de
acţiune în direcţia cărora trebuie să se acţioneze conform strategiei de dezvoltare stabilite.
Luarea deciziilor privind stabilirea obiectivelor strategice şi a strategiei necesare
atingerii lor, aplicarea planului care materializează strategia respectivă se bazează pe un
proces de analiză şi evaluare a situaţiilor concrete, a situaţiei competitivităţii comunei, a
capacităţii acesteia de a înfrunta schimbările produse în mediu.
Lista punctelor tari identificate a stabilit că există deja elementele cheie necesare
pentru adoptarea unei strategii de succes.
Punctele tari identificate sunt reprezentate de valorile sau factorii care dau strategiei
un avantaj competitiv şi îi conferă atractivitate.
Punctele slabe care s-au remarcat sunt determinate de factori sau de tendinţe care
creează obstacole în calea dezvoltării locale şi care pot lua forme sociale, financiare,
reglementative, operaţionale sau de alta natură.
Determinarea punctelor slabe a însemnat relevarea aspectelor care influenţează in
sens constrictiv sau inhibitiv dezvoltarea la nivel local. Descoperirea şi evidenţierea
acestora a condus la stabilirea de măsuri care să inlăture obstrucţiile

şi care, prin

eliminarea lor, vor potenţa punctele tari.
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Factorii externi care afectează dezvoltarea locală au facut obiectul analizei
oportunităţilor şi a ameninţărilor privind acţiunile de progres ale comunei.
Analiza oportunitatilor constatate s-a realizat pentru a veni în sprijinul aspectelor
considerate puncte tari şi pentru a înlesni aplicarea avantajului acestora, iar analiza
ameninţărilor a dus la determinarea tendinţelor care îngreunează sau stopează dezvoltarea.
Ele se pot intensifica prin aprecierea punctelor tari sau prin eliminarea punctelor slabe.
Oportunităţile pot fi rezultatul unor modificări legislative, al schimbării obiceiurilor sociale
şi a profilului populaţiei, apariţia unor evenimente cu implicaţii sociale, economice sau de
mediu.
Ameninţările sunt factori de mediu externi negativi, cu alte cuvinte, situaţii sau
evenimente care pot afecta nefavorabil, în masură semnificativă, capacitatea de realizare
integrală a obiectivelor stabilite, determinand reducerea performanţelor. Este necesară
anticiparea sau sesizarea la timp a factorilor perturbatori pentru a se reconsidera planul
strategic astfel încât să le evite sau să le minimalizeze impactul. Mai mult, atunci când o
ameninţare iminentă este sesizată la timp, prin măsuri adecvate ea poate fi transformată in
oportunitate.
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POZITIA GEOGRAFICA

PUNCTE TARI

o Apropierea de municipiul RmValcea,

PUNCTE SLABE

• Pozitia geografică excentrică

resedinţa judeţului Valcea, si de ________________________________
orasul Horezu centru cu traditie

• Suprafaţa

ceramica si olarit

obiective

o Apropierea de puncte de trecere a

___________________________________

teritorială

relativ insuficienţa dezvoltării unor

___________________________________

Carpatilor cu trafic sporit de turisti

administrativ

importante,

de

mari

dimensiuni
__________________________________
• Infrastructura rutiera deficitara

o Existenţa ariilor naturale protejate
__________________________________
o Potenţial turistic şi agroturistic ridicat

OPORTUNITATI

AMENINTARI

•
o Dezvoltarea cooperarii
___________________________________

Conflicte sau instabilitate politica

___________________________________
•

Agresarea mediului natural protejat

o Dezvoltarea relaţiilor de înfrătire cu
localităţi din afara ţării
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INFRASTRUCTURA ŞI MEDIU

PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

o Comuna este strabatută de DJ 655

• Drumuri afectate de introducerea

o Legatura cu Horezu ,Rm Valcea
SAU Tg Jiu pe DN 67

conductelor de alimentare cu apă
___________________________________

___________________________________
o Legatura cu drumul de creasta peste

• Străzi şi trotuare nemodernizate

Carpati si localitatea Voineasa, ___________________________________
Transalpina

• Nivel insuficient de colectare si

___________________________________
Existenta planului urbanistic

transport a deşeurilor menajere
_ _________________________________

general al comunei

• Departarea de nod cale ferată cu
rampă de descărcare

OPORTUNITATI

o Finantari

pentru

reabilitarea

AMENINTARI

realizarea

infrastructurii

sau
de

transport

• Dificultatea atragerii de fonduri
pentru realizarea sau reabilitarea
infrastructurii de transport

___________________________________ ___________________________________
o Extinderea

afacerilor

şi

a

investiţiilor străine în zonă

• Evitarea comunei de către investitori
din pricina infrastructurii deficitare

___________________________________ ___________________________________
o Finantari

pentru

realizarea

si

respectarea conditiilor unui mediu

• Creşterea gradului de poluare datorat
emisiilor de gaze de eşapament

favorabil
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UTILITATI PUBLICE

PUNCTE TARI

•

PUNCTE SLABE

Alimentare cu apa potabilă din puţ

• Lipsa reţelei de canalizare in satele

forat, gospodarie de apă, reţea echipată
_____________________________
•

comunei
_________________________________

Exisţenta iluminatului public stradal

• Lipsa reţelei de alimentare cu gaz
metan

_____________________________
•

_________________________________

Existenţa serviciilor de salubritate

• Transport public care să asigure

_____________________________
•

legatura cu localitaţile apropiate

Acoperire telefonie mobilă

insuficient

_____________________________
•

___________________________________

Televiziune digitala

•

_____________________________
•

Piaţa comunicaţiilor de date şi
audiovizuală slab dezvoltată

Existenta unei staţii de epurare a

_________________________________

apelor reziduale

• Insuficienţe posturi telefonice stradale
_________________________________
OPORTUNITATI

AMENINTARI

o Finanţări pentru creşterea calităţii
vieţii

în

mediul

rural

•

şi

Creşterea numărului de mijloace de
transport amplifică riscul ocupării

diversificarea economiei rurale

exagerate a tramei stradale

___________________________________ ___________________________________
•

Accidente ecologice

___________________________________
•

Dezinteres public pentru dezvoltarea
comunităţii locale datorat migrării
excesive
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DOTARI EDILITARE

PUNCTE TARI

__________________________________
o Concentrarea în zona centrala a

PUNCTE SLABE

____________________________________
•

comunei a tuturor instituţiilor
principale ale localităţii Vaideeni
___________________________________

activităţii administraţiei locale
____________________________________
•

o Spaţii optime pentru desfăşurarea
activităţii de învăţământ
___________________________________

Spaţii insuficiente pentru desfăşurarea

Lipsa spaţiilor de petrecere a timpului
liber pentru tineri

______________________________________
•

Lipsa spaţiilor amenajate de joacă
pentru copii

o Spaţiu amenajat pentru dispensar
medical uman
__________________________________
o Spaţiu pentru desfaşurarea
activităţilor culturale
__________________________________
o Teren de fotbal

OPORTUNITATI

o Existenţa fondurilor pentru proiecte

AMENINTARI

•

Retragerea autorizaţiilor de funcţionare

demarate pentru amenajarea

a locaţiilor pentru neîndeplinirea

spaţiilor necorespunzatoare

standardelor

___________________________________ ___________________________________
o Sprijin din partea autoritatilor
judeţene (Consiliul judeţean,

•

Refuzul specialiştilor din învăţământ,
sănătate, cultură de a se stabili în

Direcţia de sănătate publică,
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Direcţia pentru cultura,

comună, dat fiind caracterul rural

Inspectoratul şcolar)

___________________________________
•

Dezinteresul membrilor comunităţii
pentru dezvoltarea edilitară

SERVICII SOCIALE

PUNCTE TARI

o Buna organizare a activităţii de

PUNCTE SLABE

•

asistenţă socială

guveramentale în domeniul asistenţei

__________________________________
o Identificarea imediată şi luarea de
măsuri pentru cazurile care privesc

sociale
__________________________________
•

asistenţa socială şi efectuarea de
anchete sociale obiective
__________________________________

Lipsa organizaţiilor non

Servicii de sanatate insuficient
dezvoltate

__________________________________
•

o Existenţa asistentilor personali

Asistenţă şi suport insuficient
persoanelor de varsta a treia pentru

angajaţi cu carnet de muncă pentru

asigurarea unei vieti autonome

asigurarea îngrijirii la domiciliu a

__________________________________

persoanelor cu dizabilităţi

•

__________________________________

Lipsa unui plan de intervenţie care să
cuprindă măsurile necesare

o Asigurarea serviciilor de paza şi

soluţionării situaţiilor de risc social

protecţie a persoanelor şi bunurilor
comunei prin postul de poliţie local
dar si sistem video
OPORTUNITATI

o Existenţa fondurilor pentru proiecte

AMENINTARI

•

Legislaţie de protecţie socială
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sociale

insuficienţa sau ambiguă

__________________________________
o Sprijin din partea autoritătilor

_________________________________
•

judetene (Direcţia Generala de
Asistenţa Socială şi Protecţia
Copilului, Direcţia judeteană a

Lipsa fondurilor pentru asigurarea
suportului financiar

_________________________________
•

Creşterea dezinteresului şi a

muncii, familiei şi egalităţii de

neimplicării fată de serviciile de

şanse)

asistenţă socială datorat nestimulă rii
financiare corespunzatoare

AUTORITATEA LOCALA

PUNCTE TARI
o Buna administrare a domeniului

PUNCTE SLABE
•

Mediatizare slabă a acţiunilor

public şi domeniului privat al

întreprinse de către administraţia

comunei

locală

___________________________________ ___________________________________
o Interes pentru pentru construirea,
întreţinerea

şi

•

modernizarea

Mobilizarea insuficientă a cetăţenilor
în problemele comunităţii

drumurilor, a întregii infrastructuri ___________________________________
aparţinând căilor de comunicaţii de

•

interes local;

Lipsa sistemului de management al
calităţii conform SR EN ISO

___________________________________

9001;2001

o Interes pentru asigurarea, potrivit ___________________________________
competenţelor sale a condiţiilor
materiale şi financiare necesare
pentru

buna

•

Lipsa unui centru de informare a
cetăţenilor

funcţionare

a ___________________________________
instituţiilor şi serviciilor publice de
• Slaba implicare si reprezentare a
educaţie, sănătate, cultură, tineret şi

organizatiilor neguvernamentale
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sport,

apărarea

ordinii

publice, ___________________________________

apărarea împotriva incendiilor şi

•

protecţia civilă;

Dezinteresul comunităţii privind
participarea civică

__________________________________
o Interes si implicare in contribuţia la

___________________________________
•

realizarea măsurilor de protecţie şi
asistenţă socială;

Lipsa planului urbanistic zonal al
comunei

___________________________________

__________________________________
o Interes în cooperarea sau asocierea
cu alte autorităţi ale administraţiei
publice în vederea promovării unor
interese comune;
__________________________________
o Existenţa

planurilor

urbanistice

pentru localităţile componente
OPORTUNITATI

o Existenţa fondurilor pentru proiecte

AMENINTARI

•

sociale

Surse financiare limitate la bugetul
local

_________________________________
o Dezvoltarea capacităţii

___________________________________
•

Lipsa implicării şi indiferenţa

instituţionale în derularea

comunităţii în denunţarea

programelor şi activităţilor de

problemelor cu care se confruntă

planificare

___________________________________
•

Luptele politice
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DEZVOLTARE ECONOMICĂ

PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

o Potenţial ridicat de investiţii în zoote
hnie,

agricultura,

turism

•

Lipsa aproape în totalitate a

şi activitǎţilor cu caracter industrial

activitǎţi de prelucrare a lemnului
____________________________________

_________________________________
•

o Experienţă în participarea la
programe de dezvoltare comunitară
____________________________________

Lipsa de specialişti şi de coordona
re pentru planurile de afaceri;

_________________________________
•

Parasirea localitatii de catre

categoriile tinere de varsta
o Existenţă forţei de muncă instruite şi
calificate

_________________________________
•

____________________________________
o Apropierea de reşedinţa de judeţ şi de

Deficitul resurselor financiare

_________________________________
•

căi de comunicaţie naţională

Accesul redus la informatii si
servicii de consultanta

_________________________________
•

Insuficienta activitatilor si
serviciilor generatoare de venituri
specifice zonei rurale

_________________________________
•

Slaba informare a agricultorilor cu
privire la normele europene

OPORTUNITATI

o Înfiinţarea de noi IMMuri
____________________________________
o Existenţa unui facilitator

AMENINTARI

•

Slaba informare a agricultorilor cu

privire la normele europene
_________________________________

comunitar care sǎ coordoneze

•

anumite activitǎţi: proiecte, planuri de afaceri

______________________________

Cadrul legislativ instabil
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____________________________________

•

o Infiintarea de exploatatii agricole

protejarea productiei agricole

____________________________________
o Infiintarea de puncte de colectare si
prelucrare a materiilor prime rezultate

Lipsa unui cadru legal pentru

interne
______________________________
•

din agricultura

Concurenta importului de produse
agroalimentare de pe piata UE

____________________________________

•

o Infiintarea de complexuri agro-

Cunostinte insuficiente legate de
elaborarea si administrarea

zootehnice

proiectelor finantate din Fondurile

____________________________________

Structurale FEADR

o Infiintarea de puncte de prelucrare a
materiilor prime din zootehnie
____________________________________
o Existenta cadrului legislativ pentru
infiintarea si dezvoltarea exploatatiilor
agricole si puncte de colectare cereale
____________________________________
o Existenta Planului National Strategic
pentru Dezvoltare Rurala si a
programului FEADR

REGENERAREA ELEMENTELOR CULTURALE

PUNCTE TARI
o Aşezarea întro zonă cu puternice
amprente istorice

PUNCTE SLABE
•

Parasirea localitatii de catre

categoriile tinere de varsta
________________________________

_________________________________
o Experienţă în participarea la
programe de dezvoltare comunitară

•

Inexistenta unei zile a comunei

________________________________
•

Insuficianta integrare in circuitul
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cultural national

____________________________________

________________________________
o Existenţa pe teritoriul comunei a

•

monumentelor istorice
___________________________________
o Apropierea de reşedinţa de judeţ şi de

Insuficienta implicare a societatii
civile in viata culturala

________________________________
•

Baza materiala insuficient

căi de comunicaţie naţională

consolidata pe plan local

____________________________________

________________________________

o Preferinţa pentru divertisment ca mod

•

de petrecere a timpului liber
____________________________________
o Mediu intercultural si interetnic bine

Timp liber redus alocat
consumului cultural

________________________________
•

dezvoltat

Lipsa suportului financiar pentru
consumul cultural autentic

o Existenta activitǎţilor cu caracter cult
ural
____________________________________

OPORTUNITATI

o Existenţta fondurilor pentru

AMENINTARI

•

dezvoltare culturală şi conservarea
patrimoniului
______________________________

pentru protejarea culturii
_______________________________
•

o Oferte culturale diversificate şi mai

o Donaţii de carte pentru biblioteca
comunală

Lipsa de preocupare pentru
cultura in favoarea altor

accesibile comunităţii locale
______________________________

Lipsa unui cadru organizat

preocupari
________________________________
•

Incapacitatea de accesare a
fondurilor comunitare pentru
realizarea reabilitarilor si
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lucrarilor de conservare necesare
________________________________
•

Tendinta de înlocuire a
consumului cultural autentic,
tradiţional, cu loisir-ul
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13. OBIECTIVELE STRATEGICE PRIVIND DEZVOLTAREA COMUNEI
VAIDEENI

Nr.

OBIECTIVUL STRATEGIC

OBIECTIVUL SPECIFIC

Crt.

Modernizarea şi asfaltarea drumurilor


drumul Talanci – 1,95 km,


drumul Valea Plaiului – Coasta
Lacurilor


drumul– D.C. 138


amenajarea torenţilor de pe raza
comunei
1

DEZVOLTAREA



pod Izvorul Rece

INFRASTRUCTURII
Amenajarea trotuarelor şi a rigolelor
Amenajarea torentilor de pe raza comunei
Îmbunatăţirea, extinderea si creşterea
nivelului de colectare şi transport a deşeurilor
menajere.
Realizarea Planului de Urbanism Zonal pentru
zona centrala Vaideeni si Atarnati
Regularizare si amenajare faleza raului
Luncavat in vederea prevenirii si reducerii
riscului de inundatii
Modernizarea platoului Bradatele
Modernizarea retelei de alimentare cu apa
2

DEZVOLTAREA

Realizarea retelei de canalizare in satele

RETELELOR DE UTILITATI

componente ale comunei Vaideeni

PUBLICE

Finalizare sistem de canalizare in comuna
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Vaideeni
Reabilitare retea de iluminat public
Reparatie capitala la Caminul Cultural Izvorul
Rece

3

DEZVOLTAREA DOTARILOR

Reparatie capitala la sediul primariei Vaideeni

EDILITARE
Reparatie

conservare

scuar

centru

si

monument
Infiintarea unor mici complexe turistice
(pensiuni, locuri de agreement) in satul
CERNA

Înfiinţare centre de colectare produse agricole
şi conectarea acestora la sisteme de distribuţie
– pieţe agroalimentare
4

DEZVOLTAREA

Proiectarea

ACTIVITATILOR

microstatiunii „Coasta Lacurilor” si „Bora” cu

ECONOMICE

si

demararea

constructiei

infrastructura si utilitatile aferente
Crearea

unui

obiectiv

de

informare

a

cetăţenilor privind dezvoltarea economică
rurală
Organizarea

de

sesiuni

de

trainig

antreprenorial
Organizarea de întâlniri cu specialişti din
domeniul agriculturii

Înfiinţarea unui punct farmaceutic in satele
apartinatoare comunei
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DEZVOLTAREA

Înfiinţarea unui cabinet sanitar veterinar

ACTIVITATILOR DIN
5

DOMENIUL SOCIAL

Crearea unui spaţiu de joacă amenajat pentru
copii
Organizarea de traininguri pe teme medicale întâlniri cu membrii comunităţii, în vederea
creşterii stării de sănătate şi igienă
Modernizarea stadioanelor SECI VAIDEENI
si RAPA IZVORUL RECE
Restaurarea monumentelor istorice
Realizarea de programe culturale care sa

REGENERAREA

valorifice traditiile etno-culturale ale

ELEMENTELOR CULTURALE localitatii
SI ISTORICE ALE COMUNEI

Implementarea unui program complex de
promovare a turismului montan pastoral
Organizarea de spectacole folclorice

6

interetnice pentru stimularea diversitatii
culturale
Instruire si asistenta privind cresterea
capacitatii administratiei locale de a realiza
dezvoltarea rurala eficienta

Organizarea de intalniri cu reprezentanti ai
organizatiilor neguvernamentale in vederea
promovarii unei dezvoltari durabile
DEZVOLTAREA
AUTORITATII PUBLICE
LOCALE

Promovarea imaginii comunei prin
actualizarea permanenta a site-ului Primariei
realizarea de pliante, brosuri de prezentare
Infiintarea unui centru de informatii publice
care sa promoveze oportunitatile oferite de
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comunitate
Realizare cadastru si a planului urbanistic
zonal al comunei Vaideeni
Stimularea asocierii intre comune din tara si
strainatate si facilitarea parteneriatelor
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OBIECTIVELOR DE DEZVOLTARE SI STADIILE DE REALIZARE ALE COMUNEI VAIDEENI, JUDETUL VÂLCEA

Nr.

Obiectivul specific

Termen de finalizare

Stadiul realizarii

crt.
1.

Modernizare drum satesc Talanci DC 157, 1,95 km

2015

2.

Modernizare drum Valea Plaiului – Coasta Lacurilor

Functie de identificare

implementare
SF

sursa de finantare
3.

Reparatie capitala caminul cultural Izvorul Rece

Functie de identificare

initiativa

sursa de finantare
4.

Reabilitare retea alimentare cu apa in comuna Vaideeni

Functie de identificare

SF, PT

sursa de finantare
5.

Realizare retea de canalizare in satele componente ale
comunei Vaideeni

6.

Functie de identificare

SF

sursa de finantare

Finalizare sistem canalizare in comuna Vaideeni

Functie de identificare

initiativa

sursa de finantare
7.

Proiect cadastru general al comunei Vaideeni

Functie de identificare

initiativa

sursa de finantare
8.

Regularizare albie si amenajare faleza rau Luncavat

Functie de identificare
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sursa de finantare
9.

Reparatii capitale si modernizare la sediul primariei Vaideeni

Functie de identificare

initiativa

sursa de finantare
10. PUZ Plan Urbanistic Zonal pentru zona Atarnati si zona
centrala a satului Vaideeni

Functie de identificare

initiativa

sursa de finantare

11. Modernizarea stadioanelor Seci-Vaideeni si Rapa-Izvorul
Rece.

Functie de identificare

initiativa

sursa de finantare

12. Infiintarea unor mici complexe turistice (pensiuni, locuri de
agrement) in satul Cerna

Functie de identificare

initiativa

sursa de finantare

13. Restaurare monumente istorice
14. Reabilitarea retelei de iluminat public

Finantare nerambursabila

initiativa

Functie de identificare

initiativa

sursa de finantare
15. Realizarea de programe culturale care sa valorifice traditiile
etno-culturale ale localitatii

Functie de identificare

initiativa

sursa de finantare

16. Implementarea unui program complex de promovare a
turismului montan- pastoral

Functie de identificare

initiativa

sursa de finantare

17. Proiectarea si demararea constructiei microstatiunii Coasta
Lacurilor cu infrastructura si utilitatile aferente
18. Modernizarea platoului Bradatele

Functie de identificare

initiativa

sursa de finantare
Functie de identificare

initiativa

sursa de finantare
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19. Programe prin MADR pentru infiintarea de ferme si

Finantare nerambursabila

initiativa

Finantare nerambursabila

initiativa

Finantare nerambursabila

initiativa

Functie de identificare

initiativa

dezvoltarea turismului rural prin pensiuni agroturistice
20. Promovarea de strategii de integrare sociala, economica si
culturala a grupurilor defavorizate
21. Infiintarea unui centru de informatii publice prin care sa se
promoveze oportunitatile oferite de comunitate
22. Dezvoltarea integrată a zonei montane Voineasa-Vaideeni –
Mălaia – Obârsia Lotrului – Vidra – Transalpina –

sursa de finantare

Petrimanu, judeţul Vâlcea
23. Stimularea asocierii intre comune din tara si strainatate si

2014-2020

initiativa

Finantare nerambursabila

initiativa

Functie de identificare

initiativa

facilitarea parteneriatelor
24. Promovarea imaginii comunei prin actualizarea permanenta
a site-ului primariei, realizarea de pliante, brosuri de
prezentare
25. Organizarea de spectacole folclorice interetnice pentru
stimularea diversitatii culturale

sursa de finantare

26. Instruire si asistenta privind cresterea capacitatii

Finantare nerambursabila

initiativa

administratiei locale de a realiza dezvoltarea rurala eficienta
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27. Organizarea de intalniri cu reprezentanti ai organizatiilor

2014-2020

initiativa

Functie de identificare

initiativa

neguvernamentale in vederea promovarii unei dezvoltari
durabile
28. Organizarea de sesiuni de trainig antreprenorial

sursa de finantare
29. Organizarea de întâlniri cu specialişti din domeniul
agriculturii

Functie de identificare

initiativa

sursa de finantare

30. Amenajarea trotuarelor şi a rigolelor

Functie de identificare

initiativa

sursa de finantare
31. Realizarea nomenclatorului stradal pentru comuna

Functie de identificare

initiativa

sursa de finantare
32. Infiintare unitate – centru salvamont

Functie de identificare

initiativa

sursa de finantare
33. Amenajare drumuri vicinale din comuna Vaideeni (sat

Functie de identificare

Vaideeni, Marita, Izvoru Rece, Cerna, Cornet)

sursa de finantare

34. Modernizare drumuri agricole in comuna Vaideeni

Functie de identificare

initiativa

initiativa

sursa de finantare
35. Modernizarea si construirea drumurilor de pe pajistile alpine

Functie de identificare

initiativa

sursa de finantare
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36. Amenajare drum Atarnati-Plaiul Nedeiului

Functie de identificare

initiativa

sursa de finantare
37. Modernizare infrastructura catun Atarnati

Functie de identificare

initiativa

sursa de finantare
38. Reabilitare drum comunal DC 136, sat Cerna

Functie de identificare

initiativa

sursa de finantare
39. Proiect restaurare/conservare patronomiu cultural in cadrul
Ansamblului Rural, zona centrala din comuna Vaideeni,

2014
Finantare nerambursabila

Depusa cerere de finantare cu
anexele solicitate

judetul Vâlcea
40. Reparatie capitala si modernizare la caminul cultural
Vaideeni + Mariţa

Functie de identificare

initiativa

sursa de finantare

41. Modernizarea platou – pentru manifestarea ”Invartita
dorului” si dezvoltarea agroturismului
42. Reparatie capitala si modernizare la caminul cultural Izvoru
Rece

Functie de identificare

initiativa

sursa de finantare
Functie de identificare

initiativa

sursa de finantare

43. Infiintare complex muzeal in aer liber

Functie de identificare

initiativa

sursa de finantare
44. Regularizare rauri din comuna (Luncavat, Marita, Recea)

Functie de identificare

initiativa

sursa de finantare
45. Infiintarea si dotarea spatiilor de joaca pentru copii in satele

Functie de identificare
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din localitate

sursa de finantare

46. Dezoltarea si implementarea internetului (wireless) in toate

Finantare nerambursabila

initiativa

Functie de identificare

initiativa

satele comunei
47. Realizare statie de reciclare a gunoiului menajer

sursa de finantare
48. Realizare parc fotovoltaic

Functie de identificare

initiativa

sursa de finantare
49. Amenajare piata agroalimentara

Functie de identificare

initiativa

sursa de finantare
50. Implementare programe sociale pentru grupuri defavorizate

Functie de identificare

initiativa

sursa de finantare
51. Construire teren sport Marita

Functie de identificare

initiativa

sursa de finantare
52. Realizare teren de sport cu suprafata sintetica in satele
Vaideeni si Izvoru Rece

Functie de identificare

initiativa

sursa de finantare

53. Proiectarea si demararea constructiei microstatiunii ”Bora”
cu infrastructura si utilitatile aferente
54. Proiectarea si demararea constructiei microstatiunii

Functie de identificare

initiativa

sursa de finantare
Functie de identificare

”Ursuletu” cu infrastructura si utilitatile aferente

sursa de finantare

55. Implementarea unui program complex de promovare a

Functie de identificare
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turismului montan – pastoral, constructia de stani ecologice
56. Realizarea partii de schii Dealul Mare si Bradatele

sursa de finantare
Functie de identificare

initiativa

sursa de finantare
57. Construirea unor poduri si podete in satul Izvorul Rece

Functie de identificare

initiativa

sursa de finantare
58. Reabiltarea scolii gimnaziale cu clasele V – VIII Vaideeni

Functie de identificare

initiativa

sursa de finantare
59. Amenajarea si dotarea unei baze seminolog pentru bovine in
satele Vaideeni si Izvorul Rece

initiativa

sursa de finantare

60. Modernizarea si dotarea corespunzatoare a dispensarului
uman

Functie de identificare

Functie de identificare

initiativa

sursa de finantare
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14. CONCLUZII

Pentru realizarea acestor obiective strategice administratia publica locala trebuie
sa coopereze in permanenta cu comunitatea locala. Lipsa de cooperare din partea
comuniatii locale, face dificila cunoasterea tuturor problemelor sau perceperea eronata a
dorintelor acesteia, la fel cum lipsa de transparenta institutionala impiedica mecanismele
de participare publica locala.
In acest sens, este necesară găsirea unor mecanisme care să poată reuni pe toţi
actorii locali care îşi propun reprezentarea dreptului cetăţenilor pentru responsabilizarea
administraţiei publice locale.
S-a constatat din interviurile avute ca desi nici unul nu a avut initiativa privind
modul de organizare sau de conducere a activitatilor in folosul comunitatii ei sprijina
initiativele noi ale Primariei. Nici unul din repondenti, desi considera nesatisfacatoare
activitatea culturala la nivelul comunei, nu a avut o initiativa sau propunere in acest sens.
Participarea slaba sau dezinteresul fata de problemele comunitatii ddetermina reactii
contradictorii. Astfel, desi introducerea gazului metan este o necesitate economica, lipsa
lui facand mai putin atractiva localitatea pentru investitori, mare parte din raspunsuri s-au
formulat impotriva acestei actiuni.
Instituţia Primarului trebuie sa acorde mai multa atentie popularizarii in randul
comunitatii a initiativelor viitoare si realizarilor obtinute pentru a se cunoaste mai bine
reciproc si pentru a elimina lipsa de trasparenta , indiferenta sau platitudinea.
Aplicarea strategiei necesită o bună cunoaştere a mediului de aplicare a acesteia,
deoarece o mare parte a resurselor necesare dezvoltării locale influenţează dinamica
actuală şi viitoare a comunitatii. Consideram ca abordarea strategiei din diferite unghiuri
ale vietii comunitatii conduc la determinarea caracteristicilor esenţiale şi la finalitatea
actiunilor propuse.
Reuşita demersului strategic este dată în cea mai mare măsură de capacitatea de
acţiune a conducerii, de abilitatea acesteia de a stimula apariţia şi dezvoltarea unei stări
de spirit a întregii comunitati care reclamă transpunerea în fapt a strategiei.
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Membrii comitetului de iniţiativă din cadrul autorităţii publice locale:

Primar:
Băluţă Achim Daniel
Viceprimar:
Deaconescu Doina
Secretar:
Huruială Nicolae
Contabil:
Cojocaru Luminiţa
Consilier achizitii şi investiţii:
Statie Ileana
Inspector urbanism:
Grătar Ileana

Consilieri locali:
Băluţă Achim
Apostoloiu Lazar
Băncescu Mihăiţă
Jianu Dumitru
Ureche Eugen
Jinaru Ivan
Pantelimon Felicia
Comănescu Marius Valentin
Bica Alexandru Florin
Anica Dumitru
Titel Ghiorghiţă
Băncescu Robert Ionuţ
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